
Documento de balanço do PRÓ-SAÚDE: 2010-1o semestre/2011   
 

Introdução  
 
Este relatório é uma síntese da avaliação (avanços, desafios e perspectivas) do  
Pró saúde II da PUC-SP e Supervisão Técnica da Freguesia do Ó/Brasilândia no 
período 2010/11 a ser apresentada pelo Comitê Gestor Local do projeto aos 
avaliadores externos da SGTEs/DEGES/MS. 
O projeto envolve alunos e professores dos cursos de Fonoaudiologia, 
Psicologia e Serviço Social e trabalhadores, gestores, usuários das Unidades 
Básicas de Saúde Silmarya, Ramos, Paulistano e Galvão, além de gestores da 
Supervisão Técnica de Saúde da Fo Brasilândia, coordenadores do NASF e 
gestores da Associação da Saúde da Família (ASF), parceira da Secretaria 
Municipal.  
 
I. Avanços 
 

1.Institucionalização  
 
 
a) Institucionalização do Comitê Gestor Local do Pró-Saúde que se 
configurou como dispositivo central de integração universidade–serviço, numa 
crescente experimentação de co-gestão.  A função de elaboração conjunta do 
diagnóstico, monitoramento, avaliação e planejamento da intervenção e de 
suas estratégias tem sido, também, partilhada com outros profissionais e 
docentes na forma do Comitê Gestor Ampliado – com participação de 
professores do Pós-graduação, profissionais da ASF, do NASF e como lócus 
permanente de acolhida e de interlocução para novos projetos e novos 
professores que se envolvem.  

 

 

b) Ampliação da participação de docentes, disciplinas e atividades no 
território e nos serviços  
 

 Ampliação de professores e disciplinas envolvidas com o Pró-Saúde:  
 
2009 - Psicologia: 3 de formação básica e 4 de formação profissional; 
Fonoaudiologia:1 e  Serviço social:1 
2010: Psicologia: 4 de formação básica e 5 de formação profissional;  
Fonoaudiologia:2; Serviço Social:2; e inserção do Pós-graduação em  Psicologia 
Social: 1 pós.  
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Este número deve se ampliar em 2012,  incluindo  3 professores da Psicologia, 
com o início de um novo núcleo sobre Políticas Públicas para alunos do 5º ano 
de Psicologia. 
Cabe destacar ainda a contratação de 2 novos professores no curso de 
Psicologia que se utilizou como critério de seleção o envolvimento em políticas 
de saúde e trabalho em rede. 
Professores da Fonoaudiologia propõe atividades para alunos do 1º e 2º ano 
nas unidades do Pró-Saúde 
Professores do curso de Serviço Social debatem questões do Pró-saúde nos 
Núcleos. 
     

 Inserção de pesquisas do Programa de Psicologia Social no território 
Em andamento: 
Mestrado: Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Básica: um estudo de 
caso. Autora: Alice Wilmers Bei (lócus de inserção: NASF da UBS Sylmaria)   
Mestrado: O cotidiano do Serviço Residencial Terapêutico Autora: Dayse 
Andrade Bispo da Silva (lócus de inserção SRT da Brasilândia)    
Em pactuação:  
Doutorado: Juventude e modos de subjetivação em contextos de violência. 
Autora: Beatriz Akemi Takeiti   

 Inserção de pesquisas do Programa de Fonoaudiologia em escolas do 
território  

Em andamento: Alunos bolsistas da Graduação e Pós-graduação (mestrado) - 
em "A alfabetização e seus avatares" da Professora Regina Freire 
 
 

 - Maior participação da Atenção Básica no horizonte da formação 
profissional:  

No curso de Serviço Social, a opção de estágio em UBS se deu com o Pró-
saúde. Nos estágios de Psicologia de terceiro, quarto e quinto  ano ampliou-se 
a participação de alunos na rede de atenção básica. No Curso de 
Fonoaudiologia as disciplinas teóricas e práticas - Seminários Interdisciplinares, 
Tutoria, Oficinas Técnicas e de Escrita, Fonoaudiologia e Saúde Pública - 
passaram a ter como referencia o Pró-Saúde, não só nas discussões temáticas, 
mas também com propostas de estudo do território.  
 
 
c) Ganhos de continuidade/sustentabilidade de ações com a 
territorialização 

 A concentração do trabalho em um território tem permitido a 
continuidade das ações, por meio das coordenações de estágio e de 
cursos, que contam com horas institucionais; 

 
 A concentração de atividades de diferentes modalidades (formação 

básica e formação profissional) tem favorecido a articulação, a 
continuidade e possibilidade de aprofundamento/desdobramento da 
intervenção. 
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 O trabalho interdisciplinar/interprofissional construiu relações e 
repertórios que permitiram alavancar novos projetos. Exs: elaboração e 
encaminhamento dos PET Saúde Vigilância (2010) e PET Saúde Álcool e 
outras drogas (2010). A construção do Projeto PET Saúde Álcool e 
drogas visou qualificar a análise da demanda relativa ao uso e abuso de 
drogas e criar instrumentos de monitoramento das condições de 
vulnerabilidade da população de crianças e adolescentes. 

 
 Articulou novos professores e pesquisas sobre determinantes sociais da 

saúde,  trazendo novos repertórios  para o  território (dimensão 
subjetiva da desigualdade social, com mapeamento do impacto da 
vulnerabilidade – Profa. Maria das Graças; instrumentos de identificação 
de  itinerários terapêuticos e cuidados em saúde de usuários - Profa 
Edna Kahale; e  redução de danos e ações preventivas nas escolas, que 
atua inclusive em escolas da região, Prof. Marcelo Sodelli). Estes 3 
professores foram mobilizados a articular suas pesquisas e repertórios ao 
Pró-saúde: Profas Maria das Graças e Edna Kahale participam da 
proposição do novo Núcleo de Formação Profissional no Curso de 
Psicologia sobre Políticas Públicas.  

 
d) Ampliação da participação dos profissionais dos serviços de saúde 
nas atividades de ensino  
 

 Todas as atividades são planejadas e desenvolvidas conjuntamente 
considerando a perspectiva do trabalho do estudante como apoiador da 
ação do serviço.  

 Planejamento conjunto das atividades de ensino nas unidades (reuniões 
de abertura e de fechamento do semestre).   

 Atividades de recepção coletiva feita por cada unidade a cada semestre 
com o conjunto dos estudantes.  (ritos de entrada e de saída do aluno 
no território).  

 Profissionais do serviço como referência e preceptores, em diálogo 
constante com o supervisor/professor; inserção dos estudantes na 
equipe; crescente assunção da atitude de formador do profissional do 
serviço. 

  
       
2. Incremento de ensino-aprendizado nos serviços de saúde e 
reorientação pedagógica. 
 
a) Ampliação do conhecimento do SUS e sua realidade entre os 
alunos: 
A presença do aluno no território e mais especificamente na Unidade de Saúde 
vem possibilitando uma maior compreensão da atenção em saúde no SUS e na 
AB/NASF.  Como o planejamento é feito em conjunto com o serviço, os 
professores/supervisores conseguem cada vez mais levar os alunos a se 
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inserirem, considerando sempre o contexto institucional, suas singularidades e 
suas necessidades. O aluno passa a ter uma visão do serviço menos idealizada, 
a compreender que apoiar uma ação ou atividade pode ser mais interessante 
do que propor uma ação que não terá continuidade quando ele finalizar seu 
estágio. Percebe que para um projeto se concretizar é necessário um trabalho 
em equipe. As experiências e convivências com o trabalho das Equipes, 
sobretudo com o ACS, fazem o aluno perceber a profundidade e importância do 
conhecimento que estes profissionais possuem. Entendem como esse 
conhecimento é essencial no cuidado em saúde. Alunos passam a defender o 
SUS e compreender a complexidade da ação de forma experiencial. 
 
O entusiasmo dos alunos com este campo de formação para atuação na saúde 
pública tem determinado que cheguem, como temos visto na Psicologia, ao 
semestre seguinte de seu curso mais direcionados em suas escolhas de 
disciplinas e núcleos eletivos, na busca de aprofundamento de sua formação 
nesta área. Nas palavras de uma professora deste Curso; “Os alunos são 
unânimes na avaliação positiva do estágio, afirmando que agrega um 
conhecimento da maior importância para sua formação como psicólogos, e que 
se enriqueceram do ponto de vista profissional e pessoal”. E cita frases dos 
alunos: 

“...a compreensão que tinha do SUS é que tinha a missão de curar doenças, 
agora entendo como a saúde é vista de uma forma mais ampla, o sujeito como 
um todo...” 

“...passei a ver o sujeito não mais descolado da realidade social...” 

“...como a saúde depende de outras áreas como habitação e saneamento...” 

“...fiquei impressionado com o dinamismo do sistema, a enormidade da 
demanda e a complexidade dos problemas. É uma estrutura que permite 
atuação e intervenções variadas”. 
 
Esta mobilização dos alunos para o campo da saúde pública também é 
perceptível nos seguintes aspectos: alunos da formação básica (Psicologia) com 
conhecimento das políticas de saúde demandando mudanças no conteúdo de 
disciplinas de quarto e quinto ano; diversos alunos da PUC sendo selecionados 
para atuação em NASF e já chegando ao Pós-graduação com projetos de 
pesquisa  sobre AB, apoio matricial, integralidade.  

“O aluno muda em um semestre a compreensão da atenção em saúde no SUS 
e na AB/NASF...”; 
 “...Os alunos passam a defender o SUS e compreender a complexidade da 
ação de forma experiencial... 
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”Começam a entender de forma prática o sentido da integralidade” 
(depoimentos de professores e profissionais na reunião de avaliação) 
 
Na Fonoaudiologia as visitas a equipamentos de saúde no primeiro ano 
apresentam o SUS como campo de trabalho. No segundo ano os alunos 
estudam Políticas Públicas em Saúde e reconhecem a importância do trabalho 
na atenção básica; desenvolvem algumas ações com os alunos do 4ª ano que 
estão estagiando nas unidades do Pró-saúde. No último ano, os alunos além do 
trabalho desenvolvido nas UBS, realizam atividades em equipamentos de 
educação. Seminários interdisciplinares mensais, reunindo alunos de todos os 
anos, têm trabalhado com temáticas transversais interrelacionadas com a 
atuação profissional no SUS (Território, Matriciamento, Narrativa Clínica, Estudo 
de Casos). Recentemente, com o apoio do Pós Graduação-LABORVOX alunos 
do curso de Fonoaudiologia 2º e 3º ano (8 alunos) foram chamados para uma 
atuação de promoção da saúde nas escolas do território da Fó-Brasilândia para 
estágio junto a SEMPLA SMS-SP. 
Os resultados desse trabalho são vários: mudança na visão que os alunos 
tinham sobre o trabalho na Saúde Pública, reconhecimento da importância da 
Estratégia da Saúde da Família, entendimento dos dispositivos usados pelo 
NASF, os avanços e dificuldades. Também é preciso destacar que muitos 
alunos, ao se formarem, participam de editais para trabalhar na Atenção Básica 
e muitos gestores retornam que ex-alunos integram as equipes com boa 
compreensão do papel e do trabalho que vão desenvolver.   
 
Ampliou-se também a sensibilidade à diversidade socio-cultural no território:  
visibilidade e valorização do lugar e do saber do ACS pelos alunos; percepção 
do cuidado ético e da sensibilidade ao singular do ACS (imparcialidade que não 
é neutralidade);  
 
“...Pode perceber que a mesma questão é válida para o trabalho com famílias – 
respeito e reconhecimento da diversidade cultural, da potência da singularidade 
e do exercício da composição, isto é, da mudança do padrão autoritário e 
hierarquizado para uma ação na complexidade. Não basta o conhecimento 
técnico, porque ele não funciona se o outro não é incluído e não participa da 
construção do sentido e da direção ético política da aposta na vida”. 
(depoimento de um profissional do NASF na reunião de avaliação) 
 
b) Mudanças no processo de trabalho 
Mudança no processo de trabalho, tanto do serviço, no modo de atenção à 
saúde, quanto na universidade: o estágio tem se deslocado dos tradicionais 
lugares de uso instrumental do serviço e/ou de suplência para co-
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responsabilidade na formação, percepção da contribuição do estagiário e 
construção de soluções conjuntas.  
Observa-se uma mudança na postura de alguns profissionais em relação à 
formação. Há sempre uma expectativa de que o aluno possa preencher uma 
lacuna no serviço (atender casos, dar solução a problemas, etc.) Com as 
atividades de planejamento e avaliação e também com a continuidade e 
aperfeiçoamento das propostas de integração ensino serviço observa-se que 
alguns profissionais conseguem perceber que a presença do estagiário por si só 
traz contribuição ao trabalho. Estes profissionais vêem o aluno como alguém 
capaz de refletir, dialogar sobre as questões que se interpõe no cotidiano do 
serviço.  
Na universidade, outro movimento pode ser observado. O serviço não é apenas 
um lugar onde alunos estagiam, mas um espaço para reflexão. A contribuição 
não vem no sentido de fazer por, mas fazer junto, apoiar, dar suporte, 
sobretudo  nas visitas domiciliares, onde o aluno, na busca de compreender o 
contexto,  permite ao ACS refletir sobre suas hipóteses.  A preocupação em 
trabalhar métodos e técnicas profissionais dá lugar ao trabalho de desvelar a 
complexidade do vivido.  Esse trabalho de contextualização para que toda e 
qualquer ação possa ser desenvolvida faz alunos e professores estarem mais 
conectados com o território e o que nele acontece.  
 
“Agentes de saúde e outros trabalhadores percebem seu papel na formação do 
aluno e quando relatam suas experiências vêem-se refletindo e se apropriando 
diferentemente da própria ação: sentem-se formadores...Antes parecia um 
recomeço ....vamos ter que parar para levar o aluno. Agora é ´’vamos juntos’. 
Percepção do profissional como alguém q faz diferença na formação, mas no 
mundo real... Aluno está agregado, incluído...O profissional não teme mais que 
apareçam os dissensos, as fragilidades...”     (depoimento de uma enfermeira 
do PSF na reunião de avaliação) 
 
“Quando o Prosaude chega até nós, não somos só um número...” (depoimento 
de ATA) 
 

 
c) Integração, transversalidade, processualidade e singularização das 
ações   

Em relação à Integração Ensino-Serviço, destacamos o reconhecimento de um 
aprimoramento das formas de articulação e inserção nas UBSs e equipes de 
PSF. Este Programa permitiu ampliar e fortalecer produtivamente o diálogo 
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entre os profissionais da saúde, professores supervisores e alunos/estagiários.  
Damos destaque a dois aspectos: 

 planejamento conjunto de cada semestre: a cada semestre letivo vai 
havendo um refinamento na forma de planejamento das atividades 
específicas de cada unidade, bem como do planejamento de atividades 
coletivas (fóruns, seminários, etc) que envolvam todos os atores desse 
processo. Destaca-se positivamente a participação e disposição das 
equipes nas propostas apresentadas pelos estagiários, bem como a 
disposição dos professores e estagiários na construção de propostas 
conjuntas face às demandas da unidade. 

 relação estagiários x trabalhadores das unidades: hoje os estagiários 
estão referenciados às equipes e trabalhadores dos projetos em que 
estão envolvidos. Além disso, os estágios têm representado importante 
possibilidade da equipe realizar discussões sobre seus projetos, objetivos 
e intervenções, articulando diferentes campos do trabalho da UBS.  

A territorizalização permitiu conexão das ações desenvolvidas pelo aluno em 
vários momentos de formação e a integração do aluno por níveis de formação:  

 tem sido crescente o relato de professores a respeito de uma importante 
e crescente articulação entre estágios de terceiro e quarto ano na 
Psicologia, de modo que demandas identificadas têm ganhado 
possibilidade de intervenção. Esse grau de integração é variável de 
acordo com cada unidade, bem como depende do lugar que o professor 
ocupa como docente em termos das disciplinas que ministra, ou da 
articulação entre os docentes de diferentes anos. Da mesma forma, o 
Núcleo de 5º ano sobre Políticas Públicas que integrará o currículo do 
curso de Psicologia nasce das demandas identificadas pelo estágio de 3º 
e 4º anos, na perspectiva de ampliar ações e reflexões de maior 
complexidade. 

 a pactuação de eixos transversais de ação no território: território e 
saúde-educação tem permitido, de um lado, a convergência na direção 
dos trabalhos, e de outro a  singularização das ações. Por exemplo: 
Levantamento-inventário dos principais recursos e serviços de interesse 
público por micro-territórios (apresentação e discussão por meio de 
Encontro Técnico Interdisciplinar na UBS) Serviço Social; - Mapeamento 
dos casos envolvendo demandas de saúde mental (Psicologia) - 
Mapeamento dos casos de pessoas com deficiência (Fono) foram ações 
que, embora realizadas singularmente em cada microterritório, 
convergem para a inclusão destes elementos em ações mais amplas, 
discutidas no âmbito do Comitê;  
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 os seminários conjuntos de alunos, trabalhadores, gestores e docentes 
propostos privilegiaram a discussão dos eixos transversais e das 
estratégias para a implementação de atividades. De outro lado, o 
planejamento por UBS pretendeu construir a atenção às singularidades 
das Unidades. Cabe citar o Seminário “Atenção à Infância e 
Adolescência: Construindo Redes no Território”, realizado em Setembro 
de 2010, onde uma das atividades envolveu a apresentação de um 
painel de práticas relativas à interface Saúde- Educação, que contou com 
a presença de representantes da Saúde , Educação e Universidade 
presentes no território, para trabalhar o tema: ‘A intersetorialidade 
saúde-educação: como temos produzido esse encontro?’ 

 

 o eixo transversal saúde-educação  permitiu  pensar ações de cuidado 
com a vida nas escolas, comunidades, em abordagens culturais e 
educativas, ampliando a co-responsabilidade e  o protagonismo dos 
usuários.  

Os estagiários e a gerência das unidades estão assumindo disposição de dar 
continuidade ao trabalho, avaliando mudanças necessárias e repactuando, a 
cada momento, objetivos e formas de realização das intervenções.  

 
d) Maior cuidado com dimensões organizacionais 
 

 Melhoria da infra-estrutura das UBS para receber alunos. 
 

 Houve esforços crescentes de compatibilização de horários, mas ainda 
há grandes dificuldades na organização de horários para efetivação dos 
grupos de trabalhadores, ou outros trabalhos em grupo, 
compatibilizando-os com os horários dos alunos, em função da realidade 
viva dos serviços, o que tem exigido esforço das gerências das unidades 
para viabilizar tais espaços; estamos em estágios muito diferentes nesse 
processo em cada UBS. Essa dificuldade de conciliar a agenda de 
reuniões das equipes com a agenda dos estudantes estagiários reflete 
também nosso desafio que é abranger o maior número de equipes da 
UBS. Neste segundo semestre estamos organizando discussões 
(laboratório) que buscam articular melhor a presença dos anos dos três 
cursos nas unidades.  

 

e) Inflexões metodológicas no ensino    
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A participação no Pró-Saúde articula diferentes metodologias. O que se percebe 
é um processo de envolvimento não só em disciplinas que são certamente 
afetadas pelas discussões, mas sobretudo, por espaços que vão sendo 
estruturados para debater questões e aprofundar reflexões.  Destaque para as 
estratégias utilizadas nos seminários, encontros e atividades no território: 
estudos de caso; discussão de casos interprofissional e interdisciplinar; debates 
dentro de núcleos, participação em eventos promovidos pela universidade, 
Semana de Fonoaudiologia, Semana de integração da Psicologia, Semana do 
Serviço Social. 

Pode-se afirmar que o planejamento e avaliação nas unidades têm provocado 
reflexões importantes nos docentes dos três cursos, sobretudo na perspectiva 
de modos para a ampliação do desenvolvimento de ações de apoio institucional 
(agregando saberes da universidade às demandas locais e na ampliação da 
proposição de atividades mais articuladas aos serviços).   

Cenários de Aprendizagem  

Em relação aos cenários, os cursos têm disciplinas que atuam ou podem vir a 
atuar em outros equipamentos no território (CECCO, CRI, CEREST, CAPS, 
Hospital e Maternidade), mas não estamos conseguindo ainda articular ou 
potencializar esse trabalho.    

Outra forma de avançar em termos de metodologias é ensinar pela pesquisa, 
embora algumas experiências estejam acontecendo, consideramos que é 
necessário avançar. Não pudemos entrar no PET saúde porque não tínhamos o 
curso de Medicina em São Paulo e não tivemos aprovados dois Projetos 
enviados ao PET Vigilância e Álcool e outras Drogas.  

O conteúdo programático das disciplinas do Curso de Psicologia: avançamos em 
termos de aprofundar as discussões relativas ao Pro-Saúde e seus temas nas 
disciplinas que estão envolvidas diretamente com os estágios, mas ainda não 
conseguimos interferir nos conteúdos programáticos das disciplinas de 1º e 2º 
anos, em virtude da estrutura do curso. 

Em relação ao curso de Fonoaudiologia houve certamente muitos avanços, mas 
há muito a fazer para integrar disciplinas que trabalham voltadas para as 
questões especificas da profissão. 

Temos procurado socializar alguns materiais, entre os diferentes cursos, que 
podem apoiar o professor na abordagem do território. Trabalhamos, por 
exemplo, com um roteiro para estudo no e do território sugerido pela profa. 
Regina Marsiglia, do curso de Serviço Social. 
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Houve também um crescimento do número de alunos envolvidos no programa, 
que tem funcionado como multiplicadores entre seus colegas no 
compartilhamento de seus aprendizados.   

 
3. Articulação de diferentes cursos na área de saúde. 
 

- Há dificuldades na integração entre diferentes cursos e diferentes anos de 
formação, pp pela grande diferença de grade horária dos estudantes dos 3 
cursos envolvidos, bem como das singularidades da estrutura curricular de cada 
um dos 3 cursos; avançamos pouco na integração dos estudantes das 3 áreas, 
mas destacamos algumas ações que indicam caminhos potenciais para a 
ampliação desta integração e afinamos, no último semestre, o planejamento 
conjunto, que começa a produzir seus efeitos de aproximação entre os 
diferentes estudantes e professores supervisores (seja de cursos diferentes, 
seja de anos diferentes dentro do mesmo curso):   

-   Reuniões semestrais dos docentes dos cursos e equipes das UBS, por UBS   
para planejamento da ação local 

- Planejamento geral  (anual  agosto 2010  e   março de 2011) das atividades 
 

- Início de integração de estudantes em atividades do território (Fóruns de 
alunos na Semana de Integração da Psicologia que trabalham no território) 

-Desenvolvimento de atividades integradas:  Oficina de Letramento na UBS 
Galvão, envolvendo Fono e Psico 

- Ações de integração entre alunos de Serviço Social e Psicologia por iniciativa 
dos próprios alunos (construindo projeto junto)  
 
- Aproximação dos docentes dos diferentes cursos nas semanas acadêmicas e 
de integração   

- Ampliação de exercícios de interdisciplinaridade nas atividades acadêmicas e 
nos seminários propostos pelo Prosaude, em semanas acadêmicas.   

 
4. Produção de conhecimento e educação permanente. 
 
Já foi feito mapeamento de temáticas e questões que unidades têm e que 
demandam formação, mas sua operacionalização não se efetivou em função do  
tempo para liberação da verba bem como pela sua necessária adequação às 
exigências do Programa (contratação de outros docentes).  
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- Participação dos profissionais dos serviços no Encontro de pesquisadores em 
saúde da PUC (2010, 2011) (anexo)  

- Houve ganho de repertório dos profissionais para apresentação de 
experiências em congressos, encontros em função dos diálogos com 
universidade para elaboração de papers, pôster, textos com estratégias 
presenciais e à distância.   

- Estímulo à produção científica dos profissionais: vários trabalhos passaram a 
ser feitos desde a primeira experiência de encontro científico . O Encontro de 
Pesquisadores da área da Saúde realizado anualmente na PUCSP tem aberto a 
possibilidade de relato de experiências dos trabalhadores das Unidades 
envolvidas no Pró - Saúde, bem como sua participação no evento, 
compartilhando experiências a partir dos relatos apresentados.  
 

5. Atuação em rede (Articulação de políticas no território) 
 
 Reuniões para atividade integrada entre a PNH e o Pró-Saúde PUC-SP; 

 Articulação de professores para desenvolver políticas no território: PET 
SAÚDE álcool e outras drogas com novos professores envolvidos e 
mobilizados (aproximação com pesquisa)  

 Universidade como parte da rede - ações de referência em saúde mental 
e fonoaudiologia, com as clínicas escolas: Clínica Psicológica  e Derdic. 

 A partir das discussões em equipe, casos específicos que demandavam 
estudos mais especializados ou atendimento na média e alta 
complexidades em relação à saúde auditiva têm sido encaminhados 
para a DERDIC (crianças, adolescentes e idosos). Do mesmo modo 
casos que demandam intervenções no campo da Saúde Mental são 
atendidos na Clínica Psicológica da PUC. 

  Em relação à formação do aluno, já conseguimos identificar ganhos 
bastante significativos: no contato com o trabalho em rede, o estágio 
tem permitido o conhecimento da rede de assistência à saúde da 
população, especialmente, o trabalho desenvolvido pelos profissionais 
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) junto às equipes da 
Estratégia da Saúde da Família (ESF). Assim, o estágio tem possibilitado 
aos alunos o acompanhamento da implementação de um novo projeto 
(NASF) identificando as dificuldades enfrentadas pela equipe, tanto por 
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6. Experiências positivas  
 
Diversas atividades podem ser consideradas positivas o relatorio individual de 
cada curso (ANEXO) traz diferentes exemplos, entretanto destacamos os 
seguintes:  
 Os Seminários de Integração Ensino Serviço; 
 
 As reuniões de planejamento e avaliação (com alunos, professores, 

gestores e trabalhadores); 
 
 As discussões do  Comitê Gestor Local;  

 
 O trabalho com um Comitê Gestor ampliado envolvendo representantes 

da Pós Graduação, representantes do NASF e gestores da Associação da 
Saúde da Família; 

 
 A Reunião Técnico Interdisciplinar para devolutiva do Mapeamento 

realizado pelo Serviço Social; 
 
 As estratégias de preparação do seminário Saúde e Educação na 

preparação de relatos de casos; 
 
 Reuniões com o NASF para articulação do Estágio de Fonoaudiologia 

(estudo de casos); 
 
 
 
7. Sustentabilidade do processo – política e financiamento. 
 
Possibilidades de o trabalho avançar em direção à constituição de processo de 
co-gestão serviço-universidade e na articulação crescente do 
ensino/pesquisa/extensão no território. Este Programa tem se tornado um 
campo riquíssimo de experimentações e intervenções conjuntas entre 
Universidade e Políticas Publicas, tanto para as UBSs como para a formação dos 
alunos. No contexto do município de São Paulo, de crescentes dificuldades de 
pactuação universidade-serviço, tal aliança ganha fundamental importância.   
 
 
Desafios 
 
 Avançar na articulação dos diferentes cursos e diferentes anos de 

formação; Vencer barreiras: distância, locomoção, inexistência de tempo 
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 Interferir na estrutura curricular e conteúdo programático das disciplinas 

(no caso da Psicologia e da Fonoaudiologia, especialmente nos 1ºs 
anos).  

 Assegurar uma relação mais orgânica na passagem de um semestre a 
outro. “Consideramos que o maior desafio refere-se à elaboração e 
execução de um projeto de intervenção desenvolvido pelos alunos no 
decorrer do estágio e que possa ser ampliado de um ano para outro”. 
(fala de professor) 

 Aprimorar as formas de planejamento conjunto a cada semestre. 

 Registrar de forma mais sistemática os relatos de experiências do Pró-
Saúde. 

 Conquistar maior reconhecimento pela universidade (direção, reitoria) da 
importância desse projeto, na perspectiva de receber melhores 
condições de trabalho: horas incluídas no contrato para a gestão do 
projeto; inclusão das várias atividades Pró-Saúde como integrantes das 
horas contratuais dos docentes. 

 
 Implantação do NASF quando a formação dos profissionais ainda é 

distante do SUS e da estratégia clinica ampliada.  
 
 Lidar com a rotatividade de funcionários no contexto de SP: 

investimentos em AMA especialidade; cumprimento de metas.   
 
 Lidar com a composição complexa NASF-ESF- estágio que resulta muitas 

vezes em direções distintas; dificuldade da convivência dos estagiários 
em serviço que está se implantando (NASF) 

 
 Integrar mapeamento dos indicadores/diagnósticos e recursos  no 

planejamento em saúde  / Imersão na complexidade - eleger 
prioridades, distinguir direções e  estratégias  

 
 Aprovação de projetos PET saúde, vigilância, Alcool e outras drogas 

(maior articulação com setores da SMS que desenvolvem este projetos) 
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 Estabelecer prioridades em meio a tantas demandas para desenvolver 
Educação Permanente 

 
 
Perspectivas          

O trabalho do Conselho Gestor Local vem construindo uma forma de trabalho 
profícua. Nele além das ações são planejadas as estratégias para alcançá-las. 
Com a chegada da verba novas perspectivas se abrem possibilitando a 
concretização de pontos importantes do projeto. Há grande expectativa pela 
concretização de atividades de educação permanente, mas outras metas 
também precisam ser executadas. Além de dar continuidade a todas as 
atividades desenvolvidas no período 2010/11 a expectativa é de:  

 

 Ampliar articulação PNH – Pró-Saúde (por meio de estratégias de 
Formação, de eixos transversais à PNH e às ações do Pró-saúde). 
Aproveitar a proposição do Núcleo de 5º ano sobre Políticas Públicas da 
Psicologia (cujos estágios ocorrerão de forma articulada nas 4 unidades), 
para esta articulação.  

 Implantar ações de formação com base nas demandas já levantadas e 
em relação com processos de educação continuada. 

 
 Ampliar relação Pró-Saúde com o Pos-graduação e com a pesquisa: 

envolvimento de alunos do Pós com pesquisa no âmbito da saúde nos 
processos de educação continuada. Participação de alunos nos conselhos 
gestores.  

 Sistematizar as discussões temáticas sobre os processos de trabalho. 

 Buscar garantir uma interlocução com os Núcleos Estruturante Docente 
dos cursos procuram consolidar os processos de mudança alcançados. 

 Dar continuidade aos Seminários de Integração Ensino Serviço 
trabalhando temáticas trazidas pelo serviço no sentido do 
aprofundamento temático e do debate (EX Matriciamento, Projeto 
Terapêutico Singular)  

 Participar de novos editais do PET Saúde para consolidar o processo de 
aproximação dos estudantes e  professores com as demandas do 
serviço.  

 Ampliar a participação de representantes de usuários no CGL 
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ANEXOS  

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE – PSICOLOGIA 

Parceria PUCSP / STS FÓ-Brasilandia (CRS Norte / SMS) 

                                  Agosto/2011 

 

 

 

Introdução 

Desde o inicio da participação do curso de Psicologia no PRÓ-SAÚDE houve 
um planejamento no sentido de envolvimento de disciplinas e estágios que 
indicassem a possibilidade de acolher e/ou aprofundar a discussão e 
reflexão sobre o campo da Saúde Pública, envolvendo dentre outros 
aspectos suas políticas , programas, e em especial a formação do 
profissional voltada para integrar equipes na Atenção Básica em Saúde. 

Nesse sentido, procuramos identificar disciplinas e atividades do curso que 
permitissem, na estrutura do projeto pedagógico do curso, dar inicio 
imediato à nossa participação; desta forma, priorizamos a entrada dos 
alunos no PRÒ-SAUDE a partir do 3º ano do curso, momento em que, em 
nosso projeto pedagógico se inicia sua presença nos diferentes campos de 
estágio através da disciplina Estágio Básico. Simultaneamente, 
identificamos núcleos de formação do 4º e 5º anos que, através de seus 
estágios, também pudessem se integrar.  

Assim, desde o inicio, no 2º semestre de 2009, até o presente momento 
(ocorreram 4 semestre letivos), a presença dos alunos de Psicologia junto 
ao PRÒ-SAÙDE tem se dado nas seguintes áreas: 

 

 

Áreas e Disciplinas Envolvidas:  

- disciplina ESTÁGIO BÀSICO I e II (alunos de 3º ano)  
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- Núcleo “Trabalho e Produção”, nas áreas Saúde do Trabalhador e 
Psicologia Social do Trabalho (alunos de 4º ano) 

- Núcleo “Contextos em crise: Intervenções Clinico-Institucionais” (alunos 
de 5º ano) 

 

Professores Envolvidos: 

Iniciamos com 3 professores na disciplina Estágio Básico no 2º semestre 
2009 e gradativamente, à medida em que novas demandas surgem, 
decorrentes do semestre anterior, mais professores vão se integrando ao 
projeto. Atualmente já contamos com 6 docentes diretamente envolvidos e 
esse número deve se ampliar em 2012 para 9 professores, com o inicio de 
um novo núcleo sobre Políticas Públicas para alunos do 5º ano de 
Psicologia. 

 

 

Alunos Envolvidos:  

No decorrer de 4 semestres, já foram envolvidos no total, 181 alunos, 
assim distribuídos 

a) por ano de curso: 

- 3º ano = 103 alunos (Estágio Básico)  

- 4º ano = 63 alunos (Saúde do Trabalhador e Psic. Social do Trabalho) 

- 5º ano = 15 alunos (NASF / Núcleo de Crise – estágio anual) 

 

b) por semestre: 

- 2009 / 2º sem = 25 alunos 

- 2010 / 1º sem = 53 alunos 

- 2010 / 2º sem = 45 alunos (uma turma a menos de Estágio Básico) 

- 2011 / 2º sem = 67 alunos 

 

Atividades Desenvolvidas: 

No decorrer destes 4 semestres, as atividades foram sendo construídas e 
modificadas de acordo com planejamento conjunto com as unidades de 
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saúde, levando em conta as demandas identificadas gradativamente a cada 
semestre, os indicadores dos estudos de territorialização, as possibilidades 
da unidade e as especificidades do momento de formação do aluno, tendo 
como perspectiva alcançar, de forma crescente, algum grau de integração 
entre os diferentes estágios de diferentes áreas ou especialidades na 
mesma unidade. 

 

Segue-se um breve resumo das atividades desenvolvidas em cada área: 

 

Estágio Básico: 

Inicialmente, as atividades de estágio estavam dirigidas ao conhecimento 
do território, das características da região, das demandas de saúde e seus 
determinantes sociais, assim como ao conhecimento do trabalho 
desenvolvido pelas UBSs em resposta a essas demandas, com ênfase no 
PSF e na experiência dos desafios trazidos pelo trabalho em equipe 
interdisciplinar.  

Para tanto, os estagiários acompanhavam os agentes comunitários de 
saúde nas visitas realizadas, além de alguns projetos desenvolvidos na UBS, 
a partir basicamente de uma observação participante. A partir disso, em 
algumas unidades foi possivel identificar grupos e projetos de algumas 
UBSs que mereciam acompanhamento, em função de demandas 
identificadas em semestres anteriores. O objetivo era aprofundar a leitura 
dessa demanda e desenvolver atividades que permitissem apresentar 
projetos de intervenção em relação às mesmas. Assim, a partir de sua 
inserção, os alunos puderam construir uma observação participante 
orientada pela leitura que fizeram dos principais desafios dos diferentes 
projetos, buscando contribuir com o desenvolvimento dos mesmos e 
planejar futuros projetos de intervenção.  

Em cada unidade, o detalhamento da inserção do estagiário e profissionais 
da unidade ganhou contornos específicos, que está detalhado nos relatórios 
de cada professor. 

 

 

 

 

Saúde do Trabalhador: 
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Desde o inicio as gerências das unidades colocaram como demanda um 
trabalho que fosse voltado para os funcionários das unidades, em especial 
algumas categorias profissionais, o que determinou uma encomenda aos 
professores da área de Saúde do Trabalhador, que planejou seu projeto de 
intervenção, que foi nomeado como “Cuidando do Cuidador” e teve inicio 
apenas em 2 UBSs, por impossibilidade de darmos conta das 4 unidades, se 
estendendo no ano seguinte para todas elas. 

 Esse projeto foi inicialmente constituído pela realização de grupos com 
agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem e profissionais 
administrativos. O projeto objetivava que os trabalhadores dessas 
categorias se apropriassem das dificuldades relativas ao seu processo de 
trabalho e seus determinantes, assim como das formas de enfrentamento 
desenvolvidas, com a finalidade de elaborarem novas estratégias, que 
terminassem por configurar melhores condições de trabalho. Esse desenho 
inicial de organização dos grupos foi sendo modificado a partir de avaliações 
conjuntas com os próprios trabalhadores, e, atualmente, em algumas 
unidades se caracteriza por reuniões com equipes específicas e não mais 
por categorias profissionais. 

  

Psicologia Social do Trabalho: 

 Na UBS Silmarya, tendo em vista a possibilidade de acompanhar e 
subsidiar projetos desenvolvidos pelos ACSs em suas equipes, no primeiro 
semestre de 2011 iniciamos um trabalho orientado para o desenvolvimento 
de uma intervenção com adolescentes da região, tendo em vista a criação 
de um espaço para a discussão e reflexão sobre projeto de vida e trabalho. 
A demanda foi identificada a partir do desenvolvimento dos estágios básicos 
com alunos de 3º ano, que apontavam uma série de problemáticas em 
relação aos jovens da região, relativas aos enfrentamentos necessários às 
condições daquele território. Essas problemáticas indicavam a necessidade 
da elaboração e da criação de novas possibilidades para projetos de futuro e 
trabalho. Em conjunto com a equipe de PSF mais diretamente envolvida 
com essa questão da adolescência, se construiu um projeto a ser 
desenvolvido em parceria com uma escola, que deve envolver práticas 
esportivas como forma de vinculação e o desenvolvimento de oficinas e 
atividades relativas a temas que representam dificuldades relativas à vida 
dos adolescentes na região. O projeto foi entregue e aceito pela escola e 
deve ter início no segundo semestre de 2011. 

Da mesma forma foi iniciado um trabalho de acompanhamento de um grupo 
de idosos desenvolvido nessa mesma UBS, com a finalidade de propiciar à 
sua coordenação um espaço partilhado de elaboração do seu trabalho, de 
planejamento do mesmo e da definição de objetivos e formas de 
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intervenção, com vistas à qualificação e apropriação dos sentidos envolvidos 
na atividade. 

 

 

NASF (Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família): 

 

Consideramos que o lugar de inserção dos alunos de 5º ano seria a equipe 
NASF, lugar dos profissionais especialistas (em nosso caso, o psicólogo) que 
oferecem o apoio e suporte à equipes de PSF das unidades. A ocupação 
desse espaço como estágio já havia sido iniciada anteriormente ao PRO-
SAÙDE e trabalhamos no sentido da ampliação desses espaços de inserção 
do aluno e da integração dos estágios já iniciados anteriormente junto ao 
NASF nesse território.  

O estágio é anual e os alunos participam das diversas atividades realizadas 
pela equipe NASF, tais como: reunião da equipe de profissionais do NASF, 
reunião com as equipes de Saúde da Família, visitas domiciliares, Terapia 
Comunitária, elaboração de projetos de intervenção a partir de demandas 
identificadas, atendimentos compartilhados interventivos pontuais e breves 
nas UBSs, participação em grupos realizados nas UBS quando cabível, 
participação nos Fóruns da Criança e Adolescente e de Humanização. Os 
estagiários do NASF GALVÃO estabeleceram um questionário sobre 
“matriciamento” que foi aplicado à equipe deste NASF com objetivo de 
levantar questões e favorecer a troca de experiências com relação a este 
dispositivo. 

 

 

AVALIAÇÃO (conquistas, dificuldades, desafios) 

 

De um modo geral, desde o início o convite aos professores e equipes para 
integrar este programa foi encarado como um desafio reconhecido como 
trabalhoso, mas que motivava a todos na perspectiva de efetivar uma 
verdadeira transformação na formação dos alunos, futuros profissionais a 
atuar na rede de saúde, bem como uma maior aproximação com os serviços 
de saúde, que permitisse o desenvolvimento de uma experiência de troca 
efetiva entre universidade e sistema público de saúde. 
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No decorrer destes 4 semestres, o saldo que temos a registrar é muito 
positivo, em que pese o alto grau de investimento e compromisso de todos 
os atores envolvidos (docentes, alunos, profissionais dos serviços) 
comprometidos com a verdadeira tarefa de estar inseridos num processo 
permanente, vivo e dinâmico de planejamentos e avaliações conjuntas. Em 
cada unidade e equipe, o grau de afinamento está em estágios diferentes, 
mas em todas as avaliações dos professores se destaca o reconhecimento 
de uma crescente integração, que resulta em reuniões de planejamento 
cada vez mais eficientes, embora ainda tenhamos muito a melhorar.  

 

= Conquistas: 

 

Destacamos inicialmente o crescimento do nº de alunos envolvidos no 
programa e que tem funcionado como multiplicadores entre seus colegas no 
compartilhamento de seus aprendizados.   

 

Em relação à formação do aluno, já conseguimos identificar ganhos 
bastante significativos: 

 

- conhecimento do SUS e sua realidade: os alunos são unânimes em afirmar 
a riqueza do estágio e o quanto puderam aprender e conhecer sobre a 
realidade da saúde publica do município, a partir do conhecimento da lógica 
do SUS e particularmente PSF/  NASF como Política Pública de Saúde, tanto 
do ponto de vista da população atendida, como do trabalhador da saúde. O 
contato com a cotidianidade dos trabalhadores da UBS e a experiência de 
construção coletiva no enfrentamento às questões que se colocam no 
interior da estrutura institucional também foram aspectos destacados pelos 
estudantes.  

 

- o contato com o trabalho em rede: o estágio tem permitido o 
conhecimento da rede de assistência à saúde da população, especialmente, 
o trabalho desenvolvido pelos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) junto às equipes do Programa Saúde da Família (PSF). 
Assim, o estágio tem possibilitado aos alunos que acompanhem a 
implementação de um novo projeto (NASF) e também que percebam as 
dificuldades enfrentadas pela equipe, tanto através das discussões da 
própria equipe, quanto na realização das diversas atividades conjuntas.  
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- a reflexão sobre o lugar do Psicólogo junto ao NASF: Os alunos puderam 
conhecer a realidade da saúde mental na região e intervir em alguns casos 
em parceria com equipes de PSF e NASF. Tiveram oportunidade de 
conhecer diferentes atividades desenvolvidas pelas duplas de referencia do 
NASF nas UBSs. Além disso, puderam intervir na relação NASF/ equipes de 
PSF, que iniciavam o trabalho conjunto no ano de 2010; em algumas 
ocasiões a presença dos alunos, através das suas perguntas, suas 
observações e suas propostas, permitem que as equipes percebam o seu 
trabalho e algumas vezes revejam suas proposições. 

  

- o entusiasmo dos alunos com este campo de formação para atuação na 
saúde pública: esse entusiamo tem determinado que cheguem ao semestre 
seguinte de seu curso mais direcionados em suas escolhas de disciplinas e 
núcleos eletivos, na busca de aprofundamento de sua formação nesta área. 
Nas palavras de uma professora; “Os alunos são unânimes na avaliação 
positiva do estágio, afirmando que agrega um conhecimento da maior 
importância para sua formação como psicólogos, e que se enriqueceram do 
ponto de vista profissional e pessoal”. E cita frases dos alunos: 

 

“...a compreensão que tinha do SUS é que tinha a missão de curar doenças, agora 
entendo como a saúde é vista de uma forma mais ampla, o sujeito como um 
todo...” 

“...passei a ver o sujeito não mais descolado da realidade social...” 

“...como a saúde depende de outras áreas como habitação e saneamento...” 

“...fiquei impressionado com o dinamismo do sistema, a enormidade da demanda e 
a complexidade dos problemas. É uma estrutura que permite atuação e 
intervenções variadas”. 

 

- integração entre alunos de diferentes anos da formação: tem sido 
crescente o relato de professores a respeito de uma importante e crescente 
articulação entre estágios de terceiro e quarto ano, de modo que demandas 
identificadas têm ganhado possibilidade de intervenção. Esse grau de 
integração é variável de acordo com cada unidade, bem como depende do 
lugar que o professor ocupa como docente em termos das disciplinas que 
ministra, ou da articulação entre os docentes de diferentes anos.  

 

Em relação à Integração Ensino-Serviço, destacamos o reconhecimento de 
um aprimoramento das formas de articulação e inserção nas UBSs e 
equipes de PSF. Este Programa permitiu ampliar e fortalecer 
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produtivamente o diálogo entre os profissionais da saúde, professores 
supervisores e alunos/estagiários.  Damos destaque a dois aspectos: 

 

- planejamento conjunto de cada semestre: a cada semestre letivo vai 
havendo um refinamento na forma de planejamento das atividades 
específicas de cada unidade, bem como do planejamento de atividades 
coletivas (fóruns, seminários, etc) que envolvam todos os atores desse 
processo. Destaca-se positivamente a participação e disposição das equipes 
nas propostas apresentadas pelos estagiários, bem como a disposição dos 
professores e estagiários na construção de propostas conjuntas face às 
demandas da unidade. 

 

- relação estagiários X trabalhadores das unidades: hoje os estagiários 
estão referenciados às equipes e trabalhadores dos projetos em que estão 
envolvidos. Além disso, os estágios têm representado importante 
possibilidade da equipe realizar discussões sobre seus projetos, objetivos e 
intervenções, articulando diferentes campos do trabalho da UBS.  

 

 

= Dificuldades: 

 

- Questões de ordem logística dos estudantes: uma das principais 
dificuldades diz respeito a questões formais de logística e grade horária dos 
alunos. A cada semestre, com novos alunos que chegam a integrar o 
programa, nos deparamos com situações diversas, algumas vezes de difícil 
manejo, desde o pouco tempo disponível na grade horária dos alunos para o 
estagio, a grande distancia da UBS em relação à PUC e à moradia dos 
alunos, dificuldade de transporte, a variedade de horários das atividades 
realizadas na UBS que os alunos poderiam participar, muitas vezes 
incompatível com a grade de horário do aluno, o ajuste e combinação de 
horários que tem que ser feito semanalmente entre os alunos e os 
profissionais da UBS, os desencontros que as vezes acontecem, as reuniões 
agendadas que não acontecem, entre outras.... 

 

- Questões de organização de horários nas unidades: da mesma forma que 
acima exposto, há grandes dificuldades na organização de horários para 
efetivação dos grupos de trabalhadores, ou outros trabalhos em grupo, 
compatibilizando-os com os horários dos alunos, em função da realidade 
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viva dos serviços, o que tem exigido esforço das gerencias das unidades 
para viabilizar tais espaços; estamos em estágios muito diferentes nesse 
processo em cada UBS. Essa dificuldade de conciliar a agenda de reuniões 
das equipes com a agenda dos estudantes estagiários reflete também nosso 
desafio que é abranger o maior número de equipes da UBS. 

 

 

 

No entanto, a cada semestre, estamos aprendendo a lidar melhor com tais 
dificuldades (nós e os serviços), e os profissionais das UBSs estão cada vez 
mais informados e envolvidos com o projeto, procurando facilitar esse 
processo.  

 

- Dificuldades na integração entre diferentes cursos e diferentes anos de 
formação: outro aspecto a destacar diz respeito à grande diferença de 
grade horária dos estudantes dos 3 cursos envolvidos, bem como das 
singularidades da estrutura curricular de cada um dos 3 cursos; avançamos 
pouco na integração dos estudantes das 3 áreas, embora já tenhamos 
afinado, no último semestre, o planejamento conjunto, que começa a 
produzir seus efeitos de aproximação entre os diferentes estudantes e 
professores supervisores (seja de cursos diferentes, seja de anos diferentes 
dentro do mesmo curso).  

 

- Conteúdo programático das disciplinas do Curso de Psicologia: avançamos 
em termos de aprofundar as discussões relativas ao Pro-Saúde e seus 
temas nas disciplinas que estão envolvidas diretamente com os estágios, 
mas ainda não conseguimos interferir nos conteúdos programáticos das 
disciplinas de 1º e 2º anos, em virtude da estrutura do curso. 

 

= Impactos do PRÓ SAÚDE 

 

- Este Programa tem se tornado um campo riquíssimo de experimentações 
e intervenções conjuntas entre Universidade e Políticas Publicas, tanto para 
as UBSs como para a formação dos alunos que, pela 1ª vez em sua 
formação, atuam com protagonismo no campo profissional. (relato de 
professor) 

 

  26



- Os estagiários e a gerência das unidades assumiram a permanente 
disposição de dar continuidade ao trabalho, avaliando mudanças 
necessárias e repactuando a cada momento objetivos e formas de 
realização das intervenções. Essa aprendizagem foi fundamental, na medida 
em que os estudantes mantiveram-se comprometidos, reconhecendo as 
etapas de construção do trabalho como atuação fundamental da Psicologia. 
(relato de professor) 

 

- Os estagiários foram assumindo um lugar na Unidade e avançando na sua 
inserção, a partir do acompanhamento próprio do movimento cotidiano das 
UBSs. Ao mesmo tempo, as UBSs têm reconhecido a partir disso a 
importância da parceria. A partir das atividades, tem sido possível à própria 
equipe planejar novas dimensões para o seu trabalho, articulação de 
projetos, demandas de capacitação. Os estagiários fazem uma avaliação 
muito positiva da experiência, dada sua inserção no campo das políticas 
públicas que respondem às demandas do território e ainda as possibilidades 
de transformação e aprimoramento de práticas e projetos da UBS a partir 
de seu trabalho no campo. (fala de professor) 

 

- As equipes das UBSs beneficiaram-se da possibilidade do conhecimento (e 
talvez controle) daquilo que os faz adoecer no trabalho e o desenvolvimento 
de mecanismos coletivos de amenização do sofrimento e humanização nas 
relações de trabalho. As ACS referem que se sentem acolhidas e que o fato 
de realizarem as atividades junto aos estagiários representa  um apoio e 
um conforto ao seu trabalho diário de visitas. (fala de professor) 

 

 

Principais Desafios 

 

- Avançar na articulação dos diferentes cursos e diferentes anos de 
formação. 

 

- Ampliar o número de professores envolvidos e que abracem a importância 
de discussão deste tema em suas disciplinas. 

 

- Interferir na estrutura curricular e conteúdo programático das disciplinas 
especialmente nos 1ºs anos. (destacar aqui que está sendo proposto um 
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Núcleo de 5º ano sobre Políticas Públicas – inspirado pelo que já ocorreu no 
PRO-SAUDE, e cujos estágios ocorrerão de forma articulada nas 4 unidades) 

 

- Assegurar uma relação mais orgânica na passagem de um semestre a 
outro. “Consideramos que o maior desafio refere-se à elaboração e 
execução de um projeto de intervenção desenvolvido pelos alunos no 
decorrer do estágio e que possa ser ampliado de um ano para outro”. (fala 
de professor) 

 

- Aprimorar as formas de planejamento conjunto a cada semestre. 

 

- Registrar de forma mais sistemática os relatos de experoiências do PRO-
SAUDE. 

 

- Conquistar maior reconhecimento pela universidade (direção, reitoria) da 
importância desse projeto, na perspectiva de receber melhores condições 
de trabalho: horas incluídas no contrato para a gestão do projeto; inclusão 
das várias atividades PRO-SAUDE como integrantes das horas contratuais 
dos docentes. 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE – FONOAUDIOLOGIA 

Parceria PUCSP / STS FÓ-Brasilandia (CRS Norte/SMS) 

                                  Agosto/2011 

 

 

 

Introdução 

O curso de Fonoaudiologia concentrou suas atividades de estágio no território da Fo 
Brasilândia e vem introduzindo atividades dentro de disciplinas ministradas no inicio do 
curso (1º e 2º ano)  

 

Áreas e Disciplinas Envolvidas: 

1. Disciplina Supervisão Fonoaudiológica nos Serviços Públicos de Saúde /DSFSPS 
 Curso de Fonoaudiologia – 4º ano, períodos 7º e 8º 

 Carga horária de estágio no local – 320 horas/ano 

 Início em fevereiro e final em dezembro 

2. Disciplinas Tutoria, Fonoaudiologia e Saúde Pública,  Oficinas, Estágio em 
Fonoaudiologia e Instituições Educacionais  

3.  Seminários interdisciplinares   
 

Professores Envolvidos: 

1. (2)  professores diretamente envolvidos. 
2. (3) professores envolvidos 
3. todos os professores do curso potencialmente envolvidos 

 

Alunos Envolvidos:  

No decorrer de 6 semestres, já foram envolvidos no total, 53 alunos, assim distribuídos 

a) por ano de curso: 4º ano  

b) por semestre: 

- 2009 / 1º sem = 21 

- 2009 / 2º sem = 21 
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- 2010 / 1º sem = 16 

- 2010 / 2º sem = 16 

- 2011 / 1º sem = 16 

- 2011 / 2º sem = 16 

 

Unidades envolvidas: 

 

UBS Sylmarya 

UBS Jardim Paulistano 

UBS Vila Galvão 

UBS Vila Ramos 

UBS Vila Penteado 

Nº alunos envolvidos x disciplinas: 

2011/1º semestre -  disciplina Tutoria - 10 alunos 

2011/1º semestre - disciplina Estagio de Fonoaudiologia e Instituições Educacionais 
- 15 alunos 

2011/1º semestre -  Oficina Família - 13 alunos 

2011/1º semestre - disciplina Fonoaudiologia e Saúde Pública - 13 alunos 

2010 e 2011 - Seminários - 67 alunos  

  

Atividades Desenvolvidas: 

 

1. Inicialmente, as atividades de estágio foram dirigidas ao conhecimento do território, 
das características da região, das demandas de saúde e seus determinantes sociais, 
assim como ao conhecimento do trabalho desenvolvido pelas UBSs em resposta a 
essas demandas, com ênfase no PSF e na experiência dos desafios trazidos pelo 
trabalho em equipe interdisciplinar. Isto é feito por meio de contato com os 
profissionais da saúde da unidade, entrevista  com os Agentes Comunitários e 
usuários, por meio de Visitas Domiciliares e principalmente na participação do 
estagiário nas reuniões de equipes ESF E NASF e atividades planejadas para a inserção 
do estudante na unidade. 
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Com base nesse trabalho de conhecimento do funcionamento da unidade e das 
demandas e necessidades da população vão sendo elaborados projetos de participação 
em atividades desenvolvidas na unidade pelas equipes e propostas e atuação de 
contribuição para o cuidado em saúde (atenção à demanda à fonoaudiologia) 

Importante ressaltar que tais atividades variam de acordo com cada unidade pois 
seguem as demandas identificadas em cada território. De forma geral, o trabalho dos 
estagiários abrange 1) participação em reuniões de equipe ESF/NASF;visitas 
domiciliares; participação com apoiadores em atividades desenvolvidas pela unidade 
(coral, oficina de linguagem, grupos de atenção à saúde da criança, caminhada); 
desenvolvimento de projetos propostos pelo estudantes (oficina de contação de 
histórias, acolhimento e orientação ao cuidador de acamados, oficina de voz para o 
ACS, rastreamento da saúde auditiva do idoso, triagem auditiva infantil, oficina de 
Libras aos profissionais da unidade, oficina de memória e lembranças para idosos); 
ações de diagnóstico e tratamento fonoaudiológico individual e em grupo, orientação à 
família, visita à escolas, projetos de promoção à saúde nas escolas referência da 
unidade; estudos de casos para a integração com a proposta do NASF -Núcleo de 
Apoio ao Programa Saúde da Família. 

 

 2. As atividades realizadas  nas disciplinas 

2.1.  Tutoria  visitas a UBS, CECCO, CAPS infantil 

2.2   Oficina Família  visita a UBS para observação de Oficina multiprofissional e de 
discussão com a equipe sobre uma família com uma idosa com Alzeimer 

2.3  Fonoaudiologia e Saúde Pública  participação em roda de conversa com 
profissionais que fazem gestão, fonoaudiólogos que trabalham em CAPS, NASF, 
Vigilância. 

2.4  Estágio de Fonoaudiologia e Instituições Educacionais  contato com escolas e o 
desenvolvimento de um projeto de promoção da saúde. Este projeto pretendia ser 
um trabalho integrado com as equipes, mas integração não ocorreu em todas as 
unidades.  

3. Seminários  Interdisciplinares participação em seminários do Pró saúde  e 
seminários com temas transversais 

 

AVALIAÇÃO  

 

1. Nas supervisões observa-se que dificuldades iniciais de lidar com diferenças, com 
conflitos, com afetos e poderes nas atividades que envolvem a inserção do aluno nas 
equipes, dão lugar ao longo do ano  a uma visão de trabalho comprometido com o 
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coletivo, atento aos modos de gestão, sensível  e capaz de reconhecer a potencia do 
trabalho coletivo em participativo. 

Observa-se também um forte vínculo deles com alguns trabalhadores e o 
reconhecimento dos saberes construídos pelas equipes sobre as famílias e do papel 
dos ASCs  para a concretização de medidas a serem tomadas no cuidado das família.  

Em relação aos supervisores é evidente que a  aproximação tanto com a UBS como 
com outros professores muda a dinâmica do trabalho e concretiza expectativas criadas 
na abordagem teórica do trabalho no campo da saúde (Ceccin, Fauerwerker, Mehy, 
Cecílio, Cunha, Gastão, Pain) de um trabalho crítico-reflexivo.  

Em relação as demais disciplinas observa-se que o contato com as questões do Pró 
saúde levam o aluno a fazer uma reflexão crítica e a rever posicionamentos pautados 
no âmbito do senso comum. Também observa-se um crescente interesse por conhecer 
e participar de atividades nas unidades.  

2. Em relação aos professores que começam articular o conteúdo de suas disciplinas 
ao território há sem dúvida uma grande mudança pois as visitas e a participação nos 
Seminários de Integração Ensino Serviço contribuem para novos repertórios e uma 
compreensão mais ampliada das possibilidades de formação.  

3. Participação nos Seminários tem despertado interesse de professores e alunos pelas 
temáticas  da Saúde Pública.  

 

Conquistas: 

 

Em relação à formação do aluno, identificamos ganhos bastante significativos: 

- compreensão das ações de promoção e proteção da saúde e de reabilitação na 
comunidade. Outra  visão do SUS e sua realidade, diferente da vinculada pela mídia.  

- a compreensão da complexidade da estratégia de saúde da família e a reflexão sobre 
as dificuldades e desafios da implantação de uma outra cultura de trabalho na saúde 
proposta pelo NASF. 

- a compreensão do papel da gestão no funcionamento das unidades. 

-o entendimento sobre a necessidade do trabalho em rede e das barreiras para o 
trabalho intersetorial  

- a reflexão sobre o lugar do Fonoaudiólogo junto ao NASF: Os alunos puderam 
conhecer a realidade das diferentes  demandas ( linguagem oral e escrita, fluência, 
voz audição, motricidade orofacial)  na região e intervir em alguns casos em parceria 
com equipes de PSF e NASF. Tiveram oportunidade de conhecer diferentes atividades 
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desenvolvidas pelas duplas de referência do NASF nas UBSs e compreender suas 
propostas de intervenção (matriciamento, projeto terapêutico singular). 

- uma visão mais real das possibilidades de atuação profissional.  

  

Dificuldades: 

 

Há um conjunto grande de barreiras e dificuldades. Falta de zonas verdes na grade 
para maior integração dos alunos dos diferentes cursos. Distância. Transporte. 
Incompatibilidade entre a dinâmica da Instituição e as possibilidades do estudante de 
estar no território. 

Contrato de Trabalho do Professor com várias disciplinas e pouco tempo para o 
trabalho de integração. 

O Trabalho de integração é um processo em construção demanda muito diálogo.  

Alguns problemas de entrosamento estão relacionadas à necessidade de uma maior 
compreensão do trabalho executado por cada segmento ou equipe  para resolver tais 
problemas temos procurado trabalhar na perspectiva do diálogo.  

 

Impactos do PRÓ SAÚDE 

 

- Este Programa tem se tornado um campo riquíssimo de experimentações e 
intervenções conjuntas entre Universidade e Políticas Publicas, tanto para as UBSs 
como para a formação dos alunos que, pela 1ª vez em sua formação, atuam com 
protagonismo no campo profissional. (relato de professor) 

 

O Pró-saúde é uma importante estratégia fundamentada no princípio da integralidade 
no cuidado em saúde. Sua proposta de  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 tem sido muito bem sucedida 
sobretudo porque favorece a integarção ensino serviço e porque essa integração no 
caso a PUCSP tem representado a construção de espaço de reflexão e de 
experimentação coletiva de práticas formação profissional de estudantes e 
trabalhadores no cuidado em saúde.  

A auto avaliação do projeto aponta para a capilarização e adensamento de 
compromissos entre universidade e serviços que embora não aconteçam no tempo 
desejado são potentes para  influenciar a formação no âmbito da academia. 
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Principais Desafios 

 

- Avançar na articulação dos diferentes cursos e diferentes anos de formação. 

- Ampliar o número de professores envolvidos  

- Criar nas grades curriculares espaços para a discussão interdisciplinar e a atuação 
interprofissional  

- Aprimorar o planejamento da inserção do estudante no funcionamento da unidade. 

- Ampliar a pesquisa IC e Mestrado 

- Sensibilizar gestores acadêmicos sobre a importância do Pró saúde para os cursos e 
para a universidade.   

- Consolidar processo de institucionalização do pró saúde  

- Ampliar o trabalho em rede  

 

 

 


