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Projeto referente ao Pró-Saúde e PET-Saúde 2012/2013 
 

1. Instituição de Educação Superior proponente: Universidade de Brasília 

2. Secretaria Estadual de Saúde proponente: Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal 

3. Estado envolvido: Distrito Federal 

4. Coordenador do Projeto: Tiago Araújo Coelho de Souza 

5. CPF do Coordenador: XXXXXXXXXX 

6. Função/cargo do Coordenador na IES ou Secretaria de Saúde: Professor Adjunto 

7. E-mail do Coordenador: tiagosouza@unb.br 

8. Telefones do Coordenador (fixo e celular): (61) 3107-1702 / (61) 8221-2040 

9. Endereço para correspondência do Coordenador: Direção da Faculdade de Ciências da Saúde – 

Apoio Pró-Saúde, Prédio da Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília, DF – CEP 70910-900, Caixa Postal 04370. 

10. Cursos envolvidos:  

a. (x) graduação em Enfermagem 

Semestre(s): 1°(x) 2°(x) 3°(x) 4°(x) 5°(x) 6°(x) 7°(x) 8°(x) 9°(x) 10°(x) 

Carga Horária da disciplina executada no serviço de saúde: 200 horas/semestre. 
 

b. (x) graduação em Farmácia Diurno 

Semestre(s): 1°(x) 2°(x) 3°(x) 4°(x) 5°(x) 6°(x) 7°(x) 8°(x) 9°(x) 10°(x) 

Carga Horária da disciplina executada no serviço de saúde: 139 horas/semestre. 
 

c. (x) graduação em Farmácia Noturno 

Semestre(s): 1°(x) 2°(x) 3°(x) 4°(x) 5°(x) 6°(x) 7°(x) 8°(x) 9°(x) 10°(x) 11°(x) 12°(x) 

Carga Horária da disciplina executada no serviço de saúde: 110 horas/semestre. 
 

d. (x) graduação em Gestão em Saúde Coletiva (contrapartida da IES) 

Semestre(s): 1°(x) 2°(x) 3°(x) 4°(x) 5°(x) 6°(x) 7°(x) 8°(x) 

Carga Horária da disciplina executada no serviço de saúde: 242 horas/semestre. 
 

e. (x) graduação em Nutrição 

Semestre(s): 1°(x) 2°(x) 3°(x) 4°(x) 5°(x) 6°(x) 7°(x) 8°(x) 

Carga Horária da disciplina executada no serviço de saúde: 180 horas/semestre. 
 

f. (x) graduação em Odontologia 

Semestre(s): 1°(x) 2°(x) 3°(x) 4°(x) 5°(x) 6°(x) 7°(x) 8°(x) 9°(x) 10°(x) 

Carga Horária da disciplina executada no serviço de saúde: 120 horas/semestre. 
 

g. (x) graduação em Medicina 

Semestre(s): 1°(x) 2°(x) 3°(x) 4°(x) 5°(x) 6°(x) 7°(x) 8°(x) 9°(x) 10°(x) 11°(x) 12°(x) 

Carga Horária da disciplina executada no serviço de saúde: 360 horas/semestre. 

 

mailto:tiagosouza@unb.br
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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Introdução 

As ações dos Ministérios da Saúde e da Educação, relacionadas à política de formação e 

qualificação dos profissionais de saúde, incentivaram significativas mudanças no pensar e no agir 

entre as Instituições de Ensino Superior (IES), serviços de saúde e comunidade. O Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde) são a materialização dos preceitos 

constitucionais contidos no Artigo 200 da Carta Magna Brasileira de 1988 que prevê a formação 

de recursos humanos na área de saúde, e no artigo 27 da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990), 

onde além da organização de um sistema de formação de recursos humanos prevê que os serviços 

públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino 

e pesquisa. 

 

A Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-

DF), atendendo ao Edital n° 24, apresentam proposta de projeto para participação junto ao Pró-

Saúde e Pet-Saúde, constituindo este um esforço acadêmico-político-pedagógico que objetiva: a 

superação do modelo tradicional de universidade vigente no Brasil; a articulação e integração dos 

cursos da área de saúde da UnB com o SUS no DF; a ampliação do ensino para toda rede de 

serviços e em todos os níveis de atenção e; dar sustentação para o planejamento da saúde na 

lógica das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos cenários de prática previstos.  

 

A estratégia de educação pelo trabalho que vem sendo desenvolvida pela UnB e a SES-DF para a 

consolidação da integração ensino-serviço-comunidade se fundamenta na implementação do 

Sistema Saúde-Escola (SSE). Este Sistema propõe a reorientação da formação profissional por 

meio de abordagem integral do processo saúde-doença e de transformações nos processos de 

geração de conhecimento, ensino-aprendizagem e de prestação de serviços de saúde à população. 

 

O SSE tem a sua gênese fundamentada no processo dialógico construído ao longo do tempo pelos 

parceiros UnB/SES-DF e, principalmente, fomentado pelas sucessivas discussões propiciadas 

pelos editais Pró-Saúde/2005, Pró-Saúde/2008, Pet-Atenção Básica e Pet-Vigilância. Estes editais 

permitiram reflexões coletivas entre os seis cursos de saúde da UnB (Enfermagem, Gestão em 

Saúde Coletiva, Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia) e a Direção Regional de Saúde do 

Paranoá (DRSPa) da SES-DF acerca da necessidade e viabilidade do SSE.  

Caracterização do Sistema Saúde-Escola (SSE) 
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O SSE deve ser compreendido como uma Unidade de Integração ‘viva’, composta por grupos de 

aprendizagem tutoriais, em áreas estratégicas para o serviço público de saúde, que se caracterizam 

como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, de iniciação ao 

trabalho, geração de conhecimento e formação discente na área da saúde.  

 

Em uma análise mais pragmática, pode-se traçar um paralelo entre o SSE e o que objetivam os 

Ministérios da Saúde e da Educação quando explicitam a necessidade do fortalecimento das RAS. 

Tanto o Sistema quanto as Redes dispõem de arranjos organizativos articulados e primam pela 

integralidade do cuidado, tendo a Atenção Primária à Saúde (APS) como seu eixo estruturador. 

Neste sentido, é valido ressaltar que o SSE já vem desenvolvendo ações em quatro áreas: 

Planejamento, Gestão e Práticas Integrais de Saúde; Controle e Participação Social; Educação 

Permanente em Saúde e; Cuidado Integral em Saúde. 

 

Quanto ao planejamento, encontra-se em andamento práticas docente-assistenciais do tipo: 

observacionais; interventivas do tipo preventivo-promocionais; interventivas do tipo assistenciais 

e interventivas do tipo administrativo-gerenciais. As práticas ocorrem em diferentes cenários da 

RSPa e da UnB (ex. domicílios, escolas, creches, associações, unidades de saúde da família, 

centros de saúde e unidades hospitalares).  

  

No âmbito do controle e participação social, ressalta-se a mobilização local como estruturante da 

integração docente-assistencial. Esta integração tem gerado fatos concretos, como, por exemplo, a 

discussão da criação de um Pólo da UnB que abrigará o SSE. Este Pólo tem como missão 

principal ser o embrião de um futuro campus da UnB na Regional Paranoá; 

http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=6224. 

 

Na educação permanente, a integração dos cursos de graduação e de pós-graduação lato senso é 

realizada por meio de atividades presenciais e semipresenciais em diferentes cenários da Regional 

de Saúde. Exemplo concreto desta última modalidade é o Curso de Especialização em Saúde da 

Família (UnA-SUS/UnB) que tem por finalidade especializar 1.100 médicos, enfermeiros ou 

odontólogos, atuantes no Programa Saúde da Família (PSF), na modalidade à distância, visando 

qualificar estas equipes no âmbito local, contribuindo na construção de uma APS estruturante no 

SUS. 

 

 

http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=6224
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Caracterização do cenário de prática 

 

A Regional de Saúde do Paranoá (RSPa) e o Hospital Universitário de Brasília (HUB) integram 

os cenários de prática desta proposta. A Regional engloba as Regiões Administrativas do Paranoá 

e do Itapoã e os indicadores socioeconômicos deficitários destas Regiões apontam para a 

necessidade de esforço conjunto em direção à reorganização e fortalecimento das políticas de 

saúde, educação e gestão do trabalho.  

 

Localizadas a 28 km de Brasília, estas Regiões possuem 160.000 habitantes e o comércio é 

principal atividade econômica. A área rural é formada pelos Altiplano Leste, Boqueirão, Buriti 

Vermelho, Café Sem Troco, Capão Seco, Cariru, Granja Progressos, Jardim II Itapeti, Lamarão, 

Núcleo Rural Assentamento Três Conquistas, Núcleo Rural Rajadinha, PAD-DF, Quebrada dos 

Guimarães, Quebrada dos Néri, São Bernardo, Sobradinho dos Melos e Sussuarana. 

 

A RSPa dispõe de 08 Equipes urbanas de Saúde da Família e 04 rurais; 01 equipe do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF); 01 Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD); 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 01 Centro de Apoio Psicossocial (CAPS 

II) e 01 Hospital Regional com 546 leitos ativos. Brevemente haverá 01 CAPS AD.  

 

O HUB tem como missão a assistência à saúde, desenvolvimento do ensino e pesquisa integrado 

ao SUS, acreditado para cuidados de média e alta complexidade em um contexto humanizado e 

interdisciplinar. O HUB conta com 221 leitos ativos, com previsão para 360 no ano de 2013. 

 

A imagem objetivo para estes cenários de prática prevê o desenvolvimento de serviços articulados 

às atividades de ensino-pesquisa-extensão, caracterizadas como uma rede de atenção à saúde, com 

sistemas de referência e contrarreferência bem definidos. Neste contexto, a comunidade 

desenvolve papel fundamental como espaço social participativo e as atividades de promoção, 

recuperação, reabilitação da saúde são centradas nas necessidades da população.  

 

As atividades clínicas serão realizadas em unidades de atenção básica e especializadas junto a 

rede do SUS e constituiar-se-ão como uma rede de atenção que contribuirá para a integralidade e 

continuidade do cuidado. As práticas de atenção à saúde, ao longo de todo o curso serão 

apresentadas em graus crescentes de complexidade. 
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Diagnóstico da situação atual dos cursos envolvidos 

Apresentamos as planilhas, por curso, resultantes do exercício dialógico realizado pelo Colegiado 

Gestor UnB/SES-DF do Pró-Saúde.  

Quadro 1. Eixos e vetores 

Medicina Orientação Teórica Cenários de Prática Orientação pedagógica 

Vetores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estágio I X X X X X X X X X 

Estágio II X X   X  X X X 

Estágio III   X X  X    

Gestão em Saúde Orientação Teórica Cenários de Prática Orientação pedagógica 

Vetores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estágio I X X X X X X  

NA 

X X 

Estágio II         

Estágio III X X X X X X X X 

Nutrição Orientação Teórica Cenários de Prática Orientação pedagógica 

Vetores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estágio I X X X X X XX X X X 

Estágio II X X  X X  X X X 

Estágio III   X       

Farmácia Orientação Teórica Cenários de Prática Orientação pedagógica 

Vetores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estágio I X X X X X X X XX XX 

Estágio II X X X X X X X   

Estágio III          

Enfermagem Orientação Teórica Cenários de Prática Orientação pedagógica 

Vetores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estágio I X X X X X X X X X 

Estágio II    X X  X X X 

Estágio III X X X   X    

Odontologia Orientação Teórica Cenários de Prática Orientação pedagógica 

Vetores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Estágio I XX X X XX X XX X X XX 

Estágio II  X X  X  X X  

Estágio III          

Legenda: X= 2007; X= 2011; NA= não se aplica 
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Quadro 2. Evidências 

Vetores Evidências 

Vetor 1 Com a mudança curricular estimulada pelo Pró-Saúde e PET-Saúde, dedica-se 

agora importância equivalente aos determinantes biológicos e sociais na análise 

do processo saúde-doença. As dimensões da promoção, prevenção e reabilitação 

na gestão do cuidado em saúde, consideram a dimensão epidemiológica da 

população residente na RSPa.  

Vetor 2 Os Grupos PETs propiciaram o aumento da produção de conhecimento na área da 

APS. É preciso ampliar a produção científica em projetos integrados e voltados à 

lógica das RAS. 

Vetor 3 Desenvolvimento de atividades de ensino articuladas às necessidades dos 

serviços de saúde local. Ampliação da oferta de pós-graduação, promoção da 

saúde e de linhas de pesquisa de acordo com as necessidades do SUS. Oferta do 

Curso de Especialização em Saúde da Família (UnA-SUS/UnB). 

Vetor 4 A mudança curricular permitiu integração ensino-serviço mediante maior 

articulação teoria-prática e participação dos profissionais do serviço no 

planejamento, execução e avaliação das disciplinas. Aumento de participação 

docente e discente em diferentes espaços de prática. 

Vetor 5 Ampliação dos conteúdos e inserção dos alunos junto aos cenários da atenção 

básica nos primeiros anos do curso. Diversificação dos espaços de práticas. 

Fortalecimento das experiências inovadoras e a inserção dos conteúdos 

relacionados às políticas oficiais de atenção à saúde. 

Vetor 6 Consolidação da referência e contrarreferência HUB-RSPa. Oferta de serviços 

pela Farmácia Escola e Clínica Odontológica do HUB. Sistematização da 

assistência em saúde por meio de protocolos fomentados pelo Grupos Tutoriais 

Pró-Saúde e PET-Saúde.  

Vetor 7 Com a mudança curricular, o debate sobre a APS se tornou mais qualificado e 

crítico devido a oferta de disciplinas que vivenciam o dia-a-dia das unidades de 

saúde. Este fato potencializou também reflexões sobre a organização das RAS.  

Vetor 8 A reorientação curricular promoveu melhor articulação dos conteúdos em grau 

crescente de complexidade. Capacitações pedagógicas auxiliaram aproximação 

dos ciclos básico-profissional permitindo a produção de estruturas curriculares 

integradoras. 
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Vetor 9 Reestruturação do Projeto Político Pedagógico, mobilização para mudança e 

transformação dos processos de ensino-aprendizagem. Busca de soluções para 

mudar o enfoque do ensino centrado no professor, passando para 

problematização em pequenos grupos. A participação dos professores em 

capacitações pedagógicas estimulou a discussão crítica e reflexiva acerca da 

prática docente. 

 

Justificativa 

O Sistema Saúde-Escola tem como eixo principal a construção de competências e habilidades que 

valorizam o significado da experiência e a individualidade do aluno no contexto real das práticas 

de saúde nos diferentes níveis de atenção. Este processo ocorre por meio de metodologias ativas 

de ensino, onde a orientação pedagógica valoriza os princípios da aprendizagem significativa e o 

estabelecimento de vínculo entre o conhecimento discente e a realidade de saúde a qual ele 

interage.  

 

As competências e habilidades se constituem como um conjunto de saberes (conhecimentos), 

saber-fazer (práticas), saber-ser (atitudes), saber-agir (mobilização de todos os aspectos para um 

fazer mais adequado). Os conteúdos são entendidos como fatos, conceitos, princípios, 

procedimentos, normas e valores que possibilitam o desenvolvimento de habilidades para o saber 

pensar e o aprender a aprender. Desta forma, busca-se a avaliação crítica das intervenções e a 

resolução de problemas de saúde, articulando as dimensões individuais e coletivas inseridas nas 

práticas de saúde e tendo como pano de fundo a integração entre as realidades do serviço e do 

ensino. A integração entre ensino, pesquisa e comunidade tem caráter central e se reflete nas 

práticas das RAS, associadas a este conjunto as necessidades locais. 

 

Objetivo Geral 

Consolidar o Sistema Saúde-Escola e fortalecer a integração ensino-serviço-comunidade, por 

meio dos grupos de aprendizagem tutoriais e das Redes de Atenção à Saúde. 

 

Objetivos específicos 

1. Estruturar uma experiência para o fortalecimento do modelo de ensino e atenção em saúde de 

forma colegiada e participativa, apoiando o desenvolvimento de instrumentos de gestão, 

planejamento local e controle social; 
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2. Contribuir para o desenvolvimento de uma abordagem integral do processo saúde-doença nas 

práticas de ensino e de atenção à saúde em todos os níveis de complexidade da saúde;  

3. Desenvolver e incorporar ao processo de formação metodologias ativas de aprendizagem, para 

a construção de conhecimentos, atitudes, habilidades e autonomia, consolidando o ensino, a 

pesquisa e a extensão; 

4. Estabelecer mecanismos de referência e contrarreferência que articule a capacidade instalada 

do HUB e do sistema local e regional de saúde na lógica das Redes de Atenção à Saúde;   

5. Promover a integração das ações de ensino e da atenção à saúde – UnB e SES; 

6. Ampliar, diversificar e adequar os projetos pedagógicos e os cenários de práticas com vistas à 

integração dos ciclos básico e clínico; 

7. Incrementar a produção científica na graduação, pós-graduação e no serviço de saúde que 

contemplem as necessidades do SUS, em uma perspectiva de educação permanente; 

8. Fortalecer os grupos de aprendizagem tutoriais da RSPa visando qualificar a formação e 

atenção à saúde;  

9. Implementar o sistema de acompanhamento e avaliação do Sistema Saúde-Escola.  

 

Atividades previstas nos três eixos 
 

Os cursos da saúde da UnB ainda requerem mudanças. Do ponto de vista da orientação teórica, 

estão caracterizados por uma produção modesta de conhecimentos relacionados à atenção integral 

articulada ou à gestão do SUS. A Imagem Objetivo para este eixo implica em dedicar importância 

equivalente aos determinantes de saúde e da doença, produzir investigações sobre as necessidades 

da população e a articulação com as RAS. 
 

Quanto à orientação pedagógica, os cursos possuem propostas de ensino que incorporam 

parcialmente metodologias ativas de aprendizado, particularmente na pós-graduação lato senso e 

na graduação. A Imagem Objetivo para este eixo perpassa pela integração do ciclo básico com o 

profissional, ao longo de todo o curso. Para tal, estimular-se-ão o desenvolvimento de 

metodologias ativas em pequenos grupos e em ambientes diversificados por meio de atividades 

estruturadas a partir das necessidades de saúde da população e voltadas para a análise crítica da 

totalidade da experiência da atenção à saúde. 
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Nos cenários de prática ainda prevalecem práticas clínicas ambulatoriais e laboratoriais como 

espaços de escolha para formação dos alunos; tais espaços, apesar de assistirem em sua maioria 

usuários do SUS, não possuem uma articulação suficiente com a rede de serviços do DF. A 

Imagem Objetivo para este eixo almeja uma maior integração dos serviços de referência e 

contrarreferência UnB/SES-DF. Registramos a necessidade expressa da garantia dos valores 

referentes à rubrica de adequação de espaço físico para os cenários de prática da RSPa. 
 

Resultados Esperados 
 

1. Sistema Saúde-Escola consolidado; 

2. Grupos tutoriais multidisciplinares implementados; 

3. Diagnóstico realizado das Redes de Atenção à Saúde na RSPa; 

4. Referência e contrarreferência articulados; 

5. Planejamento conjunto realizado das ações ensino-serviço-comunidade; 

6. Sistema de acompanhamento e avaliação implementado;  

7. Cuidado integral em saúde qualificado na comunidade;  

8. Vulnerabilidade e riscos locais identificados;  

9. Capacitações realizadas em metodologias ativas da aprendizagem;  

10. Educação permanente estruturada visando a integração ensino-serviço;  

11. Currículos da IES reestruturados.  

 

Mecanismo de Sustentabilidade para Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

 

O processo dialógico construído entre a UnB, SES/DF e comunidade constitui a base de 

sustentabilidade do projeto Pró-Saúde. Entende-se também que existe a necessidade de criação e 

fortalecimento de instâncias que propiciem esta sustentabilidade. Tem-se nos núcleos de 

Excelência Clínica de Aplicação na Atenção Básica, de Educação Permanente e de Pesquisa a 

finalidade de coordenar e fomentar as atividades da integração ensino-serviço-comunidade. 

 

Outros mecanismos de sustentabilidade: o gerenciamento administrativo-financeiro da proposta 

por Fundação credenciada da IES; o processo de reorientação dos currículos dos cursos da área da 

saúde da UnB no que tange a formação segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais; o 

compromisso da SES\DF na ampliação da força de trabalho da RSPa, com incorporação de novas 

equipes do PSF e complementação do recursos humanos do HRPa; a motivação dos docentes, da 

RSPa e comunidade demonstrada pelo interesse e participação das discussões em torno da 

proposta; ampliação na estrutura e funções do complexo do HUB, incorporando a Farmácia 
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Escola e a Clínica de Ensino Odontológico, e a capacidade de referência e contrarreferência; a 

ampliação do número de vagas e criação de novos cursos da saúde na UnB e; a abertura de novos 

campi e pólos em cidades satélites, potencializando sua capacidade de interação com a rede 

pública de serviços, constituindo um aspecto estratégico na implementação do SUS na região do 

entorno e por extensão na região Centro-Oeste. 

 

Mecanismos de Acompanhamento e Avaliação, Incluindo Indicadores 

 

O processo de monitoramento e avaliação será contínuo e envolverá o Colegiado Gestor UnB-

RSPa-comunidade por meio dos seguintes indicadores: 

 

Atividades & Resultados Esperados 

 

Indicadores de Acompanhamento 

Sistema Saúde-Escola consolidado e grupos 

tutoriais multidisciplinares implementados 

Quali-quantitativo da missão, visão, metas e 

regimento interno constituídos e dos grupos 

multidisciplinares implementados 

Planejamento conjunto realizado das ações 

ensino-serviço-comunidade 

Plano de Saúde estruturado; quali-quantitativo das 

metas alcançadas 

Diagnóstico realizado das Redes de Atenção à 

Saúde e referência e contrarreferência articulada 

Número de oficinas realizadas e % de profissionais 

capacitados; protocolos de atenção à saúde 

desenvolvidos e/ou adequados; % do nível de 

satisfação dos usuários e % de cobertura dos 

serviços de saúde local 

Implementação do monitoramento e avaliação do 

Sistema Saúde-Escola 

Número de oficinas realizadas e % de profissionais 

capacitados; % do nível de satisfação do serviço, 

comunidade, docentes e discentes 

Ações realizadas de prevenção, promoção da 

saúde e assistência junto à comunidade 

Quali-quantitativo das ações desenvolvidas na 

prevenção, promoção da saúde e assistência 

Identificação de vulnerabilidades e riscos locais Quali-quantitativo da situação local de risco definido 

Capacitação em metodologias ativas da 

aprendizagem 

Número de oficinas e % de profissionais capacitados 

Educação permanente estruturada  Número de oficinas e  % de profissionais 

capacitados 

Reestruturação dos currículos da IES % crescente de alunos inseridos no novo currículo, 

por curso; quantitativo de currículos adequados 
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SUBPROJETOS        PET-SAÚDE            –             UnB-Campus Darcy Ribeiro 

 

 

Descrição dos Subprojetos 

 

O Colegiado gestor UnB-SES/DF-comunidade apresenta 07 subprojetos visando o 

fortalecimento das RAS e do SSE. Os subprojetos são apresentados sob a lógica de 03 linhas de 

atenção, de acordo com as temáticas do edital. 

 

 

Linha de atenção I – Cuidado Integrado e Redes de Atenção 

 

Rede de Urgência e Emergência 

Rede de Atenção Psicossocial, cuidados em saúde mental 

Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente e Saúde do Idoso 

Estratégia Saúde da Família e as Redes de Atenção 

 

Linha de atenção II – Promoção de Saúde e Qualidade de Vida 

 

Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos e Doenças, com ênfase no estímulo às atividades físicas e 

alimentação saudável 

 

Linha de atenção III – Gestão, Educação e Comunicação em Saúde 

 

Gestão do Sistema Único de Saúde  

Processos de educação permanente em saúde 
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Linha de atenção I – Cuidado Integrado e Redes de Atenção 
 

Subprojeto 1: A Emergência do Hospital de Base de Brasília e sua Inserção nas Redes de 

Atenção às Urgências do Distrito Federal e Entorno (SOS Emergência) 

 

Introdução 

No Brasil, os pacientes acometidos por agravos de urgência, seja qual for a sua 

gravidade/complexidade, acabam buscando socorro nos grandes serviços, sobrecarregando as 

portas de entrada de maior complexidade, delineando as já conhecidas filas nos referidos 

estabelecimentos. Por esta razão, as portas de urgência têm se constituído em importante 

observatório da condição de saúde da população e da atuação do sistema de saúde. A reformulação 

da Política Nacional de Atenção às Urgências e instituição da Rede de Atenção às Urgências no 

SUS pela Portaria GM n° 1.600, de 7/7/2011, têm a finalidade de articular e integrar no âmbito do 

SUS todos os equipamentos de saúde que possam ampliar e qualificar a atenção integral aos 

usuários em situação de urgência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna, e deve ser 

implementada gradativamente, em todo o território nacional, respeitando-se os critérios 

epidemiológicos e de densidade populacional. 

 

Justificativa para intervenção 

Este estudo se justifica pela alta morbimortalidade relacionada às violências e acidentes de trânsito 

até os quarenta anos e, acima desta faixa, às doenças do aparelho circulatório, seu alto custo sócio-

econômico, e pela necessidade de intervir de forma mais organizada e efetiva sobre estas doenças 

e agravos. Neste sentido, é imperativo que se avalie a qualidade da atenção prestada à população 

pelas urgências e emergências do SUS no Distrito Federal e Entorno, com foco na Emergência do 

Hospital de Base (HB) em sua inserção (interna e externa ao HB) e especial atenção às linhas de 

cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica. 

Plano de intervenção e de pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa, qualiquantitativa, sobre a Emergência do Hospital de Base  

de Brasília e sua inserção nas Redes de Atenção às Urgências do SUS locorregional (Distrito 

Federal e Entorno), sob dupla perspectiva: sistêmica (estruturas hierárquicas/poder) e da teoria das 

redes (relações sociais formais e informais).  

Atividades a serem desenvolvidas pelos alunos e preceptores 

- Participação no detalhamento e finalização do Projeto de Pesquisa e sua submissão ao Comitê 

de Ética em Pesquisa; 

- Participação na produção de dados primários por meio de entrevistas semi-estruturadas e 

observação de campo; 
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- Análise dos sistemas de informação em saúde visando identificar o perfil da clientela atendida 

pela Emergência do HB; 

- Mapeamento e análise dos processos e fluxos assistenciais internos e externos ao HB; 

- Produção/publicação de relatórios de pesquisa, TCC e artigos científicos. 

 

Objetivo Geral 

- Analisar o perfil da demanda e a satisfação da clientela atendida na Emergência do Hospital 

de Base, os fluxos internos ao hospital (da Emergência com as Unidades de Internação e de Apoio 

Diagnóstico) e a inserção do HB nas Redes de Atenção às Urgências locorregionais do SUS do 

Distrito Federal e Entorno. 

Objetivos Específicos 

a) Analisar o perfil epidemiológico da clientela/demanda atendida na Emergência do Hospital de 

Base (urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e 

relacionadas a causas externas); 

b) Analisar os processos e fluxos assistenciais internos ao HB, isto é, da Emergência com 

enfermarias de retaguarda, leitos de cuidados intensivos, serviços de diagnóstico por imagem e 

de laboratório; 

c) Avaliar a inserção da Emergência do HB na Rede de Atenção às Urgências do SUS 

locorregional (Distrito Federal e Entorno), com destaque para as linhas de cuidados 

cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica; 

d) Analisar os processos e fluxos assistenciais da Emergência do HB com Corpo de Bombeiros e 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Unidades de Pronto Atendimento e demais 

componentes da Rede; 

e) Avaliar a satisfação dos usuários da Emergência do HB. 

 

Métodos 

Utilização de metodologias qualiquantitativas de avaliação em saúde, considerando as 

necessidades da população do Distrito Federal e Entorno e responsabilidades do Hospital de Base  

enquanto componente da Rede de Atenção às Urgências do SUS, envolvendo ações conjuntas do 

corpo docente dos cursos de graduação da FS/FM, preceptores da Secretaria de Saúde e alunos dos 

cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Gestão em Saúde Coletiva 

que estejam cursando pelo menos o quarto período de graduação. 

 

Resultados esperados relacionados à IES e/ou aos serviços de saúde 

- Conhecimento acerca do perfil da demanda e satisfação da clientela atendida na Emergência 

do Hospital de Base; 

- Fluxos assistenciais internos e externos ao HB mapeados e analisados; 

- Relatório de pesquisa, artigos, TCC, dissertações e teses elaboradas; 
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- Apresentação dos resultados da pesquisa aos gestores e trabalhadores do Hospital de Base e 

demais componentes da Rede de Atenção do DF e MS. 

 

Relação dos integrantes do subprojeto: 

Nome Departamento 
Categoria 

profissional 

Antônio José  

Costa Cardoso (Tutor) 

Gestão em  

Saúde Coletiva 

Médico Sanitarista 

Professor Adjunto 

Leonor Maria  

Pacheco Santos 

Gestão em  

Saúde Coletiva 

Patologista 

Professora Adjunta 

Valéria Bertonha 

Machado 

Departamento  

de Enfermagem 

Enfermeira 

Professora Adjunta 

 

Preceptores Categoria profissional 

Processo seletivo em andamento 

(somente para o Hospital de Base) 
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Eixos Atividades 
Cronograma por Bimestre (no período de dois anos) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Orientação 

Teórica 

Revisão da literatura sobre tripla carga de doenças e atenção 

integral em redes 
X X X X X X X X X    

Produção/publicação de projetos, relatórios, TCC e artigos 

científicos. 
     X    X X X 

Cenário  

de Prática 

Funcionamento da Emergência do HB e perfil da 

clientela/demanda atendida 
 X X X X X X      

Processos e fluxos assistenciais da Emergência com outros 

serviços do HB 
 X X X X X X      

Processos e fluxos assistenciais do HB com demais 

componentes da rede SUS 
 X X X X X X      

Orientação 

Pedagógica 

Processo de aprendizagem envolvendo situações e cenários 

diversificados. 
X X X X X X X X X X X X 

Estímulo à discussão crítica e reflexiva sobre as práticas 

pelos participantes. 
 X X X X X X X     

Avaliação participativa do aluno com metodologias 

qualiquantitativas. 
     X      X 
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Subprojeto 2: Redes de Atenção Integral à Saúde nos Ciclos da Vida  
 

Introdução 

O Ministério da Saúde, em 2011, através da portaria 2488, aprovou a Política Nacional de Atenção 

Básica que define a organização de Redes de Atenção à Saúde como estratégia para um cuidado 

integral e direcionado às necessidades de saúde da população, e atribui a Atenção Primária à 

Saúde a função de acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os níveis de atenção das 

RAS. Nessa perspectiva, todos os níveis de atenção à saúde são igualmente importantes e se 

relacionam horizontalmente; implicam um contínuo de atenção nos níveis primário, secundário e 

terciário; convocam uma atenção integral com intervenções promocionais, preventivas, curativas, 

cuidadoras, reabilitadoras e paliativas (MENDES, 2009).  

 

As RAS são definidas como organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, 

vinculadas entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e 

interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, 

coordenada pela atenção primária à saúde - prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo 

certo, com a qualidade certa e de forma humanizada, e com responsabilidades sanitárias e 

econômicas por esta população (MENDES, 2009). As redes de atenção à saúde possuem uma 

dinâmica de funcionamento influenciada pela integração de três elementos constitutivos, a saber: a 

população; a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde (VILAÇA, 2010).  

 

De acordo com Merhy e Cecilio (2003), a integralidade do cuidado só pode ser obtida em rede. 

Deve haver algum grau de integralidade “focalizada”, mesmo que não seja suficiente, quando uma 

equipe, em um serviço de saúde, por meio de uma boa articulação de suas práticas, consegue 

escutar e atender, da melhor forma possível, as necessidades de saúde do indivíduo. Evidencias da 

literatura internacional, provinda de vários países, indicam que as redes de atenção à saúde podem 

melhorar a qualidade clínica, os resultados sanitários, a satisfação dos usuários e reduzir os custos 

dos sistemas de atenção à saúde. No Brasil, o tema das redes de atenção à saúde é recente tanto na 

pesquisa quanto na prática clínica, contudo, estudos regionais indicam que elas, à semelhança do 

que ocorre em países desenvolvidos, podem ter impacto significativo nos níveis de saúde, com 

custos suportáveis pelo Sistema Único de Saúde (VILAÇA, 2010). Contudo, considerando-se o 

contexto regional questiona-se acerca da existência de relação entre necessidades de saúde da 

população, a organização dos serviços e o modelo de atenção à saúde? Quais os limites e 

potencialidades da rede de atenção à saúde ao longo do ciclo vital? Partindo desses 

questionamentos, a presente proposta constitui-se em uma  pesquisa aplicada com ênfase nos 

diferentes segmentos populacionais, com o objetivo geral de avaliar a efetividade da rede de 

atenção à saúde na regional do Paranoá/DF e implementar estratégias para o fortalecimento da 

rede de atenção primária em saúde. Para tanto, pretende-se desenvolver a pesquisa a partir de 
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cinco objetivos específicos, estruturados de acordo com a particularidade de cada etapa do ciclo 

vital (criança, adolescente, adulto e idoso) sendo: 

 

(1) Avaliar as condições alimentares e nutricionais de crianças e promover ações de promoção 

de práticas alimentares saudáveis às famílias moradoras da região do Itapoã-DF. 

(2) Avaliar as condições de saúde/doença e a efetividade das redes de atenção à criança na 

Regional de Saúde do Paranoá/Itapoã, enquanto estratégia de fortalecimento da APS. 

(3) Ampliar a efetividade nas ações de promoção e apoio aos jovens em situação de violência 

e contribuir para a articulação das políticas públicas específicas para a população juvenil. 

(4) Estruturar a rede de cuidados para atenção integral à Saúde da Mulher, priorizando: Rede 

Cegonha, câncer de colo e de mama, planejamento reprodutivo e violência. 

(5) Verificar fatores que interferem na decisão de homens de procurar ou não atendimento 

assistencial no contexto de atenção básica e quais as suas perspectivas.  

(6) Criar uma rede de atenção à população idosa integrando Centro de Saúde do Paranoá, 

Hospital Regional do Paranoá e Centro de Medicina do Idoso/HUB.  

 

Atividades que serão desenvolvidas pelo aluno e preceptor 

Participação ativa nas discussões teóricas e na construção das estratégias de trabalho; 

envolvimento nas etapas de coleta e análise de dados, bem como na divulgação dos resultados. 

Enquanto funções peculiares destaca-se que o aluno tem um papel importante na organização, 

execução e avaliação da assistência, subsidiado pelo preceptor, que desempenha um papel 

fundamental na articulação ensino-serviço-população, no intermédio de saberes e de ações 

fundamentais para que as propostas de pesquisa, ensino e de educação permanente se concretizem 

e adquiram sentido no cenário de pratica. Tais atividades respeitarão as particularidades das 

disciplinas envolvidas e do serviço de saúde, considerando os diferentes ciclos de vida.  

 

Métodos e Resultados Esperados 

Para alguns itens será adotada a pesquisa aplicada, com ênfase na integração ensino, pesquisa e 

extensão, e para outros a pesquisa-ação. Para tanto serão utilizadas abordagens mistas 

(quantitativas e/ou qualitativas) e diferentes métodos de coleta e de análise de dados de forma a 

atingir cada um dos objetivos propostos. Os sujeitos envolvidos nas pesquisas serão usuários dos 

serviços e profissionais que atuam na atenção primária e secundária na regional do Paranoá/Itapoã. 

Espera-se que os resultados das pesquisas nos apontem caminhos para a implantação de um 

projeto de educação permanente em serviço, pautado na percepção das necessidades dos 

indivíduos e famílias – usuários dos serviços – dos profissionais responsáveis pelas ações e que 

integram a rede de atenção primária à saúde. Espera-se, contudo, por meio da continuidade das 

ações e da parceria entre serviço e universidade contribuir para o fortalecimento da atenção 

primária e secundária e melhoria da qualidade da assistência prestada à saúde em todos os níveis 

de complexidade na regional de saúde do Paranoá/Itapoã.  
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Relação dos integrantes do subprojeto: 

Preceptores Categoria profissional 

Regina M. Pereira Pinto da Rocha Gil Enfermeira 

Sandra Maria Aquino e Silva Enfermeira 

Sandra Helena de Sousa Ferreira Enfermeira 

Patrícia do Socorro Carvalho da Silva Médica 

Viviane Cristina Uliana Peterle Médica 

Eleni Anacleto de Freitas Ribeiro Enfermeira 
 

Nome Departamento 
Categoria 

profissional 

Muna M. Odeh (Tutora) Saúde Coletiva Prof. Adjunto 

Regina C. Alves Nutrição Prof. Assistente 

Rosemeire V. Furumoto Nutrição Prof.  Adjunto 

Ana Cristina Bezerra Medicina Prof. Assistente 

Aline Oliveira Silveira Enfermagem Prof. Adjunto 

Gisele Martins Enfermagem Prof. Adjunto 

Leides Barroso A. Moura Enfermagem Prof. Adjunto 

Daphne Ratter Saúde Coletiva Prof. Adjunto 

Felipe Saldanha de Araújo Farmácia Prof. Adjunto 

Paulo Sérgio França Medicina Prof. Adjunto 

Silvéria Maria dos Santos Enfermagem Prof. Adjunto 

Ana Cynthia P. Baraldi Enfermagem Prof. Assistente 

Yanna K. Nóbrega Farmácia Prof. Adjunto 

Muna Muhammad Odeh Saúde Coletiva Prof. Adjunto 

Ximena Pamela Bermudez Saúde Coletiva Prof. Adjunto 

Aline Cristina M. Gratão Enfermagem Prof. Adjunto 

Andrea Mathes Faustino Enfermagem Prof. Assistente 

Keila C. Trindade da Cruz Enfermagem Prof. Assistente 

Maria de Vilhena Toledo Medicina Prof. Adjunto 

Erica Negrini Lia Odontologia Prof. Adjunto 

Lucas Fernando Tabata Odontologia Prof. Adjunto 

Jacy Ribeiro de Carvalho Jr Odontologia Prof. Adjunto 

Laudimar Alves de Oliveira  Odontologia Prof. Adjunto 

Edson Dias Costa Jr  Odontologia Prof. Adjunto 
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Eixos Atividades 
Cronograma por Bimestre (no período de dois anos) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Orientação  

Teórica 

Caracterizar os aspectos epidemiológicos e as necessidades da Regional de 

Saúde 
X X           

Realizar oficinas de discussão entre docentes, alunos e profissionais do 

serviço 
  X   X   X   X 

Elaborar estratégias de ensino-aprendizagem que integrem escola-serviço e 

os diferentes níveis de atenção à saúde 
X  X  X  X  X  X  

Levantar as ações da escola/dos serviços na proteção e prevenção de 

agravos à saúde da população e promoção de qualidade de vida 
            

Desenvolver o projeto de pesquisa  X X X X X X X X X X X X 

Oferecer educação permanente em serviço de forma continuada e 

sistematizada. Prover espaços formais de capacitação profissional   
    X X X X X X X X 

Cenário  

de Prática 

Atividades práticas de atenção à saúde da criança, do adolescente, do 

adulto, do idoso e suas famílias no CS, HRPa e HUB 
X X X X X X X X X X X X 

Orientação 

Pedagógica 

Realizar uma análise crítica do processo saúde-doença e do cuidado à 

criança, ao adolescente, ao adulto, ao idoso e à família  
X X X X X X X X X X X X 

Ajustar o conteúdo teórico-prático das disciplinas de saúde às demandas e 

dinâmica do serviço  
X X X X X X X X X X X X 

Promover processos de ensino aprendizagem centrados no aluno, nos 

profissionais e nas necessidades da comunidade, pautados na metodologia 

da problematização e co-construção do conhecimento e da avaliação do 

aprendizado e estratégias de integração disciplinar  

X X X X X X X X X X X X 
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Subprojeto 3: Desenvolvimento de tecnologias para a Atenção Domiciliar no Sistema Único de 

Saúde: subsídios à gestão do cuidado, do acesso e à desospitalização na Regional do Paranoá.  

 

Introdução  

A Portaria nº 2.029, de 24/08/2011 que institui a Atenção Domiciliar (AD) no âmbito do SUS 

define atenção domiciliar “como nova modalidade de atenção à saúde substitutiva ou 

complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, 

prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de 

continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde" e considera diretrizes da AD: I - 

ser estruturado na perspectiva das redes de atenção à saúde, tendo a atenção básica como 

ordenadora do cuidado e da ação territorial; II - articular com os outros níveis da atenção à saúde, 

com serviços de retaguarda e incorporado ao sistema de regulação; III - ser estruturado de acordo 

com os princípios de ampliação do acesso, acolhimento, equidade, humanização e integralidade da 

assistência; IV - estar inserido nas linhas de cuidado por meio de práticas clínicas cuidadoras 

baseadas nas necessidades do usuário, reduzindo a fragmentação da assistência; V - adotar modelo 

de atenção centrado no trabalho de equipes multiprofissionais e interdisciplinares; e VI - estimular 

a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, do usuário, da família e do cuidador.” 

Neste contexto, fica clara a consideração do domicílio como espaço complexo de práticas integrais 

em saúde e ordenadoras de acesso às redes de atenção à saúde. Os cidadãos-usuários existem nos 

domicílios e deles emergem para as redes as quais, por sua vez, recursivamente, incidem sobre o 

próprio espaço do domicílio recriando as condições originárias. O domicílio como espaço 

complexo suporta práticas de atenção primária, secundária, terciária e de vigilância à saúde. A 

razão prática utilitária tradicional justifica a universalidade da atenção primária e vigilância; 

enquanto a razão prática humanitária justifica a discricionariedade equitativa da atenção 

secundária e terciária nos domicílios aos usuários com “dificuldade ou impossibilidade física de 

locomoção até uma unidade de saúde”. A prática domiciliar de caráter universal quando existe no 

sistema local é realizada pelas UBS orientadas pela ESF; enquanto a prática domiciliar 

discricionária equitativa, complementar (ou não) à universal, é realizada pelo Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD). Portanto, sob coordenação do SAD, juntam-se às UBS locais já existentes as 

Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD)(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas 

e auxiliares) e as Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP)(assistente social, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico e terapeuta ocupacional). Cada 

EMAD com base populacional descrita de 100 mil habitantes e 1 EMAP para no mínimo 3 

EMAD. Nesse contexto, vale investigar tecnologias para a atenção domiciliar no SUS, a partir da 

atenção básica que possibilitem a gestão do cuidado e do acesso nas redes de serviços.  
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Objetivo Geral 

Desenvolver, aplicar e avaliar as tecnologias para a atenção domiciliar incorporadas pelas equipes 

da atenção básica e secundária no Paranoá, com vistas à gestão do cuidado e do acesso aos 

serviços.  

 

Objetivos Específicos 

(i) avaliar os resultados das ações de saúde já realizadas pelo PID, efetivado no NRAD, quanto à 

desocupação de leitos hospitalares ocupados por usuários portadores de doenças crônico-

degenerativas; (ii) elaborar instrumentos que possibilitem a avaliação clínica, o grau de 

dependência para as atividades de vida diária, o risco para úlcera de pressão e o contexto 

sociofamiliar de usuários que demandam atenção domiciliar na atenção básica; (iii) identificar - a 

partir das dimensões clínicas, psicossociais, familiar e socioambientais - variáveis associadas ao 

tipo de AD requerida pelo usuário, família e cuidador para a gestão do acesso e do cuidado na rede 

de serviços do SUS; (iv) desenvolver - a partir das variáveis associadas ao tipo de AD e dos 

instrumentos de abordagem ao usuário, família e cuidador elaborados – um sistema de informação 

para a  Gestão do Cuidado na Rede de Atenção Domiciliar do SUS (GESCAD-SUS); (v) avaliar a 

adesão e a aplicabilidade do sistema GESCAD à realidade dos profissionais de saúde e dos 

estudantes de graduação quanto à gestão do acesso e do cuidado à saúde no SUS; (vi) realizar um 

diagnóstico da situação de morbidade, de qualidade de vida e de saúde das famílias visitadas, com 

vistas ao planejamento e a intervenção nos problemas identificados; (vii) Avaliar as ações do PID 

quanto à Taxa de Desospitalização (TDH) decorrente das ações do NRAD na etapa retrospectiva 

da pesquisa, e o Potencial de Desospitalização necessária (PDHn) para atender a demanda de 

internações hospitalares classificadas como redundantes; (viii) testar protocolos integrados de 

visitas, promoção/prevenção, vigilância/rastreamento, referência em rede para assistência clínico-

odontológica; (ix) rotinas e protocolos de assistência odontológica domiciliar; (x) desenvolver 

material de treinamento de voluntários locais e agentes comunitários de saúde.  

 

Atividades a serem desenvolvidas pelo aluno e preceptor  

Para os objetivos específicos do I ao V: (i) aplicação dos instrumentos de abordagem ao usuário, a 

família e ao cuidador; avaliação dos usuários quanto ao tipo de AD, com uso do GESCAD-SUS; 

(ii) diagnóstico situacional das necessidades de AD identificadas no território de saúde; gestão dos 

casos de AD e da clínica, entre as equipes de atenção primária e secundária do SUS-DF; (iii) 

planejamento e avaliação de ações pelas equipes de saúde, com uso das tecnologias desenvolvidas. 

Para os objetivos específicos do VI ao VII: Realizar visitas domiciliares para caracterizar o perfil 

de mobimortalidade, de funcionalidade de qualidade de vida e de incapacidade dos de portadores 

de doenças crônico degenerativas das famílias visitadas; e, para avaliar a estrutura, os processos e 

os resultados das ações de saúde realizadas pelo Programa de Internação Domiciliar (PID) quanto 

ao potencial para a desospitalização; realizar um congresso virtual sobre educação, gestão de 

serviços e promoção da saúde hospedado no site da UnB; participar de reuniões do Conselho de 

Saúde do Paranoá; produzir de trabalhos como: artigos, ensaios, relatórios para publicação nas 



 

 

Projeto Pró-Saúde 

Pró-Saúde: Sistema Saúde Escola UnB/SESDF - Regional Paranoá 

UnB - Universidade de Brasília 

FS - Faculdade de Ciências da Saúde 

FM - Faculdade de Medicina 
 

 
 

 

revistas Participação e Gestão e Saúde hospedadas na UnB; participar em eventos locais e 

nacionais de extensão para divulgação dos resultados principais; participar em eventos 

internacionais de interesse temático. participar em Reuniões Administrativas e Científicas de 

interesse para o grupo; registro da sistematização da assistência e cuidado no Portal do Cuidado e 

Conforto hospedado no servidor do LEPS – ENF – UNB. Para os objetivos específicos do VIII ao 

IX: aplicar, testar e validar protocolos experimentais de saúde bucal das visitas domiciliares 

integrais e ordenadoras de acesso.  

 

Metodologia 

Para os objetivos específicos do I ao V: Pesquisa avaliativa, triangulação de métodos e técnicas, 

abordagem quantitativa e qualitativa, estudo de caso, em Belo Horizonte (BH) e no Distrito 

Federal. Etapa 1 (realizada) - survey quantitativo em 2 UBS de BH, com aplicação de 

questionários a 114 usuários em AD, definição das variáveis associadas ao tipo de AD e dos 

instrumentos de abordagem ao usuário, família e cuidador. Análise de regressão múltipla logística 

para seleção de variáveis associadas ao tipo de AD. Etapa 2 (programada)- Desenvolvimento do 

software GESCAD-SUS: adaptação das ferramentas produzidas na fase 1 para a web; discussão 

com grupo consulta de especialistas; implantação do GESCAD em 2 ESF e no Núcleo Regional de 

Internação Domiciliar (NRAD) da Regional de Saúde do Paranoá, SES-DF; Etapa 3- Avaliação do 

GESCAD-SUS (indicadores): número de acessos e de download; potencia para a coordenação do 

cuidado, do acesso e para a gestão em redes; uso e qualidade do sistema GESCAD, pelos 

profissionais e estudantes; processos de trabalho das equipes de saúde calcada em planejamento e 

avaliação das ações, com uso de novas tecnologias gerenciais para a AD. Para os objetivos 

específicos do VI ao VII: serão aplicados delineamentos de pesquisa observacional do tipo 

longitudinal em etapas retrospectiva e prospectiva que irão caracterizar demográfica e 

epidemiologicamente esta população alvo com base na codificação fornecida pelas Classificações 

Internacionais (CID – Classificação Internacional de Doenças e CIF – Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde). Ainda, serão estabelecidos, por métodos quantitativos, 

indicadores que permitam avaliar a Taxa de Desospitalização (TDH) decorrente das ações já 

promovidas pelo NRAD na etapa retrospectiva da pesquisa, bem como o Potencial de 

Desospitalização necessária (PDHn) para atender a demanda de internações hospitalares 

classificadas como redundantes que forem identificadas nas duas regionais de saúde participantes, 

frente ao Potencial de Desospitalização efetiva (PDHe) que o NRAD conseguiria atingir 

desocupando leitos hospitalares por meio da internação domiciliar, considerando os limites 

impostos pelos critérios de admissão no PID e pelo número máximo de pacientes em internação 

domiciliar que poderiam ser atendidos pela atual equipe multiprofissional. Para os objetivos 

específicos do VIII ao X: realização de seminário para crítica teórica prévia dos protocolos 

experimentais; apropriação dos protocolos de pesquisa por alunos e preceptores; realização de 

visitas domiciliares para validação dos protocolos experimentais; discussão coletiva continuada da 

adequação dos protocolos à prática rotineira; realização de seminário para crítica prática dos 

protocolos a partir dos resultados alcançados de validação externa dos protocolos experimentais; 
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preparação de material instrucional impresso e ilustrado a partir dos resultados de validação 

externa dos protocolos experimentais; criação de módulo especial no GESCAD para a integração 

do ensino, do serviço, da pesquisa e da extensão nas ações de atenção domiciliar desenvolvidas 

por estudantes dos cursos de graduação da saúde/UnB; preparação de material de comunicação 

dos resultados da pesquisa.  

 

Resultados esperados 

Contribuições à SES-DF: subsídio de novas tecnologias ao trabalho dos profissionais de saúde da 

Regional do Paranoá, concretizada no sistema de informação GESCAD-SUS, para a gestão do 

cuidado e do acesso à saúde dos usuários na rede de serviços; avaliação da efetividade dos 

serviços de internação domiciliar quanto a otimização da ocupação de leitos hospitalares, na 

perspectiva da gestão do cuidado em rede; diagnóstico da morbidade e da qualidade de vida das 

famílias visitadas com vistas ao planejamento e a intervenção interdisciplinar em problemas 

priorizados, a partir da atenção básica; produção de protocolos de visitas domiciliares integrais e 

de ordenação de acesso às redes e de material instrucional para os profissionais envolvidos com a 

atenção domiciliar. Contribuições à IES: produção de tecnologias aplicáveis às práticas dos 

serviços de saúde para a reorganização do trabalho; avaliação das mudanças no processo de 

trabalho e na formação dos profissionais de saúde; integração ensino, pesquisa e extensão; 

reorientação da formação de profissionais de saúde; capacitação de alunos para atuação em 

Atenção Domiciliar ao considerem o domicílio como espaço de prática complexa; ganho de 

capacidade operacional nas atividades rotineiras de formação; articulação entre projetos e 

disciplinas da área de Saúde do Idoso, Administração Aplicada a Enfermagem,  Vivências, Saúde 

da Comunidade, Saúde Bucal Coletiva I, II e III (currículo novo); Práticas de Saúde Bucal 

Coletiva I, II e III (currículo novo); e, Estágio Comunitário Multidisciplinar (currículo antigo). 
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Odontologia Prof. Adjunto 
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Odontologia Prof. Adjunto 
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Dentista 

 

Jacqueline Rodrigues Lourenço 

 

Dentista 

 

Sandra Aguiar Lima de Oliveira 

 

Dentista 

 

Cristina Lucia Rocha Cubas Rolim 

 

Médica 

 
 

Subprojeto 4: Rede integrada de atenção domiciliar e ambulatorial aos portadores de doenças 

endócrino-metabólicas e câncer bucal & Atenção à saúde mental aos usuários e familiares em 

situação de sofrimento mental na atenção básica 

Introdução  

A estrutura da atenção à saúde na área de doenças endócrino-metabólicas e câncer requer 

planejamento organizacional específico. Ações destinadas ao rastreamento, diagnóstico e 

tratamento dessas condições envolvem o manejo de doenças muito prevalentes, como diabetes 

mellitus, hipotireoidismo e obesidade, mas também ações assistenciais de maior complexidade. A 

efetiva inserção das equipes da ESF nos territórios e da implantação dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) como dispositivos estratégicos para a reorganização da rede de saúde mental 

aponta buscar caminhos que propiciem a aproximação entre estes dois serviços. A atuação 

multidisciplinar envolvendo profissionais capacitados de medicina, odontologia, farmácia, 

enfermagem, nutrição e psicologia possibilita a assistência global resultando em maior eficiência 

no atendimento e redução de custos.  

Justificativa  

Diante da heterogeneidade das doenças crônicas, incluindo o câncer, e com o avanço do 

conhecimento e tecnologia, a necessidade de reorganização da estrutura de atendimento em seus 

diferentes níveis de assistência é crescente. Para permitir o diagnóstico precoce, bem como o 

enfrentamento dos fatores de risco que são comuns a várias doenças crônicas, como o tabagismo, 

o etilismo, sedentarismo, entre outros, a reorganização do atendimento passa pelas visitas 
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domiciliares, pela efetivação de um sistema de referência e contra-referência e pela consolidação 

de uma formação de rede de atenção, iniciando no domicilio e finalizando na atenção 

especializada. No que tange a saúde mental, a Lei 10.216/01 que reorganiza os serviços de saúde 

mental tem como prerrogativa a desinstitucionalização, a inclusão social e práticas de não 

exclusão para os portadores de transtorno mental. Nesta dinâmica uma parte significativa destas 

pessoas e seus familiares, bem como portadores de sofrimento psíquico menos grave estão 

circunscrito a um território com uma equipe da ESF responsável pelos cuidados à saúde. O acesso 

que estas equipes têm nos espaço de convívio social (família, escola, trabalho, igreja, dentre 

outros) torna-as potencialmente estratégica no contato direto com as redes sociais de apoio, tanto 

as primárias quanto as secundárias, o que o privilegia como dispositivo na implementação das 

políticas de saúde mental. 

Objetivo Geral 

Implementar um modelo experimental de atendimento ambulatorial multidisciplinar, envolvendo 

professores, preceptores e alunos da medicina, odontologia e farmácia, a pacientes portadores de 

doenças endócrino-metabólicas e/ou portadores de doenças bucais, em diferentes níveis de 

assistência, integrado e universal, bem como propiciar a integração ensino-serviço, assumindo o 

trabalho como princípio da ação educativa na formação dos alunos e profissionais para o 

enfrentamento dos problemas de saúde mental na atenção básica. 

Objetivos Específicos 

- Efetivar a parceria e integração entre as equipes do AEGA-HUB/UnB e do ambulatório de 

Endocrinologia Geral do HRPa,  em nível terciário e secundário e primário;  

- Elaborar instrumentos e mecanismos para criar um sistema de referência e contra-referência de 

pacientes portadores de doenças endócrino-metabólicas; 

- Organizar o fluxo do atendimento aos portadores de transtorno mental e usuários de álcool e 

outras drogas no âmbito da ESF do Paranoá e Itapoã e em conjunto com o CAPS Paranoá e Itapoã;  

- Ampliar a capacidade resolutiva dos profissionais de saúde das equipes ESF do Paranoá e Itapoã 

na intervenção com portadores de transtorno mental e usuários de álcool e outras drogas; 

- Identificar a rede de suporte disponível para os portadores de transtorno psíquico, usuário de 

álcool e outras drogas e suas famílias. 
 

Métodos 

Criação de um sistema de “agenda aberta programada” nos serviços de referência e contra-

referência. Esse sistema consiste basicamente na criação e reserva de vagas de atendimento para 

tal, mediante preenchimento de formulário próprio, contendo relatório do caso. Esses 

atendimentos serão realizados por referência e contra-referência dos casos, conforme o nível de 

complexidade dos mesmos. Para garantir o funcionamento adequado, serão elaborados protocolos 

específicos de detecção, diagnóstico e tratamento de doenças endócrino-metabólicas e das lesões 

bucais potencialmente malignas, contendo indicações para referenciamento dos casos ao nível 

assistencial adequado. No que tange a saúde mental, atualizar o levantamento dos usuários 
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egressos do CAPS Paranoá; realizar visitas domiciliares conjunta aos usuários egressos do CAPS 

Paranoá e CAPS ad Itapoã para avaliação da situação encontrada e posterior discussão com a 

equipe dos CAPS; elaborar projetos terapêuticos singulares; realizar discussões sistemáticas de 

casos entre as equipes PET, ESF e CAPS; elaborar um protocolo de intervenção no fluxo de 

atendimento; elaborar projetos de pesquisa com as equipes envolvidas; articular uma parceria 

entre este CAPSad e o Serviço de Estudos e Atenção a Usuários de Álcool e outras Drogas 

(SEAD) do Hospital Universitário de Brasília. 

Resultados Esperados 

Espera-se criar um modelo de rede de atendimento domiciliar e ambulatorial de doenças crônicas, 

endócrino-metabólicas e ou bucais, atendendo à demanda da população alvo e buscando a 

melhoria da qualidade da assistência, em consonância com o Pró-Saúde. E ainda, contribuir para o 

aprimoramento dos sistemas de registro e controle de fluxos de atendimentos, bem como 

estabelecimento de protocolos que facilitem e reorientem o desenvolvimento de atividades de 

ensino e pesquisa para alunos dos cursos de medicina, farmácia e odontologia. Fortalecer o 

matriciamento entre as equipes da ESF e os CAPS Paranoá e Itapoã e assim tornar mais efetiva a 

intervenção à saúde mental no âmbito da rede básica de saúde. Propiciar espaço de troca entre 

PET e profissionais de modo a sedimentar práticas que envolvam uma rede institucional 

articulada.  
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Patricia Medeiros de Souza Farmácia Professora 
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Eixos Atividades 
Cronograma por Bimestre (no período de dois anos) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Orientação  

Teórica 

Reuniões para levantamento e diagnóstico da situação do atendimento e 

necessidades de mudança em cada unidade participante (realidade local) 
X X X          

Elaboração de protocolos de diagnóstico e tratamento de doenças de baixa e 

média complexidade e de referenciamento de alta complexidade; Integração 

do ensino com a ESF e CAPS Paranoá e Itapoã: discussão teórico-prática 

para apreciação de alternativas  na elaboração dos protocolos do fluxo de 

atendimento e intervenções conjuntas entre as equipes 

X X X X X X X X X X X X 

Cenário  

de Prática 

Elaboração das agendas de atendimento domiciliar e ambulatorial  integrado, 

formulários de encaminhamento e de monitorização dos atendimentos 
X X X          

Ccapacitação dos participantes para implementação dos protocolos    X  X  X  X  X  

Visitas das equipes das unidades para conhecimento do funcionamento in 

loco e simulações de atendimentos e referenciamentos 
 X  X  X  X  X  X 

Colaborar na implantação do CAPSad e a articulação com as equipes ESF na 

capacitação para atendimento dos usuários de álcool e outras drogas 
X X X X X X X X X X X X 

Orientação 

Pedagógica 

Mini-cursos de capacitação teórico-científica e de técnicas inovadoras de 

apoio ao diagnóstico e tratamento 
  X   X   X    

Intercâmbio de alunos e preceptores/tutores entre os serviços em períodos 

pré-programados para aprendizagem ativa em todos os níveis de assistência 
 X  X  X  X  X  X 

Participação de todos os integrantes na elaboração dos relatórios de 

atendimento e tratamento (oficinas) 
    X  X  X  X  

Ampliar o espaço de reflexão da teoria e da prática entre os profissionais do 

serviço e do ensino e os estudantes 
X X X X X X X X X X X X 
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Linha de atenção II – Promoção de Saúde e Qualidade de Vida 
 

Subprojeto 5: Atividades Físicas/Práticas Corporais e Alimentação Saudável: os programas Jogo 

de Cintura, Doce Desafio e Oficinas Culinárias.  
 

Introdução  

Atualmente as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) representam um dos principais 

desafios de saúde pública e, diante deste cenário, o Brasil homologou o Plano Nacional de Ação 

para o Enfrentamento das DCNT em 2011. A obesidade e os distúrbios metabólicos, a alimentação 

inadequada e a inatividade física representam os fatores de risco que respondem pela grande 

maioria das ocorrências de DCNT. Considerando as causas multifatoriais das DCNT, é necessário 

fortalecer políticas públicas e ações de saúde intersetoriais e multiprofissionais. 
 

Justificativa 

Como parte do enfretamento das DCNT no DF são previstas ações no âmbito da atenção primária 

à saúde na perspectiva da interinstitucionalidade,  intersetorialidade e multidisciplinaridade, em 

articulação entre as Secretarias de Saúde e Educação, Universidade de Brasília e ONGs. Neste 

sentido, foram reunidos três grupos de trabalho com objetivos complementares de promoção da 

saúde (PS), prevenção e controle de DCNT: (i) o “Jogo de Cintura” é um programa de promoção 

da saúde com ênfase na construção de capacidades locais para desenvolver práticas 

corporais/atividades físicas (AF) e alimentação saudável, teve início em 2009 em São Sebastião e, 

após resultar em impactos positivos na qualidade de vida da população, será expandido para o 

Paranoá; (ii) o “Doce Desafio”, é um programa interdisciplinar de educação em diabetes com 

ênfase na prática de AF orientadas e no respeito às necessidades dos atendidos que, desde 2001 

atende e acompanha diabéticos em seu tratamento, ao mesmo tempo que promove a capacitação 

de acadêmicos e atualização de profissionais e desenvolve pesquisas; (iii) as “Oficinas Culinárias” 

de alimentação saudável e práticas alimentares são utilizadas como ferramenta prática de 

orientação dietética que utilizam a técnica dietética e higiene dos alimentos para PS. 
 

Objetivo Geral 

 Contribuir para a promoção de modos de viver saudáveis e sustentáveis, com ênfase na 

alimentação saudável e práticas corporais/AF, favorecendo a redução de fatores de risco para as 

DCNT em população adulta. 
 

Objetivos Específicos 

 Melhorar o processo formativo dos alunos e a educação permanente dos profissionais de saúde; 

resgatar a valorização do consumo de frutas e hortaliças (FH), preparações saudáveis e da cultura 

alimentar; incentivar a qualificação e o uso de espaços públicos para o aumento das práticas 

corporais/AF; capacitar portadores de diabetes (DM) na prevenção e controle de agravos; 

fortalecer mecanismos de monitoramento e avaliação e o sistema de referência e contra-referência; 

produzir conhecimentos em PS. 
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Metodologia 

Desenvolvimento de cenários de práticas diversificados; construção de instrumentos e atividades 

de intervenção; elaboração de oficinas; formação de facilitadores; articulação com iniciativas de 

formação em curso; mapeamento de oferta e fatores críticos para o consumo de FH e preparações 

saudáveis; divulgação de alternativas econômicas para aquisição/produção de alimentos saudáveis; 

aplicação do questionário SOPARC (System for observing play and recreation in communities); 

estímulo a atividades físicas, alimentação saudável, assistência farmacêutica e ações de 

autocuidados em DM; articulação intersetorial; produção de informação e comunicação das ações; 

formação em monitoramento e avaliação em PS. 

 

Resultados 

Otimização da carga-horária e relações de ensino, pesquisa e extensão; da metodologia de ensino 

centrado nos determinantes do processo saúde-doença; da utilização dos espaços e equipamentos 

locais de práticas corporais/AF; do controle de parâmetros de saúde na população com DM; da 

produção de material de comunicação e disseminação de resultados; do uso de instrumentos de 

monitoramento e avaliação; da sensibilização da comunidade quanto práticas saudáveis (consumo 

de FH e preparações saudáveis, e AF); e da agenda de ações e protocolos pactuados entre os atores 

envolvidos. 

 

Atividades de Ensino 

Disciplinas de: Avaliação Nutricional; Educação Nutricional; Técnica Dietética; Higiene dos 

Alimentos; Fundamentos das Ciências dos Alimentos; Gestão de Produção de Refeições; Ciclos 

da Vida e Ambulatório de Especialidades Nutricionais; Estágio Supervisionado em Nutrição 

Social; Estágio Complementar; Saúde & Sociedade; Epidemiologia, AF e Promoção da Saúde; 

Projeto de Pesquisa 1 e 2; Projeto de extensão 1 e 2; Atividades físicas terapêuticas.  

 

Atividades de Pesquisa 

Diagnóstico de fatores de risco para DCNT; condições de controle do DM; análise dos 

instrumentos de monitoramento; produção de evidências da efetividade das ações de PS; 

mecanismos de gestão participativa e controle social dos Programas; mapeamento da oferta, do 

uso e dos fatores críticos para AF.  

 

Atividades de Extensão 

Oficinas e atividades com profissionais e população; sistematização e avaliação das ações; 

acompanhamento da referência e contra-referência; Projetos de extensão de ação contínua 

(PEAC): AF e PS, Doce Desafio, CASA. 
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Relação dos integrantes do subprojeto 

 

Nome Departamento 
Categoria 

profissional 

Júlia Nogueira (Tutora) Educação Física Prof. Adjunto 

Dais Gonçalves Rocha Saúde Coletiva Prof. Adjunto 

Kênia Baiochi de Carvalho Nutrição Prof. Associada 

Verônica Cortez Ginani Nutrição Prof. Adjunto 

Renata Zandonadi Nutrição Prof. Adjunto 

Raquel Botelho Nutrição Prof. Adjunto 

Lívia Pinelli Nutrição Prof. Adjunto 

Rita Akutsu Nutrição Prof. Adjunto 

Karin Savio Nutrição Prof. Adjunto 

Jane Dullius Educação Física Prof. Adjunto 

Aline Costa Santos Nunes Farmácia Prof. Adjunto 

Guilherme Falcão Mendes Educação Física Prof. Substituto 

Micheline A. Meiners Farmácia Prof. Assistente 

Eduardo de Castro Gomes Estatística Prof. Assistente 

Marisete Safons Educação Física Prof. Adjunto 

Eliane Said Dutra Nutrição Prof. Adjunto 

Marina Kiyomi Ito Nutrição Prof. Adjunto 

Nathália Marcolini Pelucio Nutrição Prof. Adjunto 

 

 

Preceptores 

 

Categoria Profissional 

Paloma Michelle de Sales Farmacêutica 

Valeria Ferreira Nunes Educador Físico 

Míria Renata Vaz de Araújo Enfermeira 

Flávia de Souza Fisioterapeuta 

Marcela Camargo Ilarri Nutricionista 

Maria do Carmo Toledo Ramos Dentista 
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Eixos Atividades 
Cronograma por Bimestre (no período de dois anos) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Orientação 

Teórica 

Montar e ministrar Disciplinas e Treinar alunos, estagiários e monitores X X X X X X X X X X X X 

Preparar/ministrar oficinas e materiais. Produzir relatórios, TCCs e artigos  X X X X X X X X  X X 

Entendimento/nivelamento conceitual-metodológico da equipe do Projeto. X X     X X     

Levantamento e análise das demandas locais X X X    X X X    

Cenário  

de Prática 

Aplicação de questionários e capacitação dos profissionais de saúde X X X  X X X X X  X X 

Instrumentalizar as equipes da ESF com material permanente e informativo   X X X    X X X   

Mapeamento de espaços físicos e aplicação do questionário SOPARC X X X X X        

Avaliação das condições físicas e funcionais do Restaurante Comunitário X X X          

Avaliar as mudanças de atitudes contaminantes em refeitórios de unidades de 

alimentação e nutrição. Mapear oferta e fatores críticos para o consumo de FH 

e divulgar alternativas econômicas para aquisição de alimentos saudáveis 

X X X      X X X X 

Avaliações laboratoriais e antropométricas dos usuários com DM  X   X  X     X 

Medições de glicemia capilar e pressão arterial dos usuários com DM  X X X X X X X X X X X 

Implantar oficinas para os usuários em alimentação saudável e AF X X X X X X X X X X X X 

Articular ações intersetoriais e conselhos sociais     X X X        

Sistematizar, monitorar e avaliar as atividades X X   X X  X X  X X 

Construir material de apoio pedagógico e instrumentos de pesquisa X X     X X     

Levantamento diagnóstico sobre as condições de formação e atualização X      X      

Realizar oficinas (metodologias problematizadoras)  X X X   X X X    

Orientação 

Pedagógica 

Construir e aplicar instrumentos de monitoramento e avaliação  X X X    X X X   

Realizar a Mostra de experiências bem sucedidas nas Regionais      X      X 
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Subprojeto 6: Corpo Saudável - Travessia para o corpo consciência. O desafio da inclusão de 

tecnologias para trabalhar a interdisciplinaridade na educação popular e promoção da saúde. 
 

Introdução 
Na antiguidade clássica a imagem de um pequeno barco atravessando um oceano foi usada para 

caracterizar o ser humano. A vida se constitui no movimento do nascimento à morte. Na sociedade 

humana atual as condições são adversas para a travessia do barco no oceano da vida. A visão de 

mundo predominante vigente faz-nos ver como se tudo estivesse pronto e a nós restasse consumir. 

O capitalismo reduz trabalho à mercadoria obrigando a humanidade a vender sua capacidade 

intelectual e força física. Sócrates sugeriu uma opção para esta travessia: “conheça-te a ti mesmo”. 

Este projeto de popularização do conhecimento caracteriza-se como um processo de formação e 

educação permanente em saúde que possibilita aos “atores envolvidos” a expansão dos saberes 

sobre o “corpo saudável presente”. O desafio a percorrer será refletir sobre a individualidade e 

caminhar em direção ao corpo-consciência. A consciência pura não poderia relacionar o homem 

um com o outro. É preciso para formar profissionais conscientes inserir os alunos de graduação no 

cenário de ensino real - a sociedade - desde o início de suas atividades curriculares articulando 

formação básica e profissionalizante.   Portanto existe uma relação temporal concreta: o corpo 

físico saudável, e consciente de sua existência que possibilita a trajetória na qual o indivíduo está 

mergulhado: a vida – a travessia.  

Justificativa 
A parceria universidade/escola pública promove a construção de espaços de democratização do 

conhecimento, finalidade de ambas as instituições. As escolas terão a possibilidade de refletir 

sobre seus limites e possibilidades no compromisso de formar alunos-cidadãos. Esta reflexão/ação 

gera questões de estudo que brotam do cotidiano escolar e social possibilitando perguntas e 

gerando respostas. Este projeto pretende desenvolver nos cenários de ensino da Área de Saúde da 

UNB uma sequência de atividades cuja dinâmica desperte nos sujeitos envolvidos a ampliação da 

percepção sobre seu corpo, utilizando-se para isso um artefato da tecnologia contemporânea - o 

corpo ou partes deste, preparados pela técnica de plastinação. Ao levar o corpo para o cenário de 

ensino sabe-se que este funciona como um elemento mediador do autoconhecimento, e neste 

sentido o homem que vivenciar esta experiência amplia sua capacidade de resistência, podendo 

libertar-se com mais propriedade do negativismo social vigente.  
 

Objetivo geral 

Inserir inovações tecnológicas nas metodologias curriculares em disciplinas do ciclo básico dos 

cursos de saúde com vistas à inserção do aluno de forma participativa e a intervenção destes como 

mediadores na realidade social da Regional de Saúde de Paranoá e Itapoã.   

 

 

 

Objetivos específicos 

Inserir o aluno no cenário prático de atuação profissional desde o primeiro semestre; usar material 

plastinado, como objeto real, possibilitando ao aluno intervir na realidade das escolas parceiras e 

da comunidade da Regional de Saúde; criar oportunidades de relações informais do ensino sobre o 
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corpo em diversos temas de interesse da realidade e equipamentos sociais da região; articular o 

conhecimento básico e práxis profissional, introduzindo o aluno em atividades interdisciplinares 

de identificação e prevenção da saúde na comunidade; Identificar, na vigência do projeto, jovens 

talentosos estimulando-os a estagiar nos laboratórios da UNB; produzir material didático 

despertando a criatividade e fortalecendo o talento do aluno em atendimento às necessidades da 

comunidade; produzir material anatômico que ilustre os aspectos do processo saúde/doença, 

inclusive as zoonoses, elegendo as Feiras de Ciências e outros equipamentos sociais como 

cenários de educação permanente e popular, fortalecendo o vínculo Sistema Saúde-Escola.  

Atividades a serem desenvolvidas 

No Pró-Saúde III, propõe-se a execução de atividades pedagógico/científicas na Regional do 

Paranoá e Itapoã. O projeto prescinde da implementação da Plastinação, educação permanente dos 

preceptores e formação dos bolsistas em razão da especificidade metodológica. Implementação do 

laboratório de plastinação para educação científica e popularização do conhecimento. Formar uma 

rede de dissecadores (12) capazes de atender aos objetivos do projeto. Estão previstos as 

exposições, cursos, palestras, oficinas de promoção de saúde, visitações à Universidade, e 

produção de material pedagógico, palestras sobre temas identificados como necessários aos atores 

participantes. A equipe de trabalho, alunos de graduação, tutores e preceptores atuarão de maneira 

interdisciplinar e multiprofissional.  Os resultados do trabalho das equipes serão avaliados 

periodicamente com vistas à formação e qualificação permanente e produção de conhecimento.  

Métodos e Resultados esperados à IES 

15% da carga horária de disciplinas obrigatórias e optativas oferecidas pela Área de Morfologia 

FM/UNB serão destinadas ao projeto. Inserção dos alunos das disciplinas do ciclo básico na 

comunidade. Pretende-se, desta forma, incutir no discente um maior comprometimento em relação 

à própria educação quando este se depara como cidadão diante da necessidade da sociedade. 

Mudança do paradigma do ensino conteúdista da morfologia, em geral desconectado dos conflitos 

e das contradições sociais produtos do processo civilizatório dos grandes centros urbanos. 

Empoderamento dos participantes mediante o reforço da sensação de controle sobre a própria vida 

com efeitos positivos diretos e indiretos sobre a saúde. Disponibilização de peças/corpos 

plastinados como um artefato mediador do autoconhecimento e estímulo à adoção e manutenção 

de hábitos de autocuidado.  

 

 

 

 

Relação dos integrantes do subprojeto 

 

Nome Departamento 
Categoria 

profissional 

Viviane Urbini Vomero 

(Tutora) 
Faculdade de Medicina 

Professor 

Adjunto I 

Jussara Rocha Ferreira Faculdade de Medicina 
Professor 

Adjunto III 
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José Roberto  

Pimenta de Godoy 
Faculdade de Medicina 

Professor 

Adjunto I 

Selma Aparecida  

Sousa Kuckelhaus 
Faculdade de Medicina 

Professor 

Adjunto I 

 

 

Categoria profissional Categoria Profissional 

Cristiane Peres dos Santos Enfermeira 

Vaneide Teixeira de Luna Terapeuta Ocuapcional 

Cristiane Oliveira Calovi Astorino Fisioterapeuta 

Maria Beatriz de Sousa Miranda Enfermeiro 

Pedrita da Cunha Sales Pereira Montenegro Médica 

Valdemar de Almeida Rodrigues Enfermeiro 
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Eixos Atividades 
Cronograma por Bimestre (no período de dois anos) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Orientação  

Teórica 

Educação permanente para implantação do laboratório de plastinação X X X X X X X X X X X X 

Educação permanente e produção do material plastinado        X X X X X 

Processo de apropriação e transformação do saber socialmente elaborado, 

construído na relação mediada pelo outro e pela cultura  
X X X X X   X X X X  

Identificação dos temas a serem abordados considerando a visão dos 

tutores, preceptores e estudantes na perspectiva da necessidade dos serviços   
X X X    X X X    

Os temas escolhidos para serem abordados nas feiras, oficinas, palestras 

terão seus fundamentos teóricos levantados pela equipe e deverá elaborar de 

pôsteres e material didático 

  X X X    X X X  

Formação dos alunos para atuarem como mediadores do conhecimento 

entre as peças/corpos plastinados e a população 
 X X X X X X X X X X  

Elaboração e execução de exposições     X X     X X 

Cenário  

de Prática 

Escola Classe 01 Itapoã, Centro de Ensino Fundamental do Itapoã Zilda 

Arns, Centros de Saúde do Itapoã e do Paranoá 
  X X X X X X X X X  

Orientação 

Pedagógica 

Reuniões de organização e avaliação das atividades mediadoras cujo foco 

deve estar centrado na linguagem decodificada para a população alvo.  

Processo de apropriação dos signos: trazem a necessidade de tornar 

acessível informações científicas 

X X X    X X   X X 

Explorar o fundamento neurológico da aprendizagem. visual, perceptiva, 

auditiva, estimulação cerebral, atenção maior 
  X X X X X X X X X X 

Interpretar as Feiras de Ciências como espaços de educação não formal e 

para tanto há necessidade de estabelecer planejamento; objetivos claros e 

definidos; organização antes, durante e após o evento; avaliação 

  X X X    X X   

Mediação após o evento: discutir com a as turmas  escolares sobre: o que 

foi visto, experimentado e aprendido; Aproveitar esses conhecimentos 
    X X     X X 
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como elemento motivador para o ensino de novos conteúdos. 

e) Avaliação: Organizar e promover um seminário de avaliação nas 

instituições parceiras para culminação dos trabalhos, divulgando-o para 

toda a comunidade escolar; Análise e registro dos pontos positivos e 

negativos de todo o processo para fins de produção acadêmica e/ou 

científica.  

   X X      X X 
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Linha de atenção  III – Gestão, Educação e Comunicação em Saúde 
 

Subprojeto 7: Sistemas de apoio: componentes estruturais operacionais da RAS 
 

Introdução 

No final de 2010, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 4279 em que apresenta diretrizes para 

organização das RAS do SUS como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão 

nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS com vistas a 

assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e eficiência. A 

estrutura operacional da RAS inclui como componentes os diferentes pontos de atenção à saúde, 

como a APS e pontos de atenção secundária e terciária, os sistemas logísticos, o sistema de 

governança e os sistemas de apoio. Os sistemas logísticos estão fortemente ligados ao conceito de 

integração vertical e os lugares institucionais onde se prestam serviços comuns a todos os pontos 

de atenção à saúde constituem os sistemas de apoio.  
 

Justificativa  

Os sistemas de Assistência Farmacêutica (AF), de apoio diagnóstico e terapêutico e os sistemas de 

informação em saúde são apresentados, segundo anexo da Portaria 4279/2010, como os sistemas 

de apoio. A organização da AF envolve as etapas do processo de seleção, programação, aquisição, 

armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação e promoção do uso racional de 

medicamentos. O sistema de apoio diagnóstico e terapêutico envolve, entre outros, os de patologia 

clínica (bioquímica, hematologia, imunologia, microbiologia e parasitologia). A eficácia de alguns 

dos sistemas de informação em saúde, especialmente os ligados à produção de serviços, é 

potencializada pela introdução de sistemas logísticos potentes que organizam os fluxos e 

contrafluxos das pessoas, dos produtos e das informações nas RAS por meio de sistemas 

estruturados com base em tecnologia de informação. O conceito de equipe pode ser bem inovador 

em certas regiões onde se impõe a utilização das ferramentas da telessaúde e podem ser 

constituídas equipes entre diferentes níveis de atenção de uma RAS que, em alguns casos, são 

essenciais para garantir uma atenção ótima. Sendo assim, tanto a AF, quanto o Telessaúde se 

relacionam diretamente a toda estrutura operacional da RAS. As funções essenciais (resolução, 

organização e responsabilização) da APS, bem como as dos outros pontos de atenção que envolve 

diferentes densidades tecnológicas, todas diretamente relacionadas com a AF e o Telessaúde 

podem ser potencializadas mediante o emprego de sistemas logísticos eficientes, envolvimento de 

diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da RAS e 

com o emprego de tecnologias de micro-gestão dos serviços de saúde. As diretrizes clínicas, uma 

das ferramentas de micro-gestão, desdobram-se em Guias de Prática Clínica/Protocolos 

Assistenciais e orientam as Linhas de Cuidado viabilizando a comunicação entre as equipes e 

serviços, programação de ações e padronização de determinados recursos.  
 

Objetivo Geral  

Avaliação e Qualificação de sistemas de apoio da Rede de Atenção a Saúde/ Paranoá-DF.  
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Objetivos Específicos 

1- Construção de protocolos, com enfoque na abordagem relacionada ao tratamento preconizado, 

relacionados às doenças selecionadas elencadas nos grupos de condições apresentadas na Lista de 

internações sensíveis à APS (ICSAP - Portaria 221 de 17 de abril de 2008); 2-Construção de um 

mapa de processos dos serviços farmacêuticos técnico-gerenciais e técnico-assistenciais com o 

intuito de melhorar a qualidade e resultados em saúde das ações de Assistência Farmacêutica, 

tendo a APS como ordenadora e coordenadora do cuidado; 3- Integrar o Pró-Saúde, no âmbito do 

ensino e serviço, por meio de tecnologia de teleassistência e tele-educação, bem com qualificar a 

Atenção Primária da Regional de Saúde do Paranoá; 4- Avaliar se os projetos políticos 

pedagógicos dos cursos de graduação em saúde da UnB incluem disciplinas, módulos ou temas 

relacionados à Sistemas de Apoio ou Logísticos.  
 

Metodologia  

A avaliação dos sistemas de apoio será realizada obedecendo aos seguintes passos: mapeamento 

sistema de apoio diagnóstico e terapêutico da Rede do Paranoá; definição da carteira dos serviços 

de apoio diagnóstico e terapêutico e da AF; elaboração dos protocolos clínicos das carteiras e 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e de AF e mapeamento das necessidade para 

programação dos sistemas de apoio. É prevista a participação de 6 preceptores do serviço de 

saúde, sendo 2 lotados na Atenção Primária, 1 na gestão central da APS, 2 em pontos de atenção 

secundária e 1 em um ponto de atenção terciária e hospitalar. Na APS é prevista a inserção de 6 

estudantes (2 medicina, 2 farmácia, 1 enfermagem e 1 saúde coletiva), na atenção secundária 4 

estudantes (2 farmácia, 1 nutrição e 1 saúde coletiva) e outros 2 estudantes na atenção terciária  

hospitalar (1 medicina e 1 farmácia). Os preceptores e estudantes da APS estarão envolvidos nas 

atividades previstas nos objetivos específicos 1, 2, 3 e 4. Os preceptores e estudantes alocados em 

pontos de atenção secundária e terciária desenvolveram atividades relacionadas aos objetivos 

específicos 2, 3 e 4.  
 

Resultados Esperados 

Há evidências na literatura científica apontando que as Guias de Prática Clínica/Protocolos são 

efetivas em melhorar os processos e a estrutura dos cuidados em saúde. Em algumas situações, o 

acesso ao tratamento farmacológico está disponível na APS, em outras, pontos de atenção de 

diferentes densidades tecnológicas serão necessários para a realização de ações especializadas que 

evitarão a internação por condições sensíveis ao tratamento na APS. A elaboração de protocolos 

está alinhada à criação de políticas públicas baseadas em evidências científicas e sabe-se também 

que somente os serviços de APS não são suficientes para atender às necessidades de cuidados em 

saúde da população. A gestão por processos facilitará a organização dos sistemas de apoio e dos 

profissionais que estão envolvidos em ações integradas de saúde (proteção, cura e reabilitação) de 

maneira transversal e integrada tendo como foco os indivíduos, famílias e comunidades, bem 

como os resultados em saúde. Espera-se ainda que a definição clara de responsabilidades e de 
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objetivos de desempenho resulte na fixação de critérios e instrumentos de acompanhamento e 

avaliação de resultados, metas e indicadores definidos, contribuindo na busca contínua por uma 

gestão eficaz, eficiente e qualificada, de forma a proporcionar a democratização e a transparência 

das ações no SUS.  Espera-se ainda que o projeto relacione-se à promoção de atenção integral aos 

usuários, redução de custos e riscos com o deslocamento dos usuários, incentivo à fixação de 

profissionais da Saúde nas localidades com alto índice de rotatividade e dificuldade de 

permanência ou inserção de profissionais, além de promover acesso a ações de educação 

permanente sem retirar os profissionais das unidades de saúde (ampliação do tempo de 

atendimento). 
 

Relação dos integrantes do subprojeto 

Nome Departamento 
Categoria 

profissional 

Rafael M. Pinheiro (Tutor) Farmácia Farmacêutico 

Kátia Crestine Poças Medicina Farmacêutica 

Dayde Lane da Silva Farmácia Farmacêutica 

Janeth de Oliveira Naves Farmácia Farmacêutica 

Patrícia Taira Nakanishi  Medicina Médica 

 

Preceptores 

 

Categoria Profissional 

 

Fernanda Takeuti  Nutricionista  

Suderlan Sabino Leandro Enfermeiro 

Eliane de Fatima Duarte Médica 

Carol Nogueira de Resende Farmacêutica 

Emmanuel de Oliveira Carneiro  Farmacêutico 

Andréa Pessoa Mello Farmacêutica 
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Eixos Atividades 
Cronograma por Bimestre (no período de dois anos) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Orientação Teórica 

Determinantes sociais da saúde X perfil epidemiológico local X X X          

Produção de conhecimentos segundo o SUS: Inovação na gestão       X X X X X X 

Pós-graduação e educação permanente: Proposta de capacitações em 

EAD 
   X X X X X X    

Cenário de Prática 

Interação ensino-serviço: cuidado de saúde em todos os níveis de 

atenção 
   X X X X X X X X X 

Diversificação dos cenários do processo de aprendizagem: Atividades 

em diferentes níveis de atenção 
X X X X X X X X X X X X 

Articulação dos serviços universitários com o SUS: Referência e 

contra-referência pacientes atendidos HUB 
   X X X X X X X X X 

Interação ensino-serviço: Produção da Segunda Opinião Formativa    X X X X X X X X X 

Orientação 

Pedagógica 

Análise crítica da APS e RAS X X X X X X X X X X X X 

Análise crítica da APS: Estratégias de melhoria da resolubilidade  X X X X X X X X X X X X 

Integração do ciclo básico/profissional: ampliação da carga horária de 

disciplinas, foco nos sistemas de apoio 
X X X X X X X X X X X X 

Ofertas de disciplinas optativas com enfoque na gestão da Assistência 

Farmacêutica 
   X X X    X X X 

Mudança metodológica: Desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes na lógica da RAS 
X X X X X X X X X X X X 

 


