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Pró-Saúde: Programa de Reforma Curricular

� Política indutora do Ministério da Saúde

(Papel de ordenador da formação de profissionais de saúde 
– Constituição Federal/1988)

� Pró-Saúde I – 2006� Pró-Saúde I – 2006

� Pró-Saúde II – 2007

� Pró-Saúde III – 2011

Proposta: Articular todos os Projetos em andamento na 
universidade (Pró-Saúde / PET-Saúde / Pró-Residência)



PET-Saúde: Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde
Portaria Interministerial 1802, de 26/08/2008

� Art. 1º - Instituir, no âmbito dos Ministérios da Saúde e da
Educação, o Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde - PET-Saúde, destinado a fomentar grupos deSaúde - PET-Saúde, destinado a fomentar grupos de
aprendizagem tutorial na Estratégia Saúde da Família.

� Parágrafo único - O PET-Saúde constitui-se em um
instrumento para viabilizar programas de aperfeiçoamento
e especialização em serviço dos profissionais da saúde,
bem como de iniciação ao trabalho, estágios e vivências,
dirigidos aos estudantes da área, de acordo com as
necessidades do Sistema Único de Saúde - SUS.



O que está em andamento:

Pró-Saúde:

� Pró-Saúde Medicina: Desde 2006.

(Pró-Med desde 2003)

� Pró-Saúde Enfermagem: Desde 2006

� PET Saúde da Família – 2010

� PET Vigilância em Saúde – 2010

� Pró-Saúde Enfermagem: Desde 2006

� Pró-Saúde Fonoaudiologia: Desde 2009

PET-Saúde:



Projeto atual:

� Trabalho em Redes de Atenção (DCNT, 
Urgência e Emergência, Saúde do 
Trabalhador, Saúde Ambiental e Sanitária, 
etc.)

� Linha Central: Rede de Atenção 
Psicossocial, cuidado aos usuários de 
álcool, crack e outras drogas



� Ampliar a integração entre os cursos de graduação
em Medicina, Enfermagem e Fonoaudiologia e
também a integração ensino-serviço na rede de
atenção à saúde, com implementação de modelo

Propõe:

atenção à saúde, com implementação de modelo
de linha de cuidado aos usuários de álcool, tabaco,
crack e outras drogas



Estrutura dos Projetos:

Tutor
(Docente)

6 Preceptores6 Preceptores
(Profissional do serviço)

12 estudantes 
bolsistas



Objetivo:

Geral

� Proporcionar aos discentes, docentes e profissionais
de saúde, no ensino em serviço, a formação ede saúde, no ensino em serviço, a formação e
consolidação dos conhecimentos e práticas para
atenção integral à saúde dos usuários de
Substancias Psico Ativas (SPA) a partir da atuação
em rede.



Objetivo:

Específicos
� Fornecer subsídios teóricos e práticos para discentes de
medicina, enfermagem e fonoaudiologia, nas dimensões
epidemiológicas, sócio-demográficas, clínicas e
terapêuticas relacionados ao uso de SPA.terapêuticas relacionados ao uso de SPA.

� Fornecer subsídios teóricos e práticos para promoção de
saúde visando prevenir conseqüências físicas, mentais e
sociais ocasionadas pelo consumo de SPA.

� Inserir instrumentos de detecção, orientação e
intervenção no uso de bebidas alcoólicas, tabaco, crack e
outras drogas.



Objetivo:

Específicos

� Realizar pesquisas, integrando profissionais da
universidade, do serviço e discentes dos três cursos.universidade, do serviço e discentes dos três cursos.

� Contribuir para a promoção de saúde dos próprios
discentes, com relação à autopercepção do consumo
de SPA.

� Inserir os discentes nas atividades desenvolvidas em 
diferentes pontos da rede municipal de atenção a SPA.



Objetivo:

Específicos

� Fomentar processo de educação permanente dos
profissionais da rede municipal em temas relacionadosprofissionais da rede municipal em temas relacionados
ao uso de SPA.

� Contribuir para a qualificação do processo de gestão
do cuidado aos usuários de SPA.



Perfil de mães de crianças de zero a 24 meses quanto ao
uso de substâncias psicoativas no distrito Norte de Campinas
- SP

Objetivos: 
� Identificar o perfil de mães de crianças de zero a 24 meses 

quanto ao uso de SPA no distrito Norte de Campinas - SP 
� Propor, por meio do ensino tutorial em serviço, aos alunos, � Propor, por meio do ensino tutorial em serviço, aos alunos, 

docentes e profissionais de saúde, um modelo de atenção 
às mães usuárias de SPA e seus filhos, refletindo sobre 
conceitos de promoção, proteção e prevenção, numa 
perspectiva interdisciplinar.



Avaliação de mudanças após integração ensino-serviço na
linha de cuidado aos usuários de álcool, tabaco, crack e outras
drogas

Objetivos: 
� Avaliar, antes e após a implantação deste projeto, as 

atitudes dos discentes, docentes e profissionais quanto à:
� Confiança em tratar usuários de SPA.� Confiança em tratar usuários de SPA.
� Natureza da DQ.
� Prognóstico da DQ.
� Formas de detecção, intervenção e atuação em rede.



Identificação, intervenção breve e seguimento de
traumatizados usuários de álcool, cocaína e crack admitidos
em hospital universitário

Objetivos:
� Detectar por avaliação clínica e screening taxas de uso

de álcool e cocaína/crack entre traumatizados.
� Descrever perfil sócio-demográfico, padrão de consumo

de Substâncias Psicoativas, tipo de trauma dosde Substâncias Psicoativas, tipo de trauma dos
avaliados.

� Encaminhar casos de uso abusivo ou dependência para
seguimento nos serviços do município verificando
evolução em 6 e 12 meses.

� Comparar evolução de pacientes que receberam e não
receberam intervenção breve.



Prevenção de eventos relacionados ao álcool e trauma
em jovens

Objetivos:
� Conscientizar os acadêmicos da área de saúde,

profissionais da rede de urgências e a população, tendo
como foco o público jovem, sobre a importância da
prevenção de eventos traumáticos relacionados ao álcool;prevenção de eventos traumáticos relacionados ao álcool;

� Promover uma mudança de hábitos dos jovens, mostrando
os riscos aos quais estão expostos;

� Contribuir para a educação e produção de conhecimento
na rede de urgência do SUS/Campinas, com extensão
para as escolas do ensino médio.



Identificando a rede de saúde mental do Distrito Norte de
Campinas e o perfil de seus usuários de substâncias
psicoativas

Objetivos:
� Contribuir para produção de conhecimento, educação

permanente dos envolvidos, favorecendo integralidade do
cuidado e processo de gestão nos cenários de prática do
SUS.SUS.

� Identificar os serviços de saúde e outros setores que
compõem a rede de atenção em Saúde Mental do distrito
norte e seu fluxo de atendimento.

� Delimitar o perfil sócio – demográfico e epidemiológico dos
usuários de Substâncias Psicoativas inseridos nas Unidades
Básicas de Saúde e Centros de Atenção Psicossocial.

� Processar informações obtidas junto as equipes de saúde.



Avaliação

Ganhos

� Integração entre estudantes de diferentes cursos;

� Contato com os profissionais dos serviços;

� Ensino ministrado por profissionais de diferentes áreas de
formação;

� Capacitação dos profissionais da rede para realização de
pesquisas;

� Identificação da realidade da assistência de saúde à
população;

� Possibilidade de ampliação das propostas de intervenção;



Orçamento (Recurso solicitado ao MS)

Destinação 
Recursos / 

Valores

Recursos para equipamentos / 
Material Consumo / Serviços de 
Terceiros

Universidade 574.007,62Universidade 574.007,62

Serviços 300.992,38

TOTAL 875.000,00



Obrigada pela atenção!

cets-sms@ig.com.br


