
PROJETOS PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 

RELATÓRIO PARCIAL – 1º Ano 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nº do Projeto 156  

Instituições Executoras: Faculdade de Odontologia de Bauru/Universidade de São Paulo (FOB-USP), Universidade Sagrado Coração 
de Bauru (UNISAGRADO), Secretaria Municipal da Saúde de Bauru (SMS-Bauru) 

Nome do Coordenador: Rodrigo Cardoso de Oliveira 

Telefone de contato – 
coordenador: 

(14) 998220222  

E-mail de contato – 
coordenador: 

rodrigocardoso@usp.br  

Cursos envolvidos: Enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, odontologia 

 

Fizemos a separação dos diferentes grupos de trabalho (5 grupos), uma vez que estes apresentam algumas especificidades e estão em 

momento diferentes de realização de etapas. Os grupos estão dispostos na ordem Grupo 1 – Grupo 5: 

Grupo 1: Urgência 

Grupo 2: Atenção Primária à Saúde 

Grupo 3: Vigilância 

Grupo 4: Oncologia 

Grupo 5: Gestão em Saúde   



Grupo 1: Urgência 

2 VISÃO GLOBAL DO PROJETO 

Reproduza o quadro abaixo conforme o número de objetivos do projeto. 

OBJETIVOS 

1. Mudança curricular: Discussões colegiadas de transformações curriculares para adequação às DCNs dos cursos de 

graduação em saúde, alinhando aos princípios da interprofissionalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, 

com vistas à transformação da realidade, 

 

2. Integração ensino-serviço-comunidade: promoção de atividades dos estudantes em diversos cenários de prática do 

SUS desde o início da formação, com ações integradas de educação e trabalho em saúde e participação ativa da 

comunidade, considerando a integralidade em um conjunto articulado de serviços básicos, ambulatórios e hospitais 

gerais e especializados na formação da rede de atenção à saúde, 

 

3. Desenvolvimento de docentes e preceptores 

 

OBS: Os objetivos descritos para o projeto envolvem o desenvolvimento de docentes, preceptores e estudantes, em ações que 

tragam impacto ao ensino, assistência e ao trabalho interprofissional. Dessa forma, pensando no sentido de integralidade não 

só do trabalho entre as profissões, mas também entre os diferentes seguimentos que integram esse projeto (Universidade, 

Ensino e Assistência), é impossível dicotomizar as ações e os objetivos, uma vez que todas colaboram para o resultado final e 

estão interligadas, ou seja, quando integramos preceptores, docentes e estudantes, os impactos são nas atividades de ensino, 

assistência e também na formação individual de cada um dos agentes que aqui participam. Dessa forma, isso justificado, 

serão apresentados em conjunto, objetivos e ações.  

 

 



Natureza do objetivo 
( X  ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no 

projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E 

RELACIONADAS A 

ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada  

 

A) Mudança curricular: Discussões colegiadas de transformações curriculares para adequação às DCNs dos cursos de 

graduação em saúde, alinhando aos princípios da interprofissionalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, 

com vistas à transformação da realidade, 

 

1. Evento Workshop Relação entre Universidade e Sistema Único de Saúde. Saúde, Educação e Trabalho 

Interprofissional, – Oficina de Introdução ao Tema e Formação Docente/ Preceptor, 

2. Diagnóstico da estrutura física do Serviço de Urgência e Emergência do município, 

3. Levantamento da força de trabalho das Unidades de Pronto Atendimento, 

4. Diagnósticos de processos dos Serviços de Urgência do Município, 

5. Oficina de Discussão da Rede Regional de Urgência – BAURU - O respeito aos direitos humanos nos serviços de 

atenção as urgências do Brasil. 

6. Reuniões Integradas da equipe do projeto e demais projetos para compreensão do PET Interprofissionalidade. 

7. Participação dos preceptores nas atividades didáticas dos estudantes na graduação, 

8. Oficinas simuladas e interprofissionais de capacitação dos profissionais 

9. Discussão de casos clínicos interprofissionais nas Unidades de Pronto atendimento 

10. Levantamento dos currículos dos cursos da área de saúde no município no que diz respeito as atividades de 

Urgência e Emergência: 

✓ Universidade de São Paulo, 

✓ Unisagrado 

✓ Universidade de São Paulo 

✓ Universidade Anhembi Morumbi 

✓ Faculdades Integradas de Bauru 

11.  Campanha de valorização e respeito aos profissionais da urgência no início da Pandemia do COVID 19, com 

construção de vídeos e materiais publicitários, 



12. Construção de vídeos educativos, em laboratório simulado sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual e 

Biossegurança utilizados na capacitação da Rede e direcionado aos profissionais da área de Urgência e Emergência 

no Município, 

13. Capacitação Interprofissional realizada por docentes e profissionais, da área de fisioterapia, enfermagem e 

medicina, ministrada à 235 profissionais da Rede Municipal e Estadual de Saúde do Município, locados nas 

Unidades de Pronto Atendimento e Hospitais de Referência, nos procedimentos de Intubação Oro Traqueal, Uso 

de Respiradores e Biossegurança. A capacitação foi realizada initerruptamente de segunda a domingo, das 8 às 

23.30 hs, até cobrir todos os profissionais de campo, em oficinas simuladas contendo 5 participantes por período. 

RESULTADOS 

(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 

 

● Discussões entre dirigentes das Universidades e Campo de Práticas envolvidos durante o Workshop “Universidade e 

Poder Público: Relação entre Universidade e Sistema Único de Saúde. Saúde, Educação e Trabalho Interprofissional, 

realizado nos dias 29 e 30 de março no Campus da USP Bauru,  

● Integração preceptores, profissionais, docentes e estudantes, alcançada no início do projeto durante a OFICINA 

SIMULADA PRÉ-EVENTO realizada no dia 30 de março: Simulação interprofissional, com participação de docentes, 

estudantes e preceptores, além da presença do Prof. Marcelo Vianna, 

● Discussão dos sucessos e atividades a serem melhoradas nos campos de prática, registros e prática clínica, OFICINA 

DE DISCUSSÃO DA REDE REGIONAL DE URGÊNCIA - BAURU. O respeito aos direitos humanos nos serviços de atenção 

as urgências do Brasil, 

● Integração estudantes e preceptores e profissionais, em ambientes de prática de saúde nas visitas, práticas de coleta 

de dados das unidades, visitas interprofissionais. Artigos em fase de elaboração 

● Elaboração e aplicação de instrumentos de coleta de dados das características físicas das unidades de urgência e 

emergência de Bauru. Artigos em fase de elaboração 

● Coleta de dados das características físicas e materiais das unidades de Urgência e Emergência de Bauru, 

● Elaboração e aplicação de Instrumentos de Coleta de Dados para caracterização e compreensão da Força de Trabalho 

dos Serviços de Urgência e Emergência de Bauru. Levantamento especial do papel do fisioterapeuta, profissional 

oficialmente não integrante das equipes. Artigos em fase de elaboração 



● Elaboração de Projeto de Pesquisa e solicitação das autorizações pertinentes para coleta de dados nas diferentes 

instituições de ensino superior, relacionadas a graduação e pós graduação no que diz respeito a urgência e emergência 

na formação dos profissionais, 

● Discussões no grupo do subprojeto trabalho e educação interprofissional. 

● Inserção dos estudantes nas práticas diárias dos preceptores. 

● Mapeamento das atividades de urgência e emergência tratadas nos currículos de graduação e pós graduação do 

município e nas diferentes unidades de ensino, 

● Aproximação estreita dos estudantes, profissionais, preceptores, docentes e diferentes ambientes de prática e ensino 

durante a confecção do material de capacitação e valorização dos profissionais, capacitações, no preparo dos setores 

e profissionais ao atendimento dos pacientes acometidos por Síndrome Respiratória Aguda Grave. 

AVALIAÇÃO 

(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  

● 1 Número de participantes 

● 2 Número de atividades realizadas 

● 3 Número de materiais produzidos 

● 4 Atividades de pesquisa e relatórios científicos em andamento 

● 5 Número de atividades realizadas com participação de estudantes, preceptores e docentes 

● 6 Qualidade dos dados adquiridos,  

● 7 Discussões oriundas das atividades, 

● 8 Aproximação entre universidade, serviço e ensino 

 
Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  

● 1 Workshop Relação entre Universidade e Sistema Único de Saúde. Saúde, Educação e Trabalho Interprofissional,  



PRODUTOS 

(Citar objetivamente) 

 

● 2 Oficina de Introdução ao Tema e Formação Docente/ Preceptor, 

● 3 Oficina de Discussão da Rede Regional de Urgência – BAURU - O respeito aos direitos humanos nos serviços de 

atenção as urgências do Brasil 

● 4 Capacitação Interprofissional de Saúde para manejo do paciente com Coronavírus (COVID 19) 

● 5 Produção de material de valorização profissional 

● Produção de vídeos Uso de Equipamentos de Proteção Individual e Biossegurança. 

● Em elaboração: 

Capítulo Livro: Urgência e Emergência nas Síndromes Respiratórias Agudas Graves, 

Relatórios Científico/ Artigo: Força de Trabalho na UE, Capacitação dos profissionais da área de saúde nas Síndromes 

Respiratórias Agudas Graves, Tempos de Espera na Unidades de Pronto Atendimento. 

Percepção do alcance 

desses objetivos 
(  ) Concluído                              ( X  ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

 

3 AÇÕES REALIZADAS E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

AÇÕES/ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

CURSOS ENVOLVIDOS 
COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 
COMPETÊNCIAS 

COMUNS 
COMPETÊNCIAS 

COLABORATIVAS 

1 

1 13. Capacitação 
Interprofissional Assistência 
ao Paciente com Síndrome 
Respiratória Aguda 

1 Biossegurança 
2 Intubação Orotraqueal  
assistência médica 
assistência de enfermagem 
3 Ventilação Mecânica – 
assistência fisioterapia, médica 
e de enfermagem 

1 Biossegurança 
2 Intubação Orotraqueal  
3 Ventilação Mecânica 
4.Comunicação 
5.Liderança 
6.Trabalho em equipe 

1 Biossegurança 
2 Intubação Orotraqueal  
assistência médica 
assistência de enfermagem 
3 Ventilação Mecânica – 
assistência fisioterapia, 
médica e de enfermagem 



4 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

Mapeamento ignorado dos conteúdos dos 
currículos de graduação e pós graduação no que 
se refere aos conteúdos de urgência emergência 
nos cursos da saúde. 

Contato com as instituições de ensino do 
município para levantamento das dos conteúdos 
curriculares da graduação e da pós graduação 

Em discussão. Proposta de algumas integrações. 

Desenvolvimento de docentes e preceptores 
para o trabalho interprofissional 

Participação dos docentes em atividades da 
prática, 
Participação dos preceptores nas atividades 
práticas dos estudantes, 
Workshops de integração ensino, assistência e 
política, 
Oficina de formação de preceptores, 
Capacitação trabalhadores para atendimento aos 
pacientes com Síndromes Respiratórias Agudas 
Graves 

Participação de diferentes profissionais nas 
práticas de ensino de graduação e pós 
graduação 

 

5 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NO TRABALHO EM SAÚDE 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

Distanciamento universidade e prática ✓ Participação dos monitores nas 
atividades de ensino 

✓ Participação dos docentes nas atividades 
de capacitação dos profissionais 

✓ Uso das dependências da universidade 
para capacitação dos profissionais 

Aproximação universidade, campo clínico, 
projetos em conjunto 

Relevância do trabalho de outros profissionais 
na Urgência e Emergência do Munícipio 

Levantamento da importância e discussão dos 
contextos 

Em processo 



Insegurança de profissionais em procedimentos 
de assistência ao Paciente em Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 

Capacitação Interprofissional Relatos de participação da equipe no 
atendimento ao paciente e de respeito aos 
colegas em algumas intervenções. 

Reflexão das atividades práticas e do trabalho 
interprofissional e do respeito as ações nos 
ambientes de prática 

Levantamento da força de trabalho, das 
caraterísticas físicas e materiais das unidades e 
dos dados de processo de trabalho 

Em reflexão e em elaboração 

 

6 SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

Inserção da Urgência e Emergência nos Currículos de todos os cursos da 
saúde 

Discussões com docentes e dirigentes para que esses conteúdos sejam 
ministrados em conjunto 

Estreitamento das relações serviço X prática Participação de docentes e de preceptores em atividades nos campos 
de ensino e da prática 

Inclusão/ requisição da inclusão de outros profissionais no atendimento ao 
paciente em Urgência e Emergência 

Levar as autoridades competentes os dados encontrados 

Propor ações que fortaleçam as atividades inter e específicas de cada 
profissionais 

Discutir as ações específicas de cada profissão e a maximização dos 
resultados quando participam em conjunto 

Dar visibilidade as ações e atividades de pesquisa interprofissionais Divulgar os resultados de pesquisa encontrados (em elaboração) 

 

7 SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NO TRABALHO EM SAÚDE 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

Reconhecimento pelos graduandos do trabalho interprofissional Participação de preceptores das diversas áreas nas atividades de 
ensino e nas discussões clínicas interprofissionais em campo 



Reconhecimento dos preceptores e profissionais da importância das 
atividades interprofissionais no ensino, na pesquisa e nas atividades 
assistenciais 
 

Capacitações interprofissionais 
Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa interprofissionais 
Discussão dos resultados de pesquisa com dirigentes  
Trabalhos de pós graduação interprofissionais 
Oferecimento de disciplinas interprofissionais de pós graduação 

 

8 PRODUTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS, EDUCACIONAIS (Anexar uma via) 

ACADÊMICOS 
1.Atividades práticas interprofissionais em atividades de graduação e pós graduação 
Relatórios e projetos científicos em elaboração 

CULTURAIS 

1. 
2. 
3. 
4. 

ARTÍSTICOS 

1. 
2. 
3. 
4. 

EDUCACIONAIS 
1. Atividades práticas interprofissionais em atividades de graduação e pós graduação 
2. Vídeos educacionais 

TECNOLÓGICOS 

1. 
2. 
3. 
4. 

OUTROS 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

 

 



9 POTENCIALIDADES DO PROJETO NO CONTEXTO DE ATUAÇÃO 

DIMENSÃO MACRO 

1. Inserção de contextos interdisciplinares na graduação e pós graduação 
2. Discussão junto aos dirigentes da relevância do trabalho de outros profissionais na assistência em Urgência 

e Emergência (Ex. Fisioterapeuta) 
3. Respeito e desenvolvimento das diferentes categorias para melhores resultados assistenciais 

DIMENSÃO MESO 
1. Discussões dos conteúdos curriculares na graduação e pós graduação 
2. Inserção em atividades de prática clínica e de ensino em diferentes contextos de forma interprofissional 

DIMENSÃO MICRO 
1. Trabalhos de ensino, pesquisa e extensão interprofissionais 
2. Atividades práticas de ensino de graduação e pós graduação interprofissionais 

 

10 BARREIRAS E DIFICULDADES NO CONTEXTO DO PROJETO 

DIMENSÃO MACRO 
1. Questões econômicas e políticas que valorizam o trabalho dicotômico e as relações de poder 
2. Falta de clareza da relevância de uma assistência integrada 
3. Políticas públicas que desvalorizam o trabalho interprofissional 

DIMENSÃO MESO 1. Dificuldade de sobreposição dos currículos para planejamento das atividades 

DIMENSÃO MICRO 
1. Disponibilidade e incentivo aos diferentes profissionais com o mesmo grau de remuneração, oportunidades 

e relevância 
 

11 ENCAMINHAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DAS DIFICULDADES E BARREIRAS 

DIFICULDADES E BARREIRAS ENCAMINHAMENTOS PARA SUPERAÇÃO 
1.Clareza dos dados e dificuldades 1. Elaboração e divulgação dos relatórios científicos 
2. Documentação de todos os registros 2. Discutir, clarear e estabelecer a importância do trabalho 

interprofissional 
3.Reconhecimento dos diferentes preceptores 3.Discutir, clarear e estabelecer a importância do trabalho 

interprofissional 
4. Há dificuldades no que diz respeito ao acesso do dia a dia de trabalho 
pela sobrecarga de atendimentos nos serviços de urgência visitados.  
 

Reconhecer o problema existente 
Trabalhar questões assistenciais, de número de profissionais e 
sobrecarga de trabalho 

 

 



12 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Conforme já descrito nesse relatório foram propostos e concretizados na primeira fase desse projeto a capacitação de docentes e preceptores e a 
mobilização de dirigentes das Instituições de Ensino e Órgãos Públicos para o tema do ensino e do trabalho interprofissional. 
Para o andamento das atividades foi necessário em primeiro lugar o acolhimento entre os próprios integrantes do projeto (alunos, docentes e 
preceptores) das habilidades e competências individuais e colaborativas de cada área, não nos formamos juntos e embora disponíveis para o trabalho 
conjunto, uma vez que integramos o Projeto, foi necessário um tempo para nos conhecermos, conhecermos e reconhecermos a importância das 
diferentes profissões, amparando arestas e reconhecendo o trabalho do outro e para o outro. 
No que diz respeito ao projeto específico de urgência e emergência, o projeto desencadeou uma discussão profícua da colaboração distinta e 
colaborativa das diferentes profissões de saúde integrantes nesse projeto. Culminou ainda com a busca de dados diagnósticos e análise de dados que 
possivelmente impactarão na prática clínica com foco na qualidade do cuidado dos pacientes. Todos em fase de análise e elaboração de relatórios. 
Uma das vantagens do curso onde exercemos nossas atividades é que realizamos atividades no ensino de graduação e de pós graduação de forma 
interprofissional, o que tem impactado na visão dos estudantes de graduação e de pós graduação. Todavia existem dificuldades práticas relevantes 
na assistência ao paciente e tais medidas precisam ser incorporadas na prática clínica.  
 

 

Nome Responsável: Alessandra 

Mazzo 

Cargo/função: Docente da 

Faculdade de Odontologia de 

Bauru – USP 

Coordenador de Grupo 
Assinatura:  

Data: 12/07/2020 

 

 

Comprovantes das atividades 

 

 

a) Fotos, encartes de divulgação, planilhas de dados, instrumentos construídos, listas de presença de reuniões.  
b) Obs: os dados coletados de trabalho de pesquisa serão aqui disponibilizados ao serem enviados para os periódicos científicos.  



 

 



 



 

O respeito aos direitos hum anos nos serviços de atenção às 

u rgências do Brasil

Local: Auditório “Profa. Dra. Maria Cecília Bevilacqua” e  

Salas do Bloco Didático 3 da FOB-USP 15 a 17 de agosto de 2019

PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO
Dia 15 de agosto (quinta-feira) 

18h30 às 19h « Recepção aos participantes  

19h às 19h30 « Abertura e saudação aos presentes  

19h30 às 20h30 «  O problema da congestão e  superlotação  

dos serviços de atenção às urgências com enfoque de  

direitos humanos: Definição do problema e  análise de  

suas causas e consequências - opções de intervenção  

(Síntese de Evidências para Políticas da EVIPNET, 

elaborado pela RBCE e Instituto de Saúde de São Paulo,  

apoio OPAS e MS) - Dr. Armando De Negri Filho 

20h30 às 20h50 «  Perguntas e discussão  

20h50 às 21h20 « Apresentação OAB - O enfoque da violação  

dos direitos humanos nas portas de urgência.  

21h20 às 21h30 « Orientações sobre as oficinas de discussão  

dos dias 16 e 17/08.  

 

Dia 16 de agosto (sexta-feira) 

8h30 às 9h « A crise de acesso aos serviços de urgência -  

necessidades populacionais e o papel dos hospitais no  

equilíbrio do sistema de saúde.  

9h às 9h10 « Composição e distribuição dos grupos das  

oficinas segundo o nível de atenção do serviço de saúde:  

1. UBSs, 2. UPAs, 3. Central de Regulação de Urgência,  

4. APH móvel, 5. Hospitais de Bauru (inclusive  

Maternidade), 6. Hospitais da região.  

9h10 às 10h30 « Discussão dos gargalos encontrados e  

propostas de ajustes dos grupos.  

10h30 às 10h50 «  Intervalo 

Dia 16 de agosto (sexta-feira) continuação 

10h50 às 12h « Plenária para Debate: organização e  

encaminhamentos. 

12h às 14h « Intervalo  almoço  

14h às 14h10 «  Composição e distribuição dos grupos das  

oficinas segundo as linhas de cuidados de urgência: 1.  

Cerebrovascular, 2. Cardiovascular, 3. Trauma, 4. Saúde 

Mental, 5. Materno-infantil, 6. Cirurgia de urgência não  

traumática (cada grupo com uma mescla de membros dos  

diferentes grupos da manhã).  

14h10 às 15h30 «  Discussão dos gargalos encontrados,  

tempos de espera e permanência atuais e propostas de  

ajustes dos grupos. 

15h30 às 15h50 «  Intervalo 

15h50 às 17h30 «  Plenária para Debate: organização e  

encaminhamentos. 

 

Dia 17 de agosto (sábado) 

9h às 10h30 « Discussão dos problemas e soluções apontados  

em relação à rede regional de urgência.  

10h30 às 10h50 «  Intervalo 

10h30 às 12h «  Discussão dos problemas e soluções  

apontados em relação às linhas de cuidados de urgência.  

12h às 12h30 « Encerramento com deliberações para definição  

dos próximos passos e agenda de discussões.

rbce
REDE BRASILEIRA DE 

COOPERAÇÃO EM 
EMERGÊNCIAS

Oficina  de  Discussão da 

Rede Regional de Urgência - BauruRede Regional de Urgência - Bauru

Realização:

Secretaria da Saúde  

Departamento Regional de Saúde - DRS VI



 
Reuniões de Grupo e atividades de discussão das diferentes profissões 

 
Participação dos estudantes, preceptores e da rede vinculados ao PET nas atividades didáticas do grupo. Simulado de vítima. 



  
Participação dos preceptores nas atividades didáticas do grupo.  



 
Valorização Profissionais Saúde – COVID 19. 



 
Capacitação dos Profissionais da Rede para a assistência ao paciente em Síndrome Respiratória Aguda Grave. 



 



 



  



Grupo 2: Atenção Primária à Saúde 

2 VISÃO GLOBAL DO PROJETO 

Reproduza o quadro abaixo conforme o número de objetivos do projeto. 

OBJETIVO 1 
Eixo APS 

Adequação dos cursos às DCNs, com foco na interprofissionalidade 

Natureza do objetivo ( x ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 
A ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada  

● 1.Alinhamento dos objetivos às concepções teórico-metodológicas por meio das oficinas sobre Educação e Metodologias 

Participativas centradas na interprofissionalidade para os docentes e preceptores 

● 2. Convite a todo os docentes para participação nas oficinas  

● 3. Leitura e Discussão no subgrupo (eixo APS) dos conceitos teóricos  

● 3.Incentivo aos estudantes do eixo APS para levar os conceitos à sala de aula e discussão sobre como aplicar isso 

RESULTADOS 
(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 
● 1. Participação da maioria dos docentes e preceptores do eixo nas oficinas 

● 2. Pequena participação de outros docentes, não pertencentes ao PET Saúde Interprofissionalidade 

● 3. Tentativas dos estudantes de aplicar nas disciplinas em sala de aula 

AVALIAÇÃO 
(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  
● 1. Listas de presença  

● 2. Solicitação de distribuição para todos os docentes nos boletins informativos da FOB, realizado pela Assessoria de 

Comunicação. Lembretes e solicitações diretas pelo WhatsApp aos grupos de docentes 

● 3. Relato dos estudantes referente ao emprego de ações interprofissionais durante formação e atuação das Ligas 

Acadêmicas 

 
PRODUTOS 

(Citar 
objetivamente) 

Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  
● 1. Alinhamento entre os professores, tutores e estudantes do eixo 
● 2. Desencadeamento de diversos Encontros, Workshops e Palestras sobre o assunto na FOB-USP 

● 3. Formação de Ligas e Coletivos Acadêmicos Intercursos. 



Percepção do alcance 
desse objetivo 

(  ) Concluído                              (  x ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

OBJETIVO 2 e 3  
Eixo APS 

Iniciativas de Educação e Trabalho Interprofissional 
Promoção de Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

Natureza do objetivo ( x ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 
A ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada 

Atuação no Programa Saúde do Escolar: saúde auditiva e saúde visual 

● 1. Triagem auditiva e Triagem visual e encaminhamento e acompanhamento das crianças que apresentaram qualquer 

dificuldade auditiva ou visual 

RESULTADOS 
(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 
 

● 1. Escolas Municipais Arlindo Boemer Guedes de Azevedo (EMEI), Geraldo Arone (EMEF) e Nacilda de Campos (EMEF):  

●  a) treinamento dos estudantes para realizarem a triagem auditiva e avaliação visual;  

● b) treinamento dos professores para observarem as crianças e indicarem aquelas que podem apresentar problemas 

(auditivo ou visual),  

● c) treinamento/ participação da ESF para receber as crianças que apresentaram qualquer dificuldade auditiva ou visual e 

realizarem o encaminhamento para as especialidades, com devolutiva para a escola e família. 

● No total: 600 crianças triadas, com encaminhamento de 50 para avaliação visual e 16 para avaliação auditiva. 

AVALIAÇÃO 
(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  
● 1. Levantamento dos dados referentes ao número de pessoas que participaram das triagens  

● 2. Discussão dos temas abordados (saúde auditiva e saúde visual) com os estudantes e preceptores para relacionar cada 

profissão com as atividades realizadas, destacando competências específicas, comuns e colaborativas. 

PRODUTOS 
(Citar 

objetivamente) 

Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  
● 1. Duas Revisões Integrativas de Literatura (em vias de término para ser enviado à revista indexada) 
● 2. Dois Cadernos de exploração dos temas para serem disponibilizados a todos os professores municipais. 



Percepção do alcance 
desse objetivo 

(  ) Concluído                              (  x ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

OBJETIVO 4 
Eixo APS 

                                           Desenvolvimento da docência e preceptoria na saúde com os fundamentos da EIP 

Natureza do objetivo ( x ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 
A ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada  

● 1. Orientação dos artigos e Cadernos realizadas pelos preceptores  

RESULTADOS 
(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 
● 1. Desenvolvimento de duas Revisões Integrativas de Literatura: Saúde Auditiva e Saúde Visual 

● 2. Desenvolvimento de dois Cadernos para professores da Rede de Educação explorando os temas: Saúde Auditiva e 

Saúde Visual 

AVALIAÇÃO 
(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  
● 1. Os materiais didático/pedagógico e as duas pesquisas realizadas. 

 

 
PRODUTOS 

(Citar 
objetivamente) 

 

Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  
● 1. Alinhamento entre os professores, tutores e estudantes do eixo 
● 2. Desencadeamento de diversos Encontros, Workshops e Palestras sobre o assunto na FOB-USP 

● 3. Formação de Ligas e Coletivos Acadêmicos Intercursos. 

Percepção do alcance 
desse objetivo 

(  ) Concluído                              ( x ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

OBJETIVO 1,2,3 

Eixo APS 
Adequação dos cursos às DCNs, com foco na interprofissionalidade 

Iniciativas de Educação e Trabalho Interprofissional 
Promoção de Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

Natureza do objetivo ( x ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 



AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 
A ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada  

● 1. Levantamento de dados da Comunidade Primavera 

● 2. Planejamento conjunto das atividades e do Questionário a ser aplicado 

● 3.Reunião com representantes da SEBES para compreender melhor a história da comunidade  

● 3. Calibração dos estudantes e preceptores para aplicação do questionário 

● 4. Preparação do material didático-pedagógico  

● 5. Operacionalização da visita à comunidade 

● 6. Nova discussão com releitura e leitura de novo artigo sobre Ações Colaborativas 

● 7. Nova reunião com uma assistente social responsável pelas comunidades da mesma região 

● 8. Contato por telefone com o SEBRAE para saber o que poderiam oferecer às mulheres da Comunidade Primavera.  

● 9. Contato com o Banco Bradesco para construção de um salão para realização dessas atividades e outras que serão 

ofertadas pelo Pet Saúde Interprofissionalidade. 

● 10. Novo Questionário a ser aplicado a distância por meio do celular 

RESULTADOS 
(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 
● 1. Aplicação de 28 questionários 

● 2. SEBES se compromete com auxílio de alguns itens de alimentação e com pessoal   

● 3. SEBRAE refere curso de fortalecimento das mulheres preparando e oportunizando, inclusive por meio de todo o 

material que ela precisar, na formação de uma profissional. Necessitam de 30 mulheres para iniciar. Cursos serão 

realizados na própria Comunidade em horário a combinar com aquelas que tiverem interesse. 

● 4. Foi levantado um telhado para dar cobertura às intempéries climáticas pelos próprios comunitários 

● 5. Coordenadoras da Comunidade referem que darão prioridade às questões da COVID19 e não ao questionário.  

AVALIAÇÃO 
(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  
● 1. Listas de presença e fotos 

● 2.Participação da Comunidade que aguardava a presença do Pet Saúde 

● 3. Depoimentos dos moradores 

PRODUTOS 
(Citar 

objetivamente) 

Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  
● 1. Planejamento de nova visita à comunidade 
● 2. Suspensão das aulas. Solicitação de isolamento 

Percepção do alcance 
desse objetivo 

(  ) Concluído                              (  x ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 



3 AÇÕES REALIZADAS E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

AÇÕES/ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

CURSOS ENVOLVIDOS 
COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 
COMPETÊNCIAS COMUNS 

COMPETÊNCIAS 
COLABORATIVAS 

Triagem em saúde 
auditiva e saúde visual 

1.Enfermagem  
2.Fisioterapia 
3.Fonoaudiologia 
4.Medicina 
5.Odontologia 

1. Perspectivas de cada 
profissão a respeito dos 
assuntos. 

1. A descoberta de que todo 
assunto em saúde pode trazer 
pontos de vistas convergentes 
e divergentes até dentro da 
mesma profissão, para ser 
discutidos por todos. 

1.Compreender diferenças 
entre Triagem, Avaliação e 
Diagnóstico. 

Pesquisas e elaboração 
de material didático 

1.Enfermagem  
2.Fisioterapia 
3.Fonoaudiologia 
4.Medicina 
5.Odontologia 

1. Escrever as perspectivas 
de cada profissão a respeito 
dos assuntos. 

1.Como trabalhar com esses 
assuntos sem invadir a área do 
outro profissional 

1.Aprender a aceitar o 
ponto de vista de todos os 
profissionais envolvidos. 

Elaboração de 
questionário para Coleta 
de dados na comunidade 

1.Enfermagem  
2.Fisioterapia 
3.Fonoaudiologia 
4.Medicina 
5.Odontologia 

1. Seleção de questões 
essenciais para cada 
profissão. 

1. Seleção conjunta de 
questões generalistas das quais 
derivam dados relevantes para 
todos, considerando cada 
profissão. 

1.Seleção conjunta de 
questões generalistas das 
quais derivam dados 
relevantes para todos, 
considerando o contexto e 
o paciente. 

 

 

 

 



4 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

Disciplinas mais fragmentadas e descoladas 
do todo 

Oficinas sobre Metodologias didáticas e 
participativas 

Maior adesão dos professores. 
Maior incentivo de professores que realizaram 

Metodologia puramente convencional 
utilizada por alguns professores 

Oficinas sobre Metodologias didáticas e 
participativas com foco no estudante e 
possibilidades de experienciar sua aplicação 

Discussão e Aplicação dos conceitos  

 

5 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NO TRABALHO EM SAÚDE 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

Preceptores com reservas para o trabalho em 
equipe 

Trabalho em equipe PET com diversos 
momentos de discussões conceituais a respeito 
de competências e atividades específicas, 
comuns e colaborativas 

Preceptores conscientes utilizando 
metodologias dialógicas nas atividades do PET 
Saúde 

 

6 SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

Estudantes e professores com atenção centrada e com mais clareza nos 
seus papéis  

Vivenciar momentos em cenários diferenciados de sala de aula 

Liderança colaborativa dos estudantes  Oportunizar novas circunstâncias e incentivar os estudantes com 
discussão sobre o que e como foi atingido aquele objetivo 



7 SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NO TRABALHO EM SAÚDE 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

Preceptores que compartilham suas aprendizagens nos locais de trabalho Incentivar pesquisas e ações conjuntas com o PET Saúde 
Interdisciplinaridade 

 

8 PRODUTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS, EDUCACIONAIS (Anexar uma via) 

ACADÊMICOS 
1.Dois artigos em formato de Revisão Integrativa: Atenção Primária à Saúde Auditiva no ambiente escolar, Saúde 
Visual do escolar. 

CULTURAIS 
1. Mapeamento e seleção de músicas, brincadeiras, jogos, danças para inclusão das crianças de 2 a 17 anos da 
comunidade Primavera. 

ARTÍSTICOS 

1. Elaboração de máscaras e elementos que diferenciam os super heróis. 
2. Desenhos faciais respeitando as características das crianças. 
3. Criação e elaboração de materiais para jogos. 
4. Criação de cartazes de boas-vindas às pessoas da comunidade 

EDUCACIONAIS 1. Dois Cadernos destinados a despertar a curiosidade dos professores em relação à Saúde Auditiva e Saúde Visual 

TECNOLÓGICOS 1. 

OUTROS 1. 

 

9 POTENCIALIDADES DO PROJETO NO CONTEXTO DE ATUAÇÃO 

DIMENSÃO MACRO 

1. Inclusão dos conceitos e pressupostos metodológicos da EIP e tecnológicos nos currículos 
universitários 

2. Valorização pelas universidades das atividades comunitárias que possibilitam aprendizagem (e ensino) 
compartilhada 

DIMENSÃO MESO 
1. Adoção dos pressupostos teórico metodológicos que contemplam as EIP nos PPP 
2. Docentes participando de ações comunitárias e valorizando as atividades de compartilhamento 



3. Docentes participando de workshops a respeito de metodologias dialógicas e participativa, além de 
tecnológicas 

DIMENSÃO MICRO 
1. Esforços visíveis para conviver mais harmoniosa e respeitosamente valorizando a ponderação do outro 

professor/profissional/estudante/paciente 

 

10 BARREIRAS E DIFICULDADES NO CONTEXTO DO PROJETO 

DIMENSÃO MACRO 

1. Sistemas tecnológicos que por vezes impedem de se alterar o que se deseja para um caminhar mais rápido ao 
encontro das EIPs. 
2. Negativas de investimentos de outras instituições não educacionais e com outros interesses e objetivos 
(secretarias municipais, por exemplo). 

DIMENSÃO MESO 
1. Ainda há docentes/preceptores que trabalham de forma fragmentada e preocupados apenas com as 
pesquisas/serviço. 
2. Ainda se encontram estudantes com uma cultura de métodos tradicionais e que boicotam sua aprendizagem  

DIMENSÃO MICRO 
1. Falta de consciência de professores/preceptores/estudantes quanto à necessidade de se mudar a forma de 
ensinar e aprender. 

 

11 ENCAMINHAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DAS DIFICULDADES E BARREIRAS 

DIFICULDADES E BARREIRAS ENCAMINHAMENTOS PARA SUPERAÇÃO 

1. Sistema tecnológico 1. Solicitar alterações ou pactuar explicitamente com todo os 
envolvidos formas de ultrapassar a tecnologia 

2. Pessoas/sistemas que ainda não se envolvem 2. Oportunizar novas maneiras de serem atingidos pelas 
singularidades de cada método didático ou da efetividade, eficácia e 
eficiência no investimento de participação dos profissionais em 
atividades questionadoras e que acrescentam conhecimento mais 
generalizado, além do específico   

3. Falta de conscientização das mudanças necessárias 3. Favorecer situações inusitadas, intrigantes, surpreendentes para 
despertar outros olhares sobre o mesmo objeto. 
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Grupo 3: Vigilância 

 

2 VISÃO GLOBAL DO PROJETO 

Reproduza o quadro abaixo conforme o número de objetivos do projeto. 

OBJETIVO 1 
Investigar a epidemiologia de doenças e condições de saúde da região de Bauru (Diretoria Regional de Saúde VI de São Paulo – 

DRS VI) para auxiliar a tomada de decisão do gestor público. 

Natureza do objetivo ( x ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 

A ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada  

● 1 Série de seminários para discussão com o tema epidemiologia 

● 2 Distribuição de temas para realizar ações de vigilância epidemiológica 

● 3 Escrita e apresentação dos projetos de pesquisa epidemiológica na Plataforma Brasil 

● 4 Proposta de desenvolvimento de um e-book com foco na pandemia de Covid-19. 

RESULTADOS 

(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 

● 1 Bolsistas de iniciação científica e voluntários, preceptores, tutores e o coordenador apresentaram seminários dialogados 

distintos com tema geral Epidemiologia. 

● 2 Temas escolhidos e distribuídos com responsabilidade de bolsistas (mínimo de dois de áreas profissionais distintas)  

● 3 Projetos apresentados na Plataforma Brasil. 

● 4 E-book sobre Covid-19 em desenvolvimento. 



AVALIAÇÃO 

(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  

● 1 Seminários: julgamento do tempo decorrido, conteúdo e participação do grupo 

● 2 Participação e interesse nos temas propostos 

● 3 Desenvolvimento do projeto de pesquisa acompanhado e submetido na Plataforma Brasil 

● 4 E-book sobre Covid-19 em desenvolvimento 

PRODUTOS 

(Citar 

objetivamente) 

Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  

● 1 Treinamento em epidemiologia realizado com o grupo. 

● 2 Projetos de pesquisa em análise no CEP. 

Percepção do alcance 

desse objetivo 
(  ) Concluído                              ( x  ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

 

3 AÇÕES REALIZADAS E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

AÇÕES/ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

CURSOS ENVOLVIDOS 
COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 
COMPETÊNCIAS 

COMUNS 
COMPETÊNCIAS 
COLABORATIVAS 

1 

1 Odontologia 
2 Enfermagem 
3 Medicina 
4 Fonoaudiologia5 

1 A interrelação entre saúde 
geral e bucal 
2 Planejamento e gestão 
3 Visão holística da saúde 
4 Atuação longitudinal 

1 Diagnóstico 
2 Teoria geral em saúde 
3 Conceitos  
4 Políticas do SUS 
5 Diretrizes curriculares 

1 Tolerância  
2 Trabalho em equipe 
3 Participação (saber 
ouvir e falar) 
4 Comunicação 
5 Identificação coletiva 
de problemas 



 

4 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

Disciplinas de graduação independentes em 
cada curso 

Aprovação de 4 disciplinas optativas de 
graduação oferecidas para os cursos 
Odontologia, Medicina e Fonoaudiologia) na 
FOB-USP 

Disciplinas interprofissionais (Atenção em 
Saúde Pública I; Atenção em Saúde Pública II, 
Atenção em Saúde Pública III e Atenção em 
Saúde Pública IV) a serem oferecidas todo 
semestre – interrompidas no momento em 
razão da pandemia de Covid-19. 

 

5 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NO TRABALHO EM SAÚDE 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

Necessidade de treinamento em 
epidemiologia de servidores do setor de 
vigilância em saúde 

Participação de servidores no treinamento em 
epidemiologia realizado 

Interesse de servidores do setor de vigilância 
em saúde na Prefeitura Municipal de Bauru 
em realizar pós-graduação (mestrado e 
doutorado) na área de Saúde Coletiva na FOB-
USP e em outras universidades.  

 

6 SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

Mudança na postura dos graduandos que participam destas disciplinas 
de graduação interprofissionais ao considerarem a importância e 

Manutenção destas disciplinas em todo semestre para criar uma 
característica de longitudinalidade. 



contribuição que a outra área pode realizar na sua própria prática 
profissional e como cada um poderá contribuir com a outra área. 

 

7 SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NO TRABALHO EM SAÚDE 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

Trabalhadores do serviço público de vigilância em saúde notaram a 
necessidade de aperfeiçoar seus conhecimentos em epidemiologia e 
estatística para melhor compreensão dos problemas de saúde que têm 
trabalhado ao longo dos anos. 

Manter a oferta de oportunidades de integração ensino-serviço-
comunidade em programas universitários formais, assim como o 
PET-Saúde Interprofissional e em programas de pós-graduação em 
saúde coletiva. 

 

8 PRODUTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS, EDUCACIONAIS (Anexar uma via) 

ACADÊMICOS 
1. Apresentações em congressos (a serem realizadas)  
2. Submissão dos trabalhos para publicação em revistas de seletiva política editorial. 
3. Um e-book a ser publicado com o tema Pandemia de Covid-19. 

CULTURAIS 1. 

ARTÍSTICOS 1. 

EDUCACIONAIS 
1. Apresentações em congressos (a serem realizadas)  
2. Submissão dos trabalhos para publicação em revistas de seletiva política editorial. 
3. Um e-book a ser publicado com o tema Pandemia de Covid-19. 

TECNOLÓGICOS 1. Um e-book a ser publicado com o tema Pandemia de Covid-19. 

OUTROS 
1. 
2. 

 

 



9 POTENCIALIDADES DO PROJETO NO CONTEXTO DE ATUAÇÃO 

DIMENSÃO MACRO 
1. Promover a sensibilidade de gestores de cursos de graduação da USP para compreenderem e 

apresentarem políticas indutoras de disciplinas interprofissionais. 

DIMENSÃO MESO 1. Integração em atividades no campus USP Bauru em favor de atividades interprofissionais. 

DIMENSÃO MICRO 1. Integração entre as profissões para o desenvolvimento de tarefas conjuntas. 

 

10 BARREIRAS E DIFICULDADES NO CONTEXTO DO PROJETO 

DIMENSÃO MACRO Tradicionalismo da postura atual da universidade na formação acadêmica. 

DIMENSÃO MESO 
Convencimento de docentes em geral e de estudantes de graduação sobre a importância da atuação 
interprofissional para promoção de saúde. 

DIMENSÃO MICRO Aumentar a tolerância de estudantes de áreas profissionais distintas para atuação compartilhada. 

 

11 ENCAMINHAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DAS DIFICULDADES E BARREIRAS 

DIFICULDADES E BARREIRAS ENCAMINHAMENTOS PARA SUPERAÇÃO 

1. disciplinas formais de graduação com participação 
interprofissional 

1. Oferta de disciplinas optativas com oportunidade de participação 
de estudantes de áreas distintas (odontologia, fonoaudiologia e 
medicina). 

2. falta de conhecimento de interesse acadêmico por parte de 
preceptores 

2. Oferta de oportunidade de atuação no ET-Saúde Interprofissional 
e em cursos de pós-graduação em saúde coletiva 

3. Pandemia de COVID-19 3. atividades realizadas em EAD realizadas em reuniões por Google 
Meet e por troca de mensagens em grupos de WhatsApp. 

 

 

 



12 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

O grupo de vigilância em saúde teve até o momento atividades de formação em epidemiologia voltadas para aprimorar conhecimentos e 
habilidades para tolerância e participação de estudantes de diferentes cursos e universidades. Esta ação inicial expôs potencialidades e 
fragilidades individuais e contribuiu para a observação de que em conjunto as deficiências de alguns são potencializadas pelas fortalezas de 
colegas e vice-versa. Os projetos de pequenos grupos interprofissionais estão em andamento e os resultados estarão nos próximos relatórios. 
A pandemia de Covid-19 foi inesperada para todos e provocou uma mudança de postura do grupo para que os resultados que desejamos sejam 
alcançados ultrapassando as barreiras de distanciamento social impostas pelo momento. No entanto, o desenvolvimento do e-book sobre 
Covid-19, com participação dos todos os outros grupos PET-Saúde Interprofissional deste projeto assim como de outros professores e coletivos 
convidados, surgiu em razão do problema social e de saúde que vivemos, portanto tornou-se uma perspectiva futura interessante para o grupo 
Vigilância em Saúde. 
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Grupo 4: Oncologia 

2 VISÃO GLOBAL DO PROJETO 

Reproduza o quadro abaixo conforme o número de objetivos do projeto. 

OBJETIVO 1 Pesquisa clínica epidemiológica 

Natureza do objetivo ( X ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 

A ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada  

● 1 Revisão bibliográfica 

● 2 Definição de projeto de pesquisa e metodologia 

● 3 Escrita do projeto de pesquisa 

● 4 Submissão ao CEP da universidade 

Número do CAAE: 28179119.0.0000.5417 

RESULTADOS 

(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 

● 1 Projeto de pesquisa em humanos aprovado no CEP 

● 2 Aprendizagem da equipe em busca, leitura e interpretação de material científico 

● 3 Evolução da escrita científica 

● 4 Entendimento das etapas da escrita de um projeto científico, suas responsabilidades, direitos e deveres enquanto 

pesquisador 



AVALIAÇÃO 

(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  

● 1 Projeto avaliado pelos membros do CEP da universidade 

● 2 Acompanhamento de perto dos tutores e preceptores do projeto com os discentes 

● 3 Troca de avaliação entre os próprios membros do grupo 

PRODUTOS 

(Citar 

objetivamente) 

Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  

● 1 Projeto de pesquisa clínica em humanos aprovado no CEP e nas unidades de saúde a serem coletados os dados 

Percepção do alcance 

desse objetivo 

(  ) Concluído                              ( X  ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

Obs.: Houve necessidade de pausa no projeto, pois quando aprovado no CEP iniciou a quarentena devido ao COVID-19, não sendo 

possível entrar nos ambientes de saúde para coleta de dados para segurança dos acadêmicos e pacientes 

 

OBJETIVO 2 Atividade cultural: Stand no evento “Amigas do Peito” 

Natureza do objetivo ( X ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 

A ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada  

● 1 Montagem do stand para informar a população a trabalho que estava sendo realizado pelo PET interprofissionalidade- 

oncologia, bem como apresentar os cursos/acadêmicos envolvidos 

● 2 Roda de conversa com indivíduos curados ou em tratamento do câncer de mama 

● 3 Montagem d e folder para orientação nutricionais e odontológicas de intercorrências (êmese, náuseas, diarreia, 

mucosite) durante o tratamento de quimioterapia/radioterapia, bem como orientação verbal e esclarecimento de dúvida 

sobre nutrição e odontologia para a população 



● 4 Acolhimento e escuta da população do evento 

RESULTADOS 

(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 

● 1 Desenvolvimento de escuta crítica dos acadêmicos em relação as dificuldades dos indivíduos oncológicos, bem como 

observação de postura profissional que foram agradáveis ou não para essa população 

● 2 Percepção das emoções e sentimentos dos indivíduos, entendo que os paciente não querem apenas um tratamento 

curativo, mas também acolhedor/empático 

● 3 Aprender maneiras adequadas para questionamentos aos indivíduos sobre histórico de vida e doença 

● 4 Aperfeiçoamento da escrita simples para elaboração do folder educacional voltado para a população 

● 5 Aumento da prática de transmissão de conduta oral de forma simples e clara para população 

AVALIAÇÃO 

(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  

● 1 Projeto avaliado pelos próprios acadêmicos, preceptores e tutores do projeto para melhorias nos próximos eventos 

● 2 Avaliação e recepção da própria população do evento através de sugestões e elogios a equipe 

PRODUTOS 

(Citar 

objetivamente) 

Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  

● 1 Roda de escuta com a população em tratamento/pós tratamento oncológico 

● 2 Folder impresso com orientações nutricionais e odontológicas para indivíduos em tratamento oncológico 

● 3 Orientação verbal a população sobre manejo nutricional e odontológico durante tratamento oncológico 



Percepção do alcance 

desse objetivo 
( X ) Concluído                              (  ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

 

OBJETIVO 3 Acompanhamento de atendimento à população no Centro de Pesquisa Clínico da Universidade 

Natureza do objetivo ( X ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 

A ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada  

● 1 Atendimento à população em todos os ciclos vitais (crianças, adultos e idosos) principalmente os acometidos com 

Câncer de Cabeça e Pescoço 

● 2 Discussão de caso com equipe interdisciplinar e auxílio nas tomadas de decisões para conduta clínica, observando e 

exercendo trabalho interdisciplinar visando tratamento efetivo, adequado e com qualidade para os indivíduos atendidos  

RESULTADOS 

(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 

● 1 Treino de escuta dos pacientes, bem como acompanhar anamnese dos mesmos 

● 2 Discussão de caso com equipe interdisciplinar para definição de conduta em conjunto 

● 3 Evolução da escrita adequada para prontuários eletrônicos 

● 4 Aperfeiçoamento da maneira correta, simples e clara para conduta verbal aos pacientes 

● 5 Entender a função e atividade de cada membro da equipe, bem como ligação com a sua profissão (enfermagem, 

nutrição, fonoaudiologia, medicina, fisioterapia e odontologia) 

AVALIAÇÃO 

(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  

● 1 Avaliação pelos próprios profissionais que atendem na unidade de saúde 



● 2 Avaliação pelo preceptor do projeto 

● 3 Auto avaliação de postura profissional e ética pelos acadêmicos 

PRODUTOS 

(Citar 

objetivamente) 

Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  

● 1 Atendimento interdisciplinar a população 

● 2 Compreensão do que é um atendimento interdisciplinar e a função de cada membro da equipe 

Percepção do alcance 

desse objetivo 

(  ) Concluído                              ( X ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

Obs.: O projeto de atendimento irá retornar após pausa devido a quarentena pelo COVID 19 

 

OBJETIVO 4 Elaboração de material científico: relato de caso 

Natureza do objetivo ( X ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 

A ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada  

● 1 Atendimento da população no Centro de Pesquisa Clínica da Universidade 

● 2 Escolha de um indivíduo para a análise de caso completo com o profissional da Clínica (profissional acadêmico de 

mestrado, com projeto do CEP aprovado para coleta de dados, sendo este relato de caso um guarda-chuva do projeto 

original) 

● 3 Pesquisa e leitura científica de material para escrita do projeto 

● 4 Auxílio na definição de conduta clínica junto com o profissional  



RESULTADOS 

(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 

● 1 Treino de escuta dos pacientes, bem como acompanhar anamnese dos mesmos 

● 2 Análise de prontuário e história pregressa da doença 

● 3 Aperfeiçoamento da busca, leitura e escrita de material científico 

AVALIAÇÃO 

(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  

● 1 Avaliação pelo profissional do Centro de Pesquisa da universidade com a evolução do acadêmico – ainda não avaliado 

pelos preceptores e tutores do PET. 

PRODUTOS 

(Citar 

objetivamente) 

Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  

● 1 Elaboração de relato de caso 

Percepção do alcance 

desse objetivo 
(  ) Concluído                              ( X ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

 

OBJETIVO 5 Descrever o perfil epidemiológico através de dados disponíveis sobre o câncer no Hospital Estadual de Bauru – SP 

Natureza do objetivo ( x ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 

A ESTE OBJETIVO) 

Cite a atividade e insira o link de acesso ao comprovante da atividade realizada  

⚫  Revisão em literatura  

⚫  Definição do tema 

⚫  Escrita do pré-projeto  



⚫ Envio para comitê de Ética em pesquisa  

⚫ Coleta de dados 

RESULTADOS 

(O que foi 

alcançado?) 

Cite os resultados alcançados como desdobramento das atividades realizadas. 

⚫ Aprovação projeto no comitê Ética Pesquisa  

⚫ Obtenção de dados preliminares  

⚫ Tabulação de dados 

AVALIAÇÃO 

(Como foi avaliado) 

Mencione os instrumentos ou estratégias adotadas em cada atividade  

⚫ Levantamento de dados por meio de prontuário eletrônico da população oncológica atendida no Hospital Estadual de 
Bauru – SP entre janeiro de 2017 a dezembro de 2017. Serão excluídos os casos oncohematologicos de caráter sólido. 
Serão câncer. 

⚫ Delimitado o período da população oncológica atendida  

⚫ Definição das neoplasias como critério de inclusão 

⚫ Avaliação de idade, raça, escolaridade, profissão, cidade, tipo de câncer, tipo e duração do tratamento do câncer, 
comorbidades associadas, tabagismo, etilismo, drogas ilícitas, histórico familiar de câncer e tipo de câncer. 

PRODUTOS 

(Citar 

objetivamente) 

Cite os produtos elaborados a partir das atividades realizadas.  

⚫ Tabela coleta dados  
⚫ Análise estatística dos dados coletados  
⚫ Interpretação dos dados e elaboração de discussão dos dados  



Percepção do alcance 

desse objetivo 
(  ) Concluído                              ( x ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

 

3 AÇÕES REALIZADAS E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

AÇÕES/ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

CURSOS ENVOLVIDOS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 
COMPETÊNCIAS 

COMUNS 
COMPETÊNCIAS 
COLABORATIVAS 

1 
● Revisão bibliográfica 

 

1 Nutrição 
2 Medicina 

1 Realizar revisão bibliográfica 
sobre estado nutricional 
associado ao câncer com 
pesquisa de métodos de 
avaliação dessas populações 
específicas 
2 Realizar revisão bibliográfica 
sobre epidemiologia, fisiologia e 
tratamento do câncer 

1 Aperfeiçoamento da 
busca e leitura de material 
científico 
2 Aperfeiçoamento da 
busca e leitura de material 
científico 
 

1 Associação do estado 
nutricional com a fisiologia 
e tratamento do câncer 
2 Observação da 
importância da nutrição 
como parte do tratamento 
do câncer 

2 
● Definição de projeto 

de pesquisa e 

metodologia 

 

1 Nutrição 
2 Medicina 
 

1 Definir métodos de avaliação 
nutricional cabíveis ao 
orçamento e local de coleta de 
dados 
2 Definir possibilidades de 
associação de estado nutricional 
com fases e tipos de tratamento 
do câncer 

1 e 2 Aprender e verificar 
possibilidades de pesquisa 
dentro de orçamentos e 
possibilidades do local, 
respeitando a 
interdisciplinaridade da 
equipe 
 

1 Auxiliar o entendimento 
dos não acadêmicos não 
nutricionistas da 
importância da avaliação 
nutricional 
2 Auxiliar a compreensão 
dos acadêmicos não 
médicos sobre os 
tratamentos e fases do 
câncer 

3 
1 Nutrição 
2 Medicina 
 

1 Aperfeiçoar a escrita de 
métodos de avaliação 
nutricional, de acordo com 

1 e 2 Praticar e desenvolver 
a escrita científica, bem 
como vocabulário 

1 e 2 Desenvolver escrita 
em conjunto com 
profissionais e acadêmicos 



● Escrita do projeto de 

pesquisa 

referências adequadas 
2 Aperfeiçoar a escrita de tipos, 
fases e tratamento do câncer 

adequado 
 

de diferentes da sua 
formação 

4 
● Submissão ao CEP da 

universidade 

 

1 Nutrição 
2 Medicina 

1 e 2 Aprender sobre as regras e 
fases da submissão de um 
trabalho de pesquisa com 
humanos 

1 e 2 Compreender as 
etapas e diretrizes para a 
inserção de projeto 
científico ao comitê de ética 
das universidades 

1 e 2 Descobrir os direitos e 
deveres de pesquisadores 
da saúde com estudos 
desenvolvido com humanos 

5 
● Montagem do stand 

para informar a população 

a trabalho que estava 

sendo realizado pelo PET 

interprofissionalidade- 

oncologia, bem como 

apresentar os 

cursos/acadêmicos 

envolvidos 

1 Nutrição 
2 Medicina 
3 Odontologia 
4 Enfermagem 
5 Fonoaudiologia 
6 Fisioterapia 
 

1 Apresentação da equipe de 
nutrição e ações desenvolvidas 
no projeto PET pela profissão 
2 Apresentação da equipe de 
medicina e ações desenvolvidas 
no projeto PET pela profissão 
3 Apresentação da equipe de 
odontologia e ações 
desenvolvidas no projeto PET 
pela profissão 
4 Apresentação da equipe de 
enfermagem e ações 
desenvolvidas no projeto PET 
pela profissão 
5 Apresentação da equipe de 
fonoaudiologia e ações 
desenvolvidas no projeto PET 
pela profissão 
6 Apresentação da equipe de 
fisioterapia e ações 
desenvolvidas no projeto PET 
pela profissão 

1 a 6 Mostrar a população a 
importância do trabalho 
interdisciplinar em saúde na 
oncologia 
 

1 a 6 Aprender a valorizar as 
diferentes profissionais de 
saúde e entender sua 
função dentro do 
tratamento oncológico 

6 1 Nutrição 1 a 6 Aprender a escutar o 1 a 6 Perceber maneiras 1 a 6 Acolhimento empático 



● Roda de conversa 

com indivíduos 

curados ou em 

tratamento do 

câncer de mama 

2 Medicina 
3 Odontologia 
4 Enfermagem 
5 Fonoaudiologia 
6 Fisioterapia 
 

paciente durante e pós 
tratamento oncológico 
empaticamente, observando 
posturas de outros profissionais 
referidas pelos pacientes que 
trouxeram prejuízos ou 
benefícios emocionais durante o 
tratamento 

adequadas com os tutores e 
preceptores de questionar e 
investigar o histórico de 
vida e doença dos 
indivíduos 
 

dos pacientes, entendo que 
o tratamento do câncer não 
é apenas científico e 
curativo, mas também 
emocional 
 

7 
● Montagem d e folder 

para orientação 

nutricionais e 

odontológicas de 

intercorrências 

(êmese, náuseas, 

diarreia, mucosite) 

durante o 

tratamento de 

quimioterapia/radiot

erapia, bem como 

orientação verbal e 

esclarecimento de 

dúvida 

1 Nutrição 
2 Odontologia 
3 Fonoaudiologia 
4 Medicina 

1 Pesquisa e escrita de manejo 
nutricional em intercorrências 
durante o tratamento 
oncológico 
2 Pesquisa e escrita de manejo 
odontológico em mucosite 
gerada pelo tratamento 
oncológico 
3 Pesquisa e escrita de manejo 
de consistência adequada em 
devido a intercorrências durante 
o tratamento oncológico 
4 Pesquisa sobre os tipos de 
tratamento e intercorrências 
associadas a nutrição 

1 a 4 Aperfeiçoamento de 
orientações de forma clara 
e simples a população, bem 
como melhorar a 
comunicação profissional-
paciente 

1 a 4 Entender a função 
específica de cada 
profissional e a interação 
com sua profissão, 
otimizando as orientações 
verbais e escritas para 
pacientes com 
intercorrências devido o 
tratamento oncológico 

8 
● Acolhimento e escuta 

da população do 

evento 

1 Nutrição 
2 Medicina 
3 Odontologia 
4 Enfermagem 
5 Fonoaudiologia 
6 Fisioterapia 

1 Observar através da escuta dos 
indivíduos voluntários sobre as 
dificuldades encontradas desde 
o diagnóstico até a alta dos 
indivíduos com câncer sobre 
alimentação e nutrição 

1 e 6 Desenvolvimento da 
escuta e acolhimento dos 
indivíduos observando a 
necessidade de cada 
indivíduo 

1 e 6 Compreensão da 
necessidade da equipe 
interdisciplinar para 
acolhimento completo e 
eficaz dos indivíduos em 
tratamento oncológico 



 2 Observar através da escuta dos 
indivíduos voluntários sobre as 
dificuldades encontradas desde 
o diagnóstico até a alta dos 
indivíduos sobre os tratamentos 
de câncer 
3 Observar através da escuta dos 
indivíduos voluntários sobre as 
dificuldades encontradas desde 
o diagnóstico até a alta dos 
indivíduos com câncer sobre 
cuidado oral 
4 Observar através da escuta dos 
indivíduos voluntários sobre as 
dificuldades encontradas desde 
o diagnóstico até a alta dos 
indivíduos com câncer sobre 
cuidados pessoais e dispositivos  
5 Observar através da escuta dos 
indivíduos voluntários sobre as 
dificuldades encontradas desde 
o diagnóstico até a alta dos 
indivíduos com câncer sobre 
dificuldades de deglutir e voz 
6 Observar através da escuta dos 
indivíduos voluntários sobre as 
dificuldades encontradas desde 
o diagnóstico até a alta dos 
indivíduos com câncer sobre 
alteração de mobilidade 

9 
1 Nutrição 
2 Medicina 
3 Odontologia 

1 Anamnese alimentar e 
avaliação física nutricional 
2 Anamnese do estado clínico, 

1 e 6 Associação da doença, 
sintomas e anamnese com o 
estado geral do indivíduo 

1 e 6 Entendimento da 
função e importância de 
cada profissional no 



● Atendimento à 

população em todos 

os ciclos vitais 

(crianças, adultos e 

idosos) 

principalmente os 

acometidos com 

Câncer de Cabeça e 

Pescoço 

4 Enfermagem 
5 Fonoaudiologia 
6 Fisioterapia 
 

sintomas e doença 
3 Avaliação da saúde bucal  
4 Avaliação física e 
acompanhamento de 
procedimentos cirúrgicos 
odontológicos  
5 Avaliação da deglutição e voz  
6 Avaliação postural e alterações 
de mobilidade 

com a necessidade de 
acompanhamento 
interdisciplinar, visando a 
melhoria do indivíduo em 
relação a cura e qualidade 
de vida 

processo de cura e melhora 
do indivíduo, priorizando a 
qualidade de vida durante a 
após o tratamento, além de 
aprender a respeitar as 
peculiaridades de cada 
profissão da saúde 

10 
● Discussão de caso 

com equipe 

interdisciplinar e 

auxílio nas tomadas 

de decisões para 

conduta clínica, 

observando e 

exercendo trabalho 

interdisciplinar 

visando tratamento 

efetivo, adequado e 

com qualidade para 

os indivíduos 

atendidos 

1 Nutrição 
2 Medicina 
3 Odontologia 
4 Enfermagem 
5 Fonoaudiologia 
6 Fisioterapia 
 

1 Associação do estado e 
intercorrências nutricionais com 
a patologia e fases do 
tratamento oncológico 
2 Associação da patologia com as 
intercorrências que afetam as 
outras especialidades, 
otimizando tratamento para 
melhor conforto e qualidade de 
vida 
3 Observar a influência do 
tratamento, alimentação e 
cuidados pessoais na saúde 
bucal 
4 Análise dos cuidados pessoais 
e dos dispositivos de cuidados, 
bem como acompanhamento de 
procedimentos cirúrgicos 
odontológicos 
5 Associação do tipo de 
tratamento como alteração de 
deglutição e voz 

1 e 6 Entendimento da 
importância da escuta 
profissional de todas as 
áreas de saúde, respeitando 
a conduta individual e 
definindo conduta em 
conjunto para melhor 
tratamento do indivíduo, 
visualizando o paciente 
como ser completo e que 
não pode ser desmembrado 
para tratamento. 

1 e 6 Evolução do respeito e 
empatia sobre outras 
especialidades, entendendo 
que apenas com o trabalho 
interdisciplinar irá atingir o 
melhor tratamento e 
evolução do paciente, não 
sendo possível um 
tratamento de excelência 
com profissionais 
exercendo condutas que 
não lhe competem, ou 
cuidando do paciente 
individualmente, sem se 
importar com as 
consequências para as 
outras áreas 



6 Priorizar a qualidade de vida 
para realização das atividades 
básicas de vida diária 

11 
● Escolha de um 

indivíduo para a 

análise de caso 

completo com o 

profissional da Clínica 

(profissional 

acadêmico de 

mestrado, com 

projeto do CEP 

aprovado para coleta 

de dados, sendo este 

relato de caso um 

guarda-chuva do 

projeto original) 

1 Nutrição 
 

1 Observação dos casos clínicos 
mais interessantes para conduta 
nutricional, com história 
pregressa e tratamento atual 
completos para boa descrição e 
discussão de caso 

1 Pesquisa de condutas 
clínicas mais adequadas 
cientificamente para cada 
caso clínico 

1 Buscar auxílio de outras 
profissões para melhor 
entendimento do caso 
escolhido, entendendo que 
nenhum profissional 
sozinho é capaz de um 
tratamento efetivo 

12 
● Auxílio na definição 

de conduta clínica 

junto com o 

profissional 

1 Nutrição 
 

1 Auxílio na definição de conduta 
do caso clínico, de acordo com 
conhecimento prévio, sendo 
incentivado busca de 
conhecimento pelo profissional 
em atendimento, discutindo 
melhores condutas para o caso 
específico 

1 Discussão de caso, 
observando que mesmo 
profissionais da mesma 
área podem ter condutas 
diferentes para um mesmo 
paciente respaldados pelas 
diretrizes da profissão 

1 Trabalho em equipe entre 
profissionais da mesma 
área, respeitando opiniões 
e condutas 

 

 



4 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

Acadêmicos sem conhecimento do papel de 
outros profissionais no processo de saúde e 
doença 

- apresentação da equipe com diversos 
profissionais da área de saúde, com 
montagem de subgrupo com profissões 
mistas 
- criação de projeto de pesquisa 
interdisciplinar, necessitando entender o 
papel do outro para um projeto bem definido 
 

Acadêmicos mais conscientes da 
necessidade de várias especialidades, pois 
cada um é responsável por um papel 
específico e insubstituível no tratamento do 
paciente 

Desconhecimento do trabalho 
interdisciplinar em saúde 

- Atendimento em conjunto com profissionais 
de áreas diferentes da sua no Centro de 
pesquisa clínica da universidade 
- Pesquisa e leitura de material científico para 
a escrita do projeto de pesquisa em humanos 

Visualização da importância do atendimento 
e tratamento interdisciplinar nos pacientes 
para melhor evolução do quadro clínico e 
maior qualidade de vida após alta do 
tratamento 

Dificuldade em pesquisa científica devido à 
falta de conhecimento de fontes seguras de 
pesquisa  

- Elaboração de projetos de pesquisa clínica 
- Elaboração de relato de casos 

Com auxílio dos preceptores e tutores os 
acadêmicos puderam conhecer algumas 
fontes de busca de dados, aprenderam a 
diferenciar uma fonte segura para 
informação das fontes não científicas 

 

5 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NO TRABALHO EM SAÚDE 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

Dificuldade de trabalho em equipe com - Discussão de casos clínicos em conjunto no Acadêmicos cientes da necessidade de 



membros da mesma profissão devido à 
dificuldade de diálogo por conduta 
diferentes para uma mesma finalidade 

Centro de pesquisa clínica da universidade, 
observando que as condutas dos profissionais 
são próprias, mesmo que baseados nas 
mesmas respeitando diretrizes, podem ser 
realizadas de maneiras diferentes 

conduta através de recomendações e 
diretrizes da profissão que podem ser 
adequadas dependendo da visão do 
profissional em atendimento 

Dificuldade de trabalho interdisciplinar 
devido a não importância da conduta do o 
outro 

- Atendimento em conjunto com diferentes 
profissionais no Centro de pesquisa da 
universidade 
- Discussão de caso com equipe 
interdisciplinar 

Melhor visualização da importância do 
trabalho e conduta de outros profissionais, 
entendendo que há necessidade do olhar 
por completo no paciente, e não apenas 
resolvendo as necessidades pendentes da 
sua profissão 

Dificuldade de condutas clínicas devido à 
falta de conhecimento técnico 

- Incentivo através de revisão bibliográfica, 
pesquisa científica e escrita científica 

Acadêmicos mais cientes de boas fontes de 
pesquisa para definir condutas clínicas, 
sempre se baseando em diretrizes 

 

6 SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

Acadêmicos mais conscientes da necessidade de várias especialidades, 
pois cada um é responsável por um papel específico e insubstituível no 
tratamento do paciente 

Manutenção das equipes mistas nos subgrupos de pesquisa, bem 
como continuar com atendimento multidisciplinar no Centro de 
pesquisas Clínicas 

Visualização da importância do atendimento e tratamento 
interdisciplinar nos pacientes para melhor evolução do quadro clínico e 
maior qualidade de vida após alta do tratamento 

Continuação das discussões interdisciplinares dos casos clínicos 
atendidos 

Com auxílio dos preceptores e tutores os acadêmicos puderam Manter programação científica, com escrita do artigo científico 



conhecer algumas fontes de busca de dados, aprenderam a diferenciar 
uma fonte segura para informação das fontes não científicas 

após a coleta de dados do projeto escrito, além de revisões 
integrativas e escrita de relatos de caso 

 

7 SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NO TRABALHO EM SAÚDE 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

Acadêmicos cientes da necessidade de conduta através de 
recomendações e diretrizes da profissão que podem ser adequadas 
dependendo da visão do profissional em atendimento 

Manter incentivo na busca de informações, diretrizes e condutas 
em material científico para as discussões de caso nos atendimentos 
aos pacientes 

Melhor visualização da importância do trabalho e conduta de outros 
profissionais, entendendo que há necessidade do olhar por completo 
no paciente, e não apenas resolvendo as necessidades pendentes da 
sua profissão 

Manutenção das equipes mistas nos subgrupos de pesquisa, bem 
como continuar com atendimento multidisciplinar no Centro de 
pesquisas Clínicas 

Acadêmicos mais cientes de boas fontes de pesquisa para definir 
condutas clínicas, sempre se baseando em diretrizes 

Manter incentivo da busca de informação segura, mostrando novas 
fontes e analisando relevância e qualidade das informações 
encontradas 

 

8 PRODUTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS, EDUCACIONAIS (Anexar uma via) 

ACADÊMICOS 

1. Pesquisa clínica-epidemiológica com humanos  
2. Atendimento em clínica de pesquisa da universidade 
3. Desenvolvimento de material científico: relato de caso 
4. Desenvolvimento de material de orientação escrito 
5. Desenvolvimento de orientação verbal  

CULTURAIS 1. Evento de câncer “Amigas do Peito” – Roda de escuta 

ARTÍSTICOS 1. 



EDUCACIONAIS 1. Atendimento em clínica de pesquisa da universidade a pacientes oncológicos 

TECNOLÓGICOS 1. 

OUTROS 1. Reuniões mensais de discussão dos projetos e avaliação das atividades desenvolvidas 

 

9 POTENCIALIDADES DO PROJETO NO CONTEXTO DE ATUAÇÃO 

DIMENSÃO MACRO 
1. Acadêmicos mais conscientes da função de outras especialidades 
2. Aprimoramento do conhecimento e experiência interdisciplinar 
3. Incentivos a pesquisas clínicas 

DIMENSÃO MESO 

1. Conhecimento através da equipe mista de profissionais a função de outras especialidades e sua 
importância  

2. Observação da necessidade de atendimento interdisciplinar para conduta mais completa e eficaz para 
os pacientes 
3. Consciência dos acadêmicos para a necessidade de pesquisa e conduta de fontes científicas e seguras 

DIMENSÃO MICRO 

1. Melhor adesão dos profissionais diferentes da sua formação a respeito ao trabalho indivíduo de cada 
membro da equipe 

3. Entendimento da função da equipe interdisciplinar como algo indispensável para o melhor tratamento 
ao paciente 

4. Interesse de membros da equipe para pesquisa científica, bem como condutas respaldadas em 
diretrizes seguras 

 

10 BARREIRAS E DIFICULDADES NO CONTEXTO DO PROJETO 

DIMENSÃO MACRO 

1. Reunião mensal do todos os participantes do grupo PET 
3. Reuniões webinar PET nacional 
4. Desinteresse de membros da equipe 
5. Dificuldade em cumprir prazos e datas 

DIMENSÃO MESO 
2. Não visualização do seu papel como profissional como membro da equipe 
3. Dificuldade de trabalho em equipe 



4. Dificuldade em entender o papel das outras profissões com mesmo peso no tratamento do indivíduo 
que sua profissão 

DIMENSÃO MICRO 
2. Dificuldade de escuta ao paciente 
3. Dificuldade de escuta e respeito a opinião na conduta de outros profissionais 
4. A não compreensão ou compreensão errada sobre interdisciplinaridade 

 

11 ENCAMINHAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DAS DIFICULDADES E BARREIRAS 

DIFICULDADES E BARREIRAS ENCAMINHAMENTOS PARA SUPERAÇÃO 

1.Reunião mensal com todos os participantes PET 1. Tentado encontrar melhor dia da semana e horário que se abrange 
maior parte dos integrantes, porém devido ao número de 
universidade, cursos e turmas envolvidas, além do horário de 
trabalho dos preceptores, houve dificuldade da reunião com todos os 
integrantes todos os meses 

2. Reunião Webnar PET nacional 2. Houve pouca participação dos acadêmicos, e menos ainda dos 
preceptores e tutores devido aos horários destinados para o evento. 
Sugerimos a gravação desses momentos para acesso posterior, 
abrangendo maior número de participantes 

3.Desinteresse de membros da equipe 3. Infelizmente tivemos acadêmicos que iniciaram o projeto conosco 
(voluntário de odontologia) que pediram saída do grupo (subgrupo 
inserido de nutrição), talvez pela não visualização da função da sua 
profissão neste grupo, ou não interesse no tema oncologia, 
percebendo após convivência com o tema. Tutores e preceptores 
mantiveram abertos ao diálogo com demais membros para conversar 
sobre suas dificuldades. 

4. Dificuldade de escuta a diferentes condutas da equipe e 
dificuldade de visualização da função da equipe interdisciplinar 

4. Após os atendimento interdisciplinares e escrita de projetos de 
pesquisa em subgrupos, observou-se mudança de comportamento 
dos acadêmicos, mais conscientes da necessidade de equipe 
interdisciplinar para tratamento efetivo do indivíduo. 

 



12 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Neste 1° ano obtivemos bons resultados da consciência sobre trabalho em equipe e equipe interdisciplinar. 
Houve mudança no comportamento dos acadêmicos, respeitando mais as condutas e necessidades do atendimento de outras 
especialidades para um atendimento completo e de qualidade para os indivíduos da comunidade. 
Observou-se também melhora na busca por informações, que antes eram realizadas na sua maioria por livros, e agora buscam em artigos 
e periódicos científicos, diretrizes, condutas e guidelines das sociedades de suas profissões. 
A escuta para a equipe e para o paciente também melhorou, tornando os acadêmicos mais atentos aos detalhes dos casos. 
Acredito que para o 2° ano, iremos manter tais conquista e evoluir em um atendimento interdisciplinar de qualidade, além de dar 
continuidade no incentivo a escrita e pesquisa científica aos estudantes. 
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Grupo 5: Gestão 

2 VISÃO GLOBAL DO PROJETO 

 

OBJETIVO 1 

Mudança Curricular: discussões para adequação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos da saúde para educação 

interprofissional 

 

Natureza do objetivo (X) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 

A ESTE OBJETIVO) 

● Apresentação de levantamento realizado pelos alunos dos diferentes cursos, sobre a inserção da interprofissionalidade 

nos projetos pedagógicos. 

● Avaliação sobre carga horária e forma como a interprofissionalidade é ensinada nos diferentes cursos. 

● Conhecer os fluxos assistenciais dos cursos de Odontologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia. 

RESULTADOS 

(O que foi 

alcançado?) 

● Percepção dos alunos, tutores e coordenadores sobre a inserção da interprofissionalidade nos diferentes cursos: 

● Curso de Medicina – FOB USP: a interprofissionalidade é estimulada e ensinada desde o primeiro semestre do curso. Os 

alunos, entretanto, identificam a baixa interação entre diferentes categorias profissionais da rede pública do município. 

● Curso de Odontologia – FOB USP: interprofissionalidade abordada em alguns momentos do curso, com ênfase na interface 

com o fonoaudiologia e medicina 

● Curso de Fonoaudiologia – FOB USP: interprofissionalidade presente em vários momentos do curso. A disciplina de saúde-

coletiva estimula diversos aspectos da interprofissionalidade.  



● Curso de Enfermagem – UniSagrado: interprofissionalidade discutida nas disciplinas de saúde coletiva. Alunos apontam a 

dificuldade na comunicação interprofissional nos estágios de prática hospitalar. 

● Curso de Fisioterapia – UniSagrado: Alunos apontam a dificuldade na comunicação interprofissional nos estágios de 

prática hospitalar, da forma semelhante ao curso de enfermagem. 

AVALIAÇÃO 

(Como foi avaliado) 

● Reuniões semanais presenciais até março de 2020 

● Reuniões em ambiente virtual quinzenais após início do período de isolamento social. 

● Apresentação dos alunos no formato de seminários. 

PRODUTOS 

(Citar 

objetivamente) 

Criação e gerenciamento de plataforma virtual contendo informações sobre o PET interprofissionalidade 

https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=218 

Percepção do alcance 

desse objetivo 
(  ) Concluído                              ( X ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

 

OBJETIVO 2 
 Integração ensino-serviço-comunidade: promoção da atividade dos estudantes em diversos cenários do SUS 

 

Natureza do objetivo ( X ) Objetivo aprovado na seleção                    (   ) Objetivo alterado após a seleção                     (   ) Objetivo novo inserido no projeto 

https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=218


AÇÕES/ATIVIDADES 

(REALIZADAS E RELACIONADAS 

A ESTE OBJETIVO) 

● Participação dos alunos em reuniões de trabalho da DRS-6 (Diretoria Regional de Saúde de Bauru)  

● Vivência prática das discussões sobre a organização de serviços de saúde gerenciados pelo estado. 

● Oficina de simulação de gerenciamento de vagas em serviços de saúde realizada por tutores vinculados a DRS-6 e 

Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. 

● Mapeamento da força de trabalho relacionada a gestão do SUS em Bauru e região. 

● Avaliação de aspectos sobre o sistema de referência e contra referência e alta hospitalar qualificada. 

RESULTADOS 

(O que foi 

alcançado?) 

• Alunos conheceram a estrutura administrativa da DRS-6 e Secretaria Municipal de Saúde. 

• Conheceram formas de mensurar e avaliar a qualidade da interação entre gestão dos serviços de saúde, oferta e regulação 

de vagas entre estado e município. 

• Conheceram as linhas de cuidado existentes no município, Trauma, Infarto Agudo do Miocárdio e AVC (Acidente Vascular 

Cerebral). 

• Identificaram os pontos de dificuldades de acesso ao sistema de saúde em todos os níveis de assistência. 

• Conheceram as filas de espera para consultas médicas, exames subsidiários, cirurgias e terapias. Checaram quais dados 

são públicos e como é feita esta divulgação. 

• Conheceram quais especialidades não são oferecidas na DRS-6 e como são encaminhados estes casos para outras DRS.  

• Conheceram os fluxos assistenciais dos cursos de Odontologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia. 

• Avaliaram aspectos sobre o sistema de referência e contra referência e alta hospitalar qualificada. 

AVALIAÇÃO 

(Como foi avaliado) 

● Reuniões semanais presenciais até março de 2020 

● Reuniões em ambiente virtual quinzenais após início do período de isolamento social. 

● Apresentação dos alunos no formato de seminários. 

 

PRODUTOS 

(Citar 

● Força de trabalho envolvida na gestão dos serviços de saúde mapeada 

● Identificada formação dos recursos humanos envolvidos na gestão em saúde pública do município. 



objetivamente) 

 

● Levantamento de lacunas na formação dos envolvidos na gestão, apontados pelos próprios funcionários, através de 

formulário enviado e respondido em formato digital (Anexo 1). 

● Realizado webinar sobre gestão dos serviços de saúde em tempos de pandemia, com professores convidados (evento 

transmitido pelo Youtube, com total de 380 participantes – Anexo 2). https://youtu.be/NIsMPQlF1aY 

● Webinars mensais programados com temas relacionados ao tema gestão em saúde pública. 

Percepção do alcance 

desse objetivo 
(  ) Concluído                              ( X ) Em andamento                             (   ) Não iniciado 

 



 

3 AÇÕES REALIZADAS E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

AÇÕES/ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

CURSOS ENVOLVIDOS 
COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 
COMPETÊNCIAS 

COMUNS 
COMPETÊNCIAS 
COLABORATIVAS 

● Apresentação de 

levantamento realizado 

pelos alunos dos 

diferentes cursos, sobre 

a inserção da 

interprofissionalidade 

nos projetos 

pedagógicos. 

Medicina 
Odontologia 
Fonoaudiologia 
Enfermagem 
Fisioterapia 

• Identificação de 
áreas de atuação 
específica a cada 
profissional de 
saúde 

• Identificação de 
áreas de interface 
dentre as 
diferentes 
formações 
profissionais 

• Discutidas formas 
de melhorar a 
comunicação e 
colaboração 
interprofissional 

● Avaliação sobre carga 

horária e forma como a 

interprofissionalidade é 

ensinada nos diferentes 

cursos. 

 

Medicina 
Odontologia 
Fonoaudiologia 
Enfermagem 
Fisioterapia 

• Ensino 
interprofissional 
teve maior ênfase 
nos cursos de 
medicina, 
odontologia e 
fonoaudiologia 

• Para os cursos de 
fisioterapia e 
enfermagem 
observada 
dificuldade na 
comunicação 
interprofissional 

• Identificada a 
pouca carga 
horária, de forma 
geral, nos 
diferentes cursos, 
dedicada a 
educação 
interprofissional 

• Discutidas formas 
de melhorar a 
comunicação e 
colaboração 
interprofissional 

• Proposta 
sugestão de 
aumento da carga 
horária para a 
educação 
interprofissional 
nos diferentes 
cursos. 



• Conhecimento dos 
fluxos assistenciais dos 
cursos de Odontologia, 
Fonoaudiologia e 
Fisioterapia. 

Medicina 
Odontologia 
Fonoaudiologia 
Enfermagem 
Fisioterapia 

• Identificadas 
dificuldades para 
encaminhamento de 
pacientes entres os 
diferentes cursos do 
campus da USP – 
Bauru 

• Identificados 
problemas no acesso 
de pacientes do SUS 
aos ambulatórios do 
curso de Fisioterapia 
da Unisagrado. 

 
 

• Identificadas 
dificuldades no 
encaminhamento 
e acesso dos 
pacientes nos 
diferentes 
serviços 
assistênciais 
prestados pelos 
diferentes cursos  

• Discutidas formas 
de melhorar a 
comunicação 
interprofissional e 
o acesso dos 
pacientes aos 
diferentes 
serviços de saúde 
prestados pelas 
instituições de 
ensino. 

 

 



 

AÇÕES/ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

CURSOS ENVOLVIDOS 
COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 
COMPETÊNCIAS 

COMUNS 
COMPETÊNCIAS 
COLABORATIVAS 

● Participação dos 

alunos em reuniões de 

trabalho da DRS-6 

(Diretoria Regional de 

Saúde de Bauru)  

Medicina 
Odontologia 
Fonoaudiologia 
Enfermagem 
Fisioterapia 

• Identificação da 
formação dos 
trabalhadores que 
atuam na gestão em 
saúde 

• Identificação dos 
papéis específicos de 
cada profissional no 
contexto da gestão. 

• Os alunos 
identificaram que 
a gestão dos 
serviços de saúde 
pode ser 
realizada por 
diferentes 
profissionais de 
saúde, 
destacando-se a 
enfermagem e 
medicina 

• Os alunos 
identificaram que 
a gestão 
multiprofissional 
dos serviços de 
saúde provê 
administração 
mais eficiente. 

● Oficina de simulação 

de gerenciamento de 

vagas em serviços de 

saúde realizada por 

tutores vinculados a 

DRS-6 e Secretaria 

Municipal de Saúde de 

Bauru. 

Medicina 
Odontologia 
Fonoaudiologia 
Enfermagem 
Fisioterapia 

• Conhecimento das 
rotinas de 
gerenciamento de 
vagas em serviços de 
saúde 

• Identificadas 
dificuldades na 
distribuição de vagas 
entres os diferentes 
municípios da DRS-6 

 

• Identificação de 
casos com 
necessidade de 
encaminhamento 
prioritário 

• Conhecimento de 
rotinas para 
encaminhamento 
de casos 
oncológicos 

• Os alunos 
identificaram que 
a gestão 
multiprofissional 
dos serviços de 
saúde provê 
administração 
mais eficiente. 



● Mapeamento da força 

de trabalho 

relacionada a gestão 

do SUS em Bauru e 

região. 

Medicina 
Odontologia 
Fonoaudiologia 
Enfermagem 
Fisioterapia 

• Identificação das 
dificuldades de 
diferentes 
profissionais em 
relação a reciclagem 
de conhecimentos e 
acesso a cursos de 
educação 
continuada em 
saúde.  

• Identificação dos 
recursos 
humanos que 
atuam na gestão 
dos serviços de 
da DRS-6 e SMS 
de Bauru. 

• Os alunos 
identificaram que 
a gestão 
multiprofissional 
dos serviços de 
saúde provê 
administração 
mais eficiente. 

 

4 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

• Identificada a baixa inserção nos 
projetos pedagógicos, dos diferentes 
cursos da área da saúde, do ensino e 
aprendizagem de práticas 
interprofissionais. 

• Realização de seminários entre os 
alunos, nos quais esta condição foi 
identificada. 

• Informações serão enviadas as 
diferentes comissões de graduações 
dos cursos envolvidos, com proposta 
de aumento da inserção do ensino 
interprofissional na grade curricular. 

 



5 INDUÇÃO DE MUDANÇAS NO TRABALHO EM SAÚDE 

CONTEXTO INICIAL AÇÕES REALIZADAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 

• Identificado o desejo dos profissionais 
que trabalham na gestão em saúde, 
tanto na esfera municipal, quanto 
estadual, de cursos de atualização e 
reciclagem na área de gestão em 
saúde pública. 

• Workshop de simulação de regulação de 
vagas 

• Webinar “Gestão e epidemiologia em 
tempos de pandemia” 

• Programados novos seminários on line 
objetivando educação continuada em 
tempos de isolamento social. 

• Maior integração entre universidades 
e secretarias municipais e estaduais da 
saúde, na região de Bauru. 

 

6 SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

• Identificada a baixa inserção nos projetos pedagógicos, dos 
diferentes cursos da área da saúde, do ensino e aprendizagem de 
práticas interprofissionais. 

• Apresentação dos dados encontrados às Comissões de 
Graduação dos diferentes cursos, com projeto de aumento 
da inserção do ensino e trabalho interprofissional nos PPCs.  

 

7 SUSTENTABILIDADE DAS MUDANÇAS NO TRABALHO EM SAÚDE 

MUDANÇAS ENCONTRADAS/ESPERADAS ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE 

• Identificado o desejo dos profissionais que trabalham na gestão 
em saúde, tanto na esfera municipal, quanto estadual, de cursos 
de atualização e reciclagem na área de gestão em saúde pública. 

• A presença de tutores vinculados a secretaria municipal e 
estadual de saúde estreita os vínculos entre a academia e 
diferentes esferas da gestão pública.  

 



8 PRODUTOS ACADÊMICOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS, EDUCACIONAIS (Anexar uma via) 

EDUCACIONAIS 

Realizado webinar sobre gestão dos serviços de saúde em tempos de pandemia, com professores convidados (evento 

transmitido pelo Youtube, com total de 303 visualizações). 

Webinars mensais programados com temas relacionados ao tema gestão em saúde pública. 

TECNOLÓGICOS 
Criação e gerenciamento de plataforma virtual contendo informações sobre o PET interprofissionalidade 
https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=218 

 

9 POTENCIALIDADES DO PROJETO NO CONTEXTO DE ATUAÇÃO 

DIMENSÃO MACRO 

• A estreita participação dos entes municipais e estaduais neste projeto construirá pontes entre as 
universidades e atores da gestão pública da saúde. A construção deste binômio “universidade e secretarias 
de saúde” poderá melhorar a gestão de saúde pública na região, bem como aumentar a inserção do trabalho 
interprofissional. 

DIMENSÃO MESO 
• Com a identificação da baixa inserção do ensino interprofissional na grade curricular dos diferentes 
cursos envolvidos no projeto, será possível a elaboração de projeto visando aumento da inserção desta 
temática, no projeto pedagógicos dos cursos. 

DIMENSÃO MICRO 
• A percepção das dificuldades de comunicação e trabalho interprofissional pelos alunos, estimulará a 
abordagem destes aspectos na formação profissional destes alunos.  

 

10 BARREIRAS E DIFICULDADES NO CONTEXTO DO PROJETO 

DIMENSÃO MACRO 
• A necessidade de conhecimento da forma como os serviços de saúde são geridos, requereu o acesso a 
dados que demonstraram carências e fragilidades do sistema de saúde local. Foram necessárias reuniões para 
maior inserção e acesso do grupo as esferas administrativas do município e secretaria estadual de saúde. 

DIMENSÃO MESO 
• Apesar da identificação da baixa inserção do ensino interprofissional nos diferentes cursos, sabe-se que a 
mudança do projeto pedagógico de cursos já bem estabelecidos constitui trabalho de difícil realização. 

DIMENSÃO MICRO 
• A maior dificuldade encontrada foi a necessidade de desconstrução de conceitos e barreiras previamente 
estabelecidas na relação interprofissional entre os diferentes atores dos serviços de saúde. 

 

https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=218


11 ENCAMINHAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DAS DIFICULDADES E BARREIRAS 

DIFICULDADES E BARREIRAS ENCAMINHAMENTOS PARA SUPERAÇÃO 

• A necessidade de conhecimento da forma como os serviços de 
saúde são geridos, requereu o acesso a dados que demonstraram 
carências e fragilidades do sistema de saúde local. Foram 
necessárias reuniões para maior inserção e acesso do grupo as 
esferas administrativas do município e secretaria estadual de 
saúde. 

• Reunião presencial com diretoria da DRS – 6 para 
esclarecimentos sobre os objetivos do projeto 

• Ofício ao Secretário de Saúde do Município esclarecendo os 
objetivos e finalidade do PET – interprofissionalidade. 

• Apesar da identificação da baixa inserção do ensino 
interprofissional nos diferentes cursos, sabe-se que a mudança do 
projeto pedagógico de cursos já bem estabelecidos constitui 
trabalho de difícil realização. 

• Elaboração de relatório parcial com projeto de 
encaminhamento dos achados às Comissões de Graduação dos 
diferentes cursos para apreciação de propostas de aumento do 
ensino interprofissional. 

• A maior dificuldade encontrada foi a necessidade de 
desconstrução de conceitos e barreiras previamente estabelecidas 
na relação interprofissional entre os diferentes atores dos serviços 
de saúde. 

• Projeto de realização de oficinas de simulação para situações 
que exijam trabalho interprofissional 

 

  



12 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

• A avaliação e conhecimento pelos alunos dos processos e dificuldades na gestão pública da saúde do Município de Bauru e região, 
proporcionou experiência que na maioria dos profissionais, somente é possível após a graduação.  

• A grande integração com membros das secretarias municipal da saúde e DRS – 6 promoverá maior participação da universidade no 
processo de gestão da saúde e ensino interprofissional. 

• A identificação de lacunas nos cursos de graduação poderá gerar processo de modificação do projeto pedagógico destes cursos, com 
o intuito do estímulo a educação interprofissional. 

• A realização de webinars com acesso livre a diversos profissionais que atuam na gestão, por canais virtuais, proporcionará educação 
continuada, em tempos de pandemia. 
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Anexo 1: Mapeamento da força de trabalho das equipes de gerenciamento de vagas em serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

de Bauru (SMS) e Diretoria Regional de Saúde – DRS – 6. 

 



 



 



 



 



 



Anexo 2: Webinar “Gestão, Epidemiologia e Pandemia”. 

 

 



Grupo 1: Urgência 

Grupo Nome CPF Tipo Participante Ativo Voluntário 

Grupo 1 ALESSANDRA MAZZO 098.896.738-35 Coordenador de Grupo Sim Não 

Grupo 1 ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS 159.257.968-02 Preceptor Sim Não 

Grupo 1 ALINE KIMMY IKEMOTO SATO 452.303.658-62 Estudante Sim Sim 

Grupo 1 AMANDA DE OLIVEIRA NAVARRO 423.073.828-52 Estudante Sim Não 

Grupo 1 ANA CLAUDIA FERREIRA DE ALMEIDA 435.823.298-10 Estudante Sim Não 

Grupo 1 ANNA CLARA RIBEIRO NOVATO 702.074.671-37 Estudante Sim Sim 

Grupo 1 CARLOS HENRIQUE FACHIN BORTOLUCI 180.860.348-60 Tutor Sim Não 

Grupo 1 CLARA BRENTEGANI RODRIGUES 467.956.378-83 Estudante Sim Sim 

Grupo 1 GABRIEL HENRIQUE FERREIRA ANDRADE 453.980.688-22 Estudante Sim Sim 

Grupo 1 ISABELLE PIM MAURICIO 390.361.378-96 Estudante Sim Não 

Grupo 1 LUIZ EDUARDO SIBIEN MUSSO 153.399.297-52 Estudante Sim Não 

Grupo 1 MARIA EUGENIA GUERRA MUTRO 303.671.358-17 Preceptor Sim Sim 

Grupo 1 RAFAEL ARRUDA ALVES 224.449.688-08 Preceptor Sim Sim 

Grupo 1 RAFAEL FALCO FERNANDES 355.873.148-47 Estudante Sim Sim 

Grupo 1 RITA DE CASSIA ALTINO 259.303.608-71 Preceptor Sim Sim 

Grupo 1 THAIS FRANCIELLE DE SOUZA 412.702.528-01 Estudante Sim Sim 

Grupo 1 YLANA WALLESKA SANTOS SANTANA 380.340.478-99 Estudante Sim Sim 

 

http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=ga.noGrupoAtuacao&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=p.noPessoa&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=pes.nuCpf&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=per.dsPerfil&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=prp.stRegistroAtivo&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=prp.stVoluntarioProjeto&direction=asc&page=1


Grupo 2: Atenção Primária em Saúde 

Grupo Nome CPF Tipo Participante Ativo Voluntário 

Grupo 2 ALINE PAPIN ROEDAS DA SILVA 346.051.968-11 Preceptor Sim Não 

Grupo 2 ANA CAROLINA CISESKI GONCALVES 498.828.008-07 Estudante Sim Sim 

Grupo 2 BIANCA LONGO POLO 449.903.078-10 Estudante Sim Não 

Grupo 2 BRUNO MARTINELLI 279.818.328-61 Tutor Sim Não 

Grupo 2 CASSIA SENGER 141.230.948-48 Preceptor Sim Não 

Grupo 2 DARCISIO HORTELAN ANTONIO 278.116.498-45 Preceptor Sim Não 

Grupo 2 FERNANDA BUENO PILASTRI 427.637.598-31 Estudante Sim Não 

Grupo 2 GABRIEL VINICIUS BERNARDINO DE OLIVEIRA 468.489.258-10 Estudante Sim Sim 

Grupo 2 GEOVANNA BEATRICE MILSONI 453.303.038-69 Estudante Sim Não 

Grupo 2 JOAO MARCOS BONIFACIO DA SILVA 466.291.598-88 Estudante Sim Sim 

Grupo 2 MARIA APARECIDA MIRANDA DE PAULA MACHADO 752.187.639-34 Coordenador de Grupo Sim Não 

Grupo 2 MARIA EDUARDA MELO VIDIGAL 440.897.078-62 Estudante Sim Não 

Grupo 2 MARIA LUIZA FRANCO DE BERNARDIS 364.231.458-90 Estudante Sim Não 

Grupo 2 NICOLE TERNI DE MELLO 470.348.848-54 Estudante Sim Não 

Grupo 2 REBECCA ZERBINATTI PEREIRA 476.449.628-32 Estudante Sim Sim 

 

 

 

http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=ga.noGrupoAtuacao&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=p.noPessoa&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=pes.nuCpf&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=per.dsPerfil&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=prp.stRegistroAtivo&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1987&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=prp.stVoluntarioProjeto&direction=asc&page=1


Grupo 3: Vigilância em Saúde 

Grupo Nome CPF Ativo Voluntário 

Grupo 3 ADRIANA AYUMI INOKUMA 433.191.858-02 Sim Não 

Grupo 3 CRISTIANO TONELLO 807.168.650-68 Sim Não 

Grupo 3 GABRIEL XAVIER SANTOS 425.462.018-75 Sim Não 

Grupo 3 GUILHERME QUEIROZ ALVES 428.940.488-07 Sim Não 

Grupo 3 IZABELA DE MORAIS OLIVEIRA 468.119.178-73 Sim Não 

Grupo 3 JOAO PEDRO LEITE RODRIGUES DO AMARAL 429.984.058-51 Sim Sim 

Grupo 3 LIZ CRISTINA MOTTA 327.315.108-03 Sim Sim 

Grupo 3 MARIA GABRIELA PASSOS MORRONI 454.324.668-30 Sim Não 

Grupo 3 NATALIA DE FATIMA PAES 340.509.538-70 Sim Não 

Grupo 3 NATALIA PERES GONCALVES PAVANI 339.226.688-44 Sim Não 

Grupo 3 NATHAN AUGUSTO SILVA SANTOS 377.507.178-46 Sim Sim 

Grupo 3 NILDICELI LEITE MELO ZANELLA 096.136.438-69 Sim Não 

Grupo 3 RENATA SILVEIRA ROCHA 278.072.858-26 Sim Não 

Grupo 3 ROOSEVELT DA SILVA BASTOS 180.922.828-03 Sim Não 

Grupo 3 TAMIRES DE SA MENEZES 403.143.738-29 Sim Não 

Grupo 3 THIAGO MEGALE FERNANDES 123.234.376-58 Sim Sim 

 

 

http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1988&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=ga.noGrupoAtuacao&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1988&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=p.noPessoa&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1988&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=pes.nuCpf&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1988&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=prp.stRegistroAtivo&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1988&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=prp.stVoluntarioProjeto&direction=asc&page=1


Grupo 4: Oncologia 

Grupo Nome CPF Tipo Participante Ativo Voluntário 

Grupo 4 AMANDA SILVA BOZELLI 447.309.278-00 Estudante Sim Não 

Grupo 4 ANDREA CINTRA LOPES 117.400.128-36 Tutor Sim Não 

Grupo 4 BRENON NATAL MARTINS NOGUEIRA 444.196.168-57 Estudante Sim Sim 

Grupo 4 CAMILA CRISTINE FERREIRA 435.200.608-41 Estudante Sim Sim 

Grupo 4 FERNANDA GONCALVES GUIDETTI HOMELIS 375.017.948-47 Preceptor Sim Não 

Grupo 4 HENRIQUE CANNEVER VELHO 343.911.708-17 Estudante Sim Sim 

Grupo 4 JULIA MARIA GONCALVES AGEOURI 472.510.088-90 Estudante Sim Não 

Grupo 4 JOAO WELLINTON PLETTI 322.222.678-46 Preceptor Sim Não 

Grupo 4 LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA 166.616.877-70 Estudante Sim Sim 

Grupo 4 LARYSSA MARIA SIQUEIRA PADUA 057.775.716-46 Preceptor Sim Não 

Grupo 4 MARIA OLIVIA ESTEVES GIMENEZ 399.935.548-47 Estudante Sim Não 

Grupo 4 MILENA HELEN PERES 362.577.388-06 Estudante Sim Não 

Grupo 4 PAULA FONTANA MACHADO 095.163.189-67 Estudante Sim Sim 

Grupo 4 PAULA HISSAMI YAMADA HIRAMA 058.015.601-06 Estudante Sim Não 

Grupo 4 PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS 092.528.728-84 Coordenador de Grupo Sim Não 

Grupo 4 PEROLA DE ANDRADE LEAO 436.986.398-82 Estudante Sim Não 

Grupo 4 SIMONE ADORNO RODRIGUES 221.253.938-08 Preceptor Sim Não 

 

http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1989&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=ga.noGrupoAtuacao&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1989&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=p.noPessoa&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1989&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=pes.nuCpf&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1989&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=per.dsPerfil&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1989&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=prp.stRegistroAtivo&direction=asc&page=1
http://sigpet.saude.gov.br/participante?pesquisar_participante%5BnoPessoa%5D=&pesquisar_participante%5BnuCpf%5D=&pesquisar_participante%5BcoPerfil%5D=&pesquisar_participante%5BgrupoTutorial%5D=1989&pesquisar_participante%5BstRegistroAtivo%5D=&pesquisar_participante%5B_token%5D=52RjuQCSZDfcn2D-Ma8pN6eT0FYPuHa_NzLOPGnRBD0&sort=prp.stVoluntarioProjeto&direction=asc&page=1


Grupo 5: Integração da gestão municipal e estadual por meio do Complexo regulador da assistência 

Grupo  Nome CPF Tipo Participante Desligamento Ativo Voluntário 

Grupo 5 AMANDA SIERRA SARDI 322.537.998-07 Preceptor - Sim Não 

Grupo 5 ANA CLAUDIA DA SILVA 359.289.518-41 Estudante - Sim Não 

Grupo 5 CAIO CAVASSAN DE CAMARGO 349.997.518-10 Tutor - Sim Não 

Grupo 5 CRISTIANE PARISOTO MASIERO 145.831.768-48 Preceptor  Sim Sim 

Grupo 5 ELIANE COLETTE DA ROCHA 135.644.108-48 Preceptor - Sim Não 

Grupo 5 ENZO SILVA DE MARIA 457.043.428-25 Estudante - Sim Não 

Grupo 5 ISABELA DE OLIVEIRA CAMPOS 469.321.078-13 Estudante - Sim Sim 

Grupo 5 JANETE APARECIDA FRAGA DA SILVA SONIGA 091.259.368-75 Preceptor - Sim Não 

Grupo 5 JOANA DIAS CALEPSO 442.773.688-24 Estudante - Sim Sim 

Grupo 5 MARIA FERNANDA DE ALMAS DA ROCHA 464.370.478-01 Estudante - Sim Não 

Grupo 5 PAULA FUJIMURA TOMIYAMA 434.364.188-03 Estudante - Sim Sim 

Grupo 5 PEDRO HENRIQUE DA COSTA SOUZA 440.516.678-12 Estudante - Sim Não 

Grupo 5 REBECA SOUZA DA SILVA 140.390.197-09 Estudante - Sim Sim 

Grupo 5 SERGIO HENRIQUE KIEMLE TRINDADE 270.367.688-35 Coordenador de Grupo - Sim Não 

Grupo 5 THAIS SALVADOR ALVES 456.028.628-03 Estudante - Sim Sim 

Grupo 5 VALERIA MEDINA CAMPRIGHER 055.566.488-08 Preceptor - Sim Não 

Grupo 5 VITOR CASSIANO UCHOA DA SILVA 453.969.618-13 Estudante - Sim Não 

Grupo 5 YEN YU CHIEH 233.243.658-80 Estudante - Sim Não 
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