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1. APRESENTAÇÃO:  

 

Em maio de 2015 foi constituído um Grupo de Trabalho pela Câmara de Graduação do 

Campus Baixada Santista, para discussão da concepção e elaboração do projeto do Serviço 

Escola Integrado (GT-SEI).  

A composição de tal grupo de trabalho se deu pelo fato de o projeto preliminar das 

novas edificações do campus Baixada Santista (aprovado na Congregação do Campus 

Baixada Santista em março de 2015) passou a contar com área destinada ao Serviço Escola 

Integrado. 

Tal grupo de trabalho contou com a seguinte representação: 

 Coordenação da Câmara de Graduação = Profas Patrícia Poletto e Andrea Jurdi; 

 Curso de Educação Física = Prof. Rogério Oliveira; 

 Curso de Fisioterapia = Profas Erika Santangelo e Cristina Sá; 

 Curso de Nutrição = Profa Claudia Alves; 

 Curso de Psicologia = Profs. Maurício Lourenção, Laura Câmara Lima e 

Marcelo Roman; 

 Curso de Serviço Social = Profas Anita Burth Kurka e Maria Lúcia Garcia; 

 Curso de Terapia Ocupacional = Profa Lucia R. Uchôa-Figueiredo; 

 Eixo Trabalho em Saúde = Profa Luciane Pezzato; 

 Técnica Administrativa em Educação = Conceição Reis de Sousa.  
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2. HISTÓRICO: 

 

O GT-SEI realizou 15 reuniões e 3 visitas ao longo de um ano de trabalho: 

 

 

O GT-SEI realizou 10 reuniões de trabalho, participou de três reuniões do “Grupo de 

Acompanhamento das novas edificações” (03 e 11/12/2015 e 18/04/2016),  e duas reuniões 

com a empresa MHA responsável pela elaboração do projeto executivo (02/03 e 13/04/2016).  

O GT-SEI foi inicialmente composto para que com representatividade de todos os 

cursos e eixos comuns, pudesse trazer elementos para reflexão e delineamento da concepção e 

filosofia do futuro Serviço Escola Integrado do campus Baixada Santista. 

Assim, foi proposta a realização de dois seminários para conhecimento de outros 

serviços escola de maneira a compreender suas filosofias de atuação e dinâmica de trabalho 

além de sua infraestrutura. Os seminários seriam realizados em outubro de 2015, porém 

devido ao processo de revisão do projeto pedagógico do campus Baixada Santista, que só 

terminou em novembro de 2015, os seminários foram adiados (ANEXO I). 

Porém, em 03 de dezembro de 2016 ocorreu a primeira reunião do “Grupo de 

Acompanhamento do Projeto Executivo das novas edificações” para informação sobre o 

início dos trabalhos da empresa responsável pela elaboração do projeto executivo também do 

serviço escola. Com isso foi necessária a revisão da finalidade do GT-SEI que passava agora a 

responder pela demanda da Elaboração do Layout do Serviço Escola Integrado do campus 

Baixada Santista (o prazo de execução do projeto executivo era de 180 dias e o contrato com a 

empresa MHA terminaria em 16 de maio de 2016).  

Assim, diante da redefinição da finalidade do GT-SEI passamos a trabalhar com a 

prioridade de elaboração do layout do serviço. 
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Na segunda reunião do “Grupo de Acompanhamento do Projeto Executivo das novas 

edificações” (11/12/2015), já com a empresa MHA, fomos informados do cronograma 

pactuado com a Pró-Reitoria de Planejamento que previa a etapa de detalhamento das 

demandas previstas no projeto para os dois primeiros meses do contrato (16/11/2015 a 

16/01/2016). Foi feita tentativa de renegociação deste prazo com os representantes da empresa 

MHA visto que o primeiro contato com o grupo de acompanhamento se deu apenas no dia 

onze de dezembro, um mês após o inicio da primeira etapa do cronograma, porém sem 

sucesso. 

O GT-SEI reuniu-se então no dia 18 de dezembro para repasse das informações da 

reunião do dia 11 e continuidade da discussão das estratégias de trabalho. Assim, após longo e 

profícuo debate o GT-SEI decidiu por manter a realização dos seminários previstos em 

fevereiro de 2016 e ampliar a obtenção de informações a partir de outros modelos com a 

realização de visitas a serviços escola que poderiam também ser convidados para os 

seminários. Faz-se importante ressaltar que não foi cumprido o prazo inicialmente 

estabelecido pela empresa MHA por compreendermos que seria pouco produtivo e 

desagregador para o campus Baixada Santista. O SEI é um campo estratégico de 

fortalecimento do projeto pedagógico do campus Baixada Santista e compreendemos que 

qualquer decisão equivocada em função de prazos curtos pode trazer grandes prejuízos. Esta 

decisão foi informada à Direção do Campus em 22 de dezembro de 2015 (Memorando 

30/2015-CEG; ANEXO II). 

As visitas foram feitas a três serviços elencados pelo GT-SEI e se mostraram muito 

produtivas trazendo muitos elementos e experiências para a elaboração do layout do serviço 

escola do campus Baixada Santista. Por indisponibilidade de agenda dos serviços convidados 

não foi possível a realização dos seminários no primeiro semestre de 2016. 

Assim, após todos os encontros do GT-SEI e as visitas realizadas foi possível elaborar o 

projeto preliminar do SEI do ISS para preenchimento do formulário de necessidades do 

projeto executivo das novas edificações. O projeto foi submetido pelos representantes de 

eixos às comissões mensais, de forma que todos pudessem tomar conhecimento e, se 

desejasse, fazer considerações a respeito do projeto. As considerações foram discutidas pelo 

GT-SEI, e algumas adaptações foram sugeridas à empresa MHA . 

Desta forma, o GT-SEI acredita ter atendido à demanda inicial de forma democrática e 

coerente com os princípios do Projeto Pedagógico do campus Baixada Santista. 
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3. VISITAS TÉCNICAS: 

 

O GT-SEI realizou três visitas técnicas a serviços escola localizados na cidade de São 

Paulo, todos sugeridos pelos representantes dos cursos e eixos. 

Foram visitados os seguintes serviços: 

o Clínica Psicológica "Ana Maria Poppovic" – PUC/SP 

o Centro de Saúde-Escola Samuel Pessoa – FMUSP Butantã 

o Centro de Saúde Barra Funda Dr. Alexandre Vranjac – Santa Casa de São Paulo 

 

Os relatórios detalhados de cada visita realizada estão apresentados no ANEXO III. 

 

 

 

 

 

 

4. PRESSUPOSTOS INICIAIS PARA O SERVIÇO ESCOLA INTEGRADO 

 

O GT-SEI estabeleceu inicialmente os seguintes princípios para o projeto do SEI: 

• Composição de um Serviço Escola Integrado que contemple atividades de 

graduação, extensão e pesquisa; 

• Composição de um serviço escola integrado que permita e reforce a atuação 

interprofissional, mas sem impedir a atuação específica de cada área; 

• Evitar a replicação de espaços que já estão previstos em laboratórios dos cursos 

e eixos; 

• Garantia de não exclusividade na utilização de qualquer espaço do serviço para 

qualquer um dos cursos e eixos. 
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5. LAYOUT DO SERVIÇO ESCOLA INTEGRADO  

 

O GT-SEI, após o conjunto das discussões e visitas, reforçou que a organização de 

infraestrutura do serviço deveria prever espaços: 

 Flexíveis e amplos;  

 Individuais e coletivos;  

 Específicos e interprofissionais;  

 Sem loteamento por cursos e eixos, e;  

 Que possam ser adequados desde atendimentos infantis até idosos passando 

assim por todas as linhas de cuidado (espaços multiusuários). 

 

 

De forma geral previu-se que: 

- todo o prédio do SEI seja acessível; 

- ar condicionado em todo o SEI; 

- valorização da iluminação natural; 

- piso específico para serviços de saúde; 

- ponto de internet em todas as salas para cada posto de trabalho; 

- rede wifi em todo o prédio do serviço escola; 

- telefone com voip em todas as salas; 

- instalação de pias com acionamento podal em todas as salas de atendimento; 

- atendimento a normativas e regulamentações de serviços de saúde. 
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5.1.Quadro resumo dos espaços projetados:  

 

 
Denominação Quantidade 

M2 

individual 

M2 

total 
1 Recepção 1 10 10 
2 Sala para Prontuários 1 25 25 
3 Secretaria do SEI 1 25 25 
4 Salas de Espera adulto/idoso 1 50 50 
5 Salas de Espera Infantil 1 20 20 
6 Sala dos TAEs cursos 1 30 25 
7 Sala da Direção do SEI 1 15 15 
8 Sala para Arquivo morto 1 15 15 
9 Almoxarifado 1 15 15 
10 Sala de apoio pedagógico  1 30 30 
11 Copa 1 12 12 
12 Salas pequenas de atendimento 

individual 

6 10 60 

13 Sala média para atendimento de 

pequenos grupos 

4 15 60 

14 Sala para atendimento de grandes grupos 4 40 160 
15 Ginásio 1 150 150 
16 Cozinha Didática  1 20 20 
17 Sala de avaliação cardiopulmonar 1 15 15 
18 Sala de mecanoterapia 1 20 20 
19 Playground na área externa ao ar livre 1 --- --- 
20 Pista proprioceptiva na área externa 1 --- --- 
21 Pátio livre coberto 1 --- --- 

ÁREA TOTAL do serviço escola integrado* 732 m2 

*não estão computadas as áreas técnicas de limpeza, informática, expurgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.3. Layout proposto pela empresa MHA responsável pelo Projeto Executivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. PROPOSTAS DE AÇÕES PARA CONTINUIDADE E APROFUNDAMENTO 

DO SERVIÇO ESCOLA INTEGRADO 

 

Este grupo de trabalho compreende que já cumpriu sua incumbência, porém para a 

completa definição da concepção do sistema de funcionamento do Serviço Escola Integrado 

do campus Baixada Santista, outras ações ainda precisam ser realizadas de maneira a garantir 

ampla participação democrática em todas as decisões referentes a tal serviço. 

Por isso, o GT-SEI deixa como sugestões de próximas etapas de trabalho as ações 

descritas a seguir. 

 

6.1. Ciclo de Debates “Modelos e Concepções de Serviços de Saúde Escola”: 

O GT-SEI sugere que a Câmara de Graduação organize um Ciclo de Debates mensal ao 

longo do 2º semestre de 2016 afim de que toda a comunidade do campus possa conhecer 

alguns Serviços Saúde Escola em relação a suas experiências e concepções do conceito de 

clínica, clínica integrada, centro saúde escola, etc, para que se possa avançar nas reflexões em 

relação à Filosofia do Serviço Escola Integrado do Instituto Saúde e Sociedade. 

Sugere-se convidar os seguintes serviços para o Ciclo de Debates: 

 Centro de Saúde-Escola Samuel Pessoa – FMUSP Butantã: Mariana Nasser 

(manaranasser@gmail.com), Ana Silvia Dalmaso (anaswd@usp.br). 

 Centro Saúde-Escola Barra Funda – ISCSP: Hilda Salinas 

(hilda.salinas.csebf@santacasasp.org.br), Nivaldo Carneiro Junior 

(nicarneirojr@uol.com.br). 

A Câmara de Graduação poderá definir outros serviços a serem convidados. 

 

6.2. Projeto de pesquisa de mapeamento do território: 

O projeto de pesquisa tem como objetivo geral compreender a dinâmica sócio-territorial 

da região central histórica de Santos onde está localizada o Serviço Escola Integrado (SEI) da 

UNIFESP, a rede de serviços públicos e privados e as   necessidades e demandas da região e 

das pessoas  atendidas .  

Os objetivos específicos são:  Identificar os principais serviços públicos e privados 

oferecidos à população, o público alvo a quem é destinado e a área de abrangência dos 

mesmos; Identificar e cartografar os fixos e fluxos territoriais tais como: empresas, 
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organizações públicas e privadas, comércio, moradias e as condições de vida da população da 

região. Conhecer e sensibilizar diferentes sujeitos no processo de formação, construção e 

gestão do Serviço Escola Integrado. 

Está em elaboração um projeto de pesquisa que não se restrinja a um censo dos 

equipamentos, organizações, etc do entorno do SEI, mas que tenha uma abordagem quanti-

qualitativa de maneira que não só seja possível conhecer, mas também iniciar um processo de 

envolvimento e participação dos sujeitos (representantes de organizações e moradores) na 

proposta em construção e ne efetivação do Serviço Escola. 

 

7. Recomendações recebidas dos serviços visitados para reflexão e 

Questionamentos apontados pelo GT para reflexão: 

A partir da visita ao CSE BARRA FUNDA, alguns temas sobre os quais surgiram para 

debate do campus: 

Os médicos do CSE BARRA FUNDA pressupõem que é impossível prestar cuidados 

em atenção primária à saúde sem a presença de médico e enfermeiros e que necessariamente o 

SEI teria que tomar como modelo um ambulatório de especialidades. 

Mas, deixamos os questionamentos abaixo para reflexão do campus Baixada Santista: 

 Será que é possível fazer atenção primária à saúde sem médicos e enfermeiros?  

 O que define a atenção primária à saúde? Seria a resolutividade? 

 Teríamos resolutividade em relação a que questões? 

 Se formos um centro de referência, como vamos fazer para dar conta da 

demanda local? Qual seria a nossa inserção no território? Como poderíamos 

efetivar um levantamento, conhecimento e intervenção na região utilizando-se 

do geoprocessamento como instrumento? 

 Teríamos condições de entrar em um sistema de serviço? 

 Quem sustentaria esse serviço? 

 Haveria meio de entrarmos na rede SUS como um centro de referência 

diferenciado? 

 Nesse caso, que tipo de tecnologia nós ofereceríamos como contrapartida para o 

financiamento pelo SUS? 

 

As gestoras do CSE BUTANTÃ também deixaram apontamentos para nossa reflexão: 
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Recomendações feitas pela chefia do Centro para pensar nosso SEI:  

 Pensar em território. Desejo de se tornar um centro de referência? Substituir 

serviço do município? 

 Pensar na educação permanente nesse serviço; 

 O vinculo com a rede do município também amplia a possibilidade de recursos 

financeiros e humanos; 

 Circulação de pessoas; 

 Condutos de cabos e instalações elétricas externas; 

 Evitar piso que forme bolha com o uso;  

 Áreas de atendimentos; 

 Sala de espera comum; 

 Características técnicas; 

 Salas multiuso; 

 Debater com os profissionais a questão de espaço abertos, transparentes, 

isolados ou fechados; 

 Solicitar ao SESMET da Unifesp participação e acompanhamento no projeto; 

 Consulta ao organograma e regimento interno (Mariana sugeriu que 

pedíssemos o regimento interno da Unifesp, pois devemos ter um regimento, 

consideramos que temos tantos serviços em funcionamento na medicina); 

 As fichas dos prontuários precisam ter espaço para a síntese do profissional de 

saúde; precisam ser constantemente atualizadas; precisam criar interlocução 

entre as áreas. 

 

8. Interlocução com as instituições do entorno do SEI:  

Propõ-se a realização de um encontro com representantes da associação de ex-alunos do 

colégio Docas e de representantes dos serviços e organizações da região para apresentação do 

projeto do SEI/UNIFESP. 

O Prédio em ruínas, tombado pelo patrimônio Histórico, da antiga e tradicional Escola 

Docas de Santos abrigará o projeto  do Serviço Escola Integrado da UNIFESP. O colégio foi 

inaugurado em 1907 para acolher filhos de funcionários da Companhia Docas do Estado de 

São Paulo (Codesp). Em 1994, a escola se tornou municipal e em 2005 foi desativada, 

possuindo uma associação de ex-alunos atuante com muitos políticos e profissionais ilustres 
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da cidade como membros. 

Faz-se necessário uma interlocução com este grupo, em respeito ao movimento e 

memória social construídas, que o SEI/UNIFESP se juntará. No mesmo sentido, a partir de 

uma pesquisa quanti-qualitativa pretende-se envolver os serviços e organizações públicas e 

privadas do entorno como sujeitos que compõe a rede de cuidado, na elaboração, execução e 

gestão do projeto. 

 

9. Interlocução com as Secretaria do Município de Santos: 

Após a definição inicial da filosofia de funcionamento do SEI será necessária a 

realização de reuniões com os gestores municipais, tanto da Secretaria de Saúde, quanto 

Assistência Social, Educação e Esporte. Sugere-se que estas reuniões sejam iniciadas quando 

as obras estiverem concluídas e antes da implantação do SEI.  
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ANEXO I – Convite inicial para os seminários 
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ANEXO II – Memorando para a direção do Campus 
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ANEXO III – Relatórios das Visitas Técnicas: 

 

3. 1. Clínica Psicológica "Ana Maria Poppovic" – PUC/SP: 

Informações gerais: 

A visita foi realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, pelas professoras Laura Câmara 

Lima e Patrícia Rios Poletto. 

Os outros membros do GT-SEI justificaram outros compromissos que os impediram 

de participar da visita. 

A visita teve duração de 4 horas. 

 

Relatório: 

O serviço escola existe desde 1959. Possui as áreas de psicologia, fonoaudiologia, 

psicopedagogia, serviço social, psiquiatria e neurologia. Porém atividades acadêmicas apenas 

na área de psicologia, as outras áreas são atendidas por profissionais do serviço. 

O funcionamento do serviço não acompanha o calendário acadêmico da instituição. O 

serviço depende financeiramente da PUC de São Paulo. A gestão dos insumos é feita pela 

universidade e tudo tem que ser solicitado e justificado, porémnão há controle rígido. Os 

serviços prestados são de atendimento e aconselhamento psicológico voltados aos habitantes 

da cidade de São Paulo, sem restrição territorial ou qualquer outra; se recebem pessoas que 

moram em outras cidades ou bairros distantes procuram encaminha-las para outros serviços 

mais próximos. O serviço não para suas atividades clínicas e as supervisões se mantém sem 

interrupção, havendo rodízio de professores.  

O público atendido é oriundo de categorias socioeconômicas menos favorecidas, mas 

também classe média em determinados momentos. Eles recebem encaminhamentos de juízes 

e conselho tutelar. Não há limite de tempo ou número de sessões, havendo relatos de pessoas 

que estão em atendimento há 8 anos. O serviço atende também a comunidade PUC (alunos, 

professores e funcionários, mas não os alunos e professores do curso de Psicologia). A 

triagem da comunidade é feita por um professor que ganha por horas técnicas. 

O horário de atendimento do serviço é das 8h às 21 horas e com público circulante por 

volta de 800 pessoas, entre pacientes, estagiários, técnicos, limpeza, etc. Quando o serviço 

estava instalado anexo a PUC eram realizados cerca de 15.000 atendimentos ao ano. Agora, 

na nova sede, que é uma casa tombada adaptada, são realizados aproximadamente 10.000 
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atendimentos de pacientes por ano. Atualmente 746 em atendimento e 789 em espera, dos 

quais 300 vão passar em psicoterapia com a volta dos estagiários.  

Possuem, ainda, programa de aprimoramento de 600 horas ligado ao serviço de 

psicologia clínica e institucional. 

As linhas de atendimento são: psicodrama, ansiedade, psicoterapia breve, idosos, 

clínica do trabalho, infantil, trabalho de luto e catástrofes; 

De 2013 até hoje ainda restam 25 pessoas aguardando atendimento, provavelmente 

porque são casos mais complicados ou são pessoas que têm grande restrição de horários livres 

para atendimento e/ou outras especificidades. No mais, o tempo de espera varia de um 

atendimento imediato a um ano de espera, dependendo da demanda.  

Possuem, ainda, projeto de orientação por email (Rosa Farah) do núcleo de psicologia 

e informática, no qual são atendidas 200 pessoas por dia com oferta, inclusive, de tratamento 

para pessoas que são viciadas em internet. Além disso, existe o Projeto Débora Serrano, em 

saúde mental. Todas as quinta feira pela manhã são atendidas crianças autistas gravemente 

comprometidas, as quais necessitam de atendimento mais específico. Também realizam 

serviço de atendimento a deficientes visuais. 

Não separam o uso das salas por linha de cuidado, mas sim por horários. 

a) Pessoal técnico (9 funcionários): 

- Direção: duas professoras, a coordenadora com 20 horas de dedicação semanal e a 

vice coordenadora com 10 horas de dedicação semanal; 

- Não há técnico responsável no serviço, o responsável técnico em todo Serviço-

Escola, na PUC/SP é a própria diretora e vice-diretora; 

- 4 secretárias; 

- 1 técnico para a sala de testes que distribui as caixas lúdicas; 

- 2 recepcionistas; 

- 1 administrador de funcionários, 

- 2 funcionários da limpeza e um zelador. 

Os professores têm blocos de 5 horas dedicadas ao serviço. 

 

b) Rotinas: 

 Estão informatizando o prontuário (programa próprio chamado Gestor Psi), 

 Telefonemas: Pessoa que liga tem um formulário, avisando que ligou e tem 
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anotado qual é a solicitação; desligamento, encaminhamento interno, telefonou, 

quem para quem e qual o recado; 

 Fazem reuniões de casos mais complicados; 

 Por vezes os alunos continuam alguns atendimentos após formados, mas tomam 

as devidas garantias de que cobrarão até no máximo 200 reais e que serão 

supervisionados; 

 Há reuniões de discussão de caso; tem psiquiatra infantil e um psiquiatra 

residente. 

 

c) Fluxos: 

 A recepção é espacialmente integrada com a secretaria. Nessa intersecção tem o 

livro de ponto dos estudantes e dos pacientes; Tem também uma seção de 

recados que avisa se o paciente faltou ou algo assim; 

 Paciente chega a primeira vez e é atendido pela recepção, recebe ficha para 

preenchimento com dados socioeconômicos; 

 O paciente passa pela triagem recebe encaminhamento;  

 Depois passa para a secretaria; A secretaria monta a pasta registra no prontuário 

eletrônico e atribui um número;  

 Secretárias preenchem 4 registros: registro interno (acess); filantropia; gestor 

psi; sistema da universidade. 

 Aguardo ou atendimento; 

 Professores e alunos atendem; 

 Quando os alunos pegam a pasta a secretaria anota; 

 

d) Descrição espacial:  

Não foi possível obter a metragem. Casa estilo colonial dos anos 1930-50 de dois 

andares que tem no mínimo 20m X 20 m de área em um bloco e mais edícula atrás e terreno 

em volta. 

 15 salas de atendimento e 8 salas de supervisão. 

 2 salas de grupo em baixo e 1 sala em cima. 

 Sala de professores e sala de estagiários; 

 Várias salas com espelho e corredores com espelhos. 
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 Muitas salas multiuso. 

 Arquivo morto e arquivo vivo; sala de armazenamento das pastas (prontuários); 

 Sala da direção; 

 Isolamento acústico. 

 Vigilância sanitária determina algumas exigências para serviço escola. 

 Todas as salas possuem na porta placa que indica se está tendo atendimento. 

 Na sala dos estagiários há telefone para que a recepção possa chama-los para o 

próximo atendimento. 

 As pastas de lista de espera são organizadas por área. 

 A ficha de presença dos estagiários e dos pacientes fica na recepção. 

 

 

3. 2. Centro de Saúde-Escola Samuel Pessoa – FMUSP Butantã: 

Informações gerais: 

A visita foi realizada no dia 23 de fevereiro de 2016 pelas professoras Laura Câmara 

Lima, Claudia Alves e Patrícia Rios Poletto. 

Os outros membros do GT-SEI justificaram outros compromissos que os impediram 

de participar da visita. 

A visita teve duração de 9 horas. 

 

Relatório: 

Interlocutoras: Chefe de Serviço: Mariana, médica sanitarista; Vice-chefe: Ana Silvia, 

medicina preventiva. 

Existem 3 serviços escola na USP: 

1. O Centro Paula Souza - depende da Escola de Saúde Pública que tem agora cursos 

de nutrição e saúde coletiva; fica localizado na Dr. Arnaldo, desde 1920, quando foi montado 

como serviço de higiene. Presta serviços de saúde, com especificidade na área de 

Oftalmologia. O Centro tem convênio com a prefeitura para ser um serviço de referência para 

idosos. A área de abrangência inclui 80.000 habitantes, dos bairros de Pinheiros e Jardim 

América. 

2. Serviço escola de Araraquara, que é um Instituto de pesquisas e planejamento que é 

vinculado a planejamento de saúde e vigilância.  
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3. O Centro de Saúde da Faculdade de Medicina da USP existe desde 1977. Hoje 

ele é responsável por uma parte do território do município, em acordo com a SMS.  

Responsabilidade social: sistematização e qualificação de tecnologias; vocação para 

ser serviço de referência.  

O horário de atendimento do serviço é entre 7:00 e 18:00 de segunda a sexta-feira. 

Possuem convênio com a Prefeitura de São Paulo para obterem verba para materiais 

de serviço e consumo. 

Serviços prestados: Atendimento prioritariamente de atenção primária com fixação a 

um território, matriciamento com NASF. Eles estão com área de abrangência de atenção a 

35.000 usuários, mas pretendem chegar em 20.000 para atender melhor. 1.200 casos novos 

por ano. Atualmente existem 19.000 prontuários ativos; Existem algumas ações que são pagas 

pelo SUS e devem ser contabilizadas. Eles recebem por mês do município R$7.000,00 (sete 

mil reais) para ações de saúde específicas (exames, avaliações fonoaudiológicas, dentre 

outras). Linhas de cuidado: adulto, pediátrico, adolescentes, saúde mental; Programas de 

obesidade, saúde na escola; adolescentes e violência. Atendimentos: individual, grupos e 

institucional; 

Possuem Programa de Residência Multiprofissional e Residência Médica. Há 

pesquisas que usam o centro como campo, mas há menos do que gostariam. Possuem a gestão 

técnica e a gestão pedagógica separadamente. O Conselho Diretor é deliberativo e é formado 

pelos representantes dos departamentos (pediatria, preventiva, fonoaudiologia, fisioterapia e 

terapia ocupacional). O conselho Gestor é misto (composição com porcentual de usuários, 

gestores e profissionais); ele é consultivo, ele funciona com a mesma estrutura dos órgãos de 

controle social do Conselho Municipal de Saúde. 

O serviço participa com Educação Permanente para Profissionais do Serviço da Rede 

Municipal de Saúde. 

As interlocutoras ressaltam as diferenças entre Serviço Escola e Centro de Saúde, 

exemplificando. No Centro Saúde Escola o chefe é um médico com função de técnico. No 

Serviço Escola da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, o diretor é sempre um 

docente. No Centro Saúde Escola de São Carlos (Medicina) a estrutura é toda 

departamentalizada e os prontuários são separados por áreas.  

 

a) Pessoal: 
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São 80 funcionários todos contratados pela Faculdade de Medicina da USP: médicos, 

enfermeiros, nutricionista, educadora física, fonoaudióloga, odontóloga, e terão assistente 

social. Ainda possuem programa de residência multiprofissional e médica (90 alunos) e 

suporte técnico (informática, setor de referências, contatos externos, agendas, coordenação 

com vigilância em saúde; balcão e totem). 

 

b) Fluxos: 

As salas são agendadas por email ou pessoalmente, ocorrendo em período 

compreendido entre 7h-18hs. A organização dos prontuários é essencial, pois trabalham com 

a sistemática de fazer um primeiro prontuário completo e bem informado para, posteriormente 

terem folhas de resumo e sistematização da informação. As fichas têm cores distintas 

correspondendo aos programas. Existe acompanhamento do usuário e anotação de 

encaminhamento a cada vez que o usuário vem ao serviço. 

 

c) Rotinas:  

 Às quartas-feira pela manhã das 8-10h e das 10-12h discussão geral e discussão 

temática envolvendo equipe administrativa e agentes comunitários; 

 Área adulto - 1 período por serviço e matriciamento interno; 

 Plantão quando há reunião; 

 Definições: área de referência, cadastro (siga, eSUS) 

 

d) Descrição espacial  

Possui área total de 2.450 m2, sendo 33 salas menores e salas maiores (salas contíguas 

(1,5 X 3m), com maca 2 cadeiras e uma mesinha no canto, com corredor interno (largura de 

2m) e salas com corredor interno); anfiteatro para seminários, reuniões, etc; 5 salas de grupo; 

1 sala de espera conjunta em baixo e uma em cima um pouco menor; 4 salas de ensino com 

computadores para os residentes, supervisão etc; cozinha com copinhas (balcão fino e 

comprido); entrada informação e cadastro, vacinas, farmácia, arquivo no primeiro andar; salas 

de grupo equipadas com audiovisual; espaços para armários, vestiários, chuveiros; sala de 

convivência dos funcionários; armário dos terceirizados (segurança e limpeza); sala de 

prontuário (aproximativamente 7x5 m2 = 35 m2); escaninhos para os professores; área de 

jardim fechada; espaço adequado para fazer uma horta comunitária; 1 almoxarifado que 
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armazena produtos, que é reabastecido a cada 15 dias. 

No segundo andar as áreas específicas com um posto de recepção que é preenchido 

por uma das secretárias que fica digitalizando, mas atende pessoas. O espaço é divido de 

acordo com as linhas de cuidado em 4 áreas: criança, mental, adulto, fonoaudiologia; 

Houve muita discussão a respeito dos banheiros serem ou não separados por 

categorias, entretanto a maioria dos banheiros é de uso comum e existem alguns privativos 

aos funcionários.  

Tratamento de expurgos e lavanderia são terceirizadas, mas tem um tanque. 

 

Recomendações feitas pelas chefas do Centro para pensar nosso SEI:  

 Pensar em território. Desejo de se tornar um centro de referência? Substituir 

serviço do município? 

 Pensar na educação permanente nesse serviço; 

 O vínculo com a rede do município também amplia a possibilidade de recursos 

financeiros e humanos; 

 Circulação de pessoas; 

 Condutos de cabos e instalações elétricas externas; 

 Evitar piso que forme bolha com o uso;  

 Áreas de atendimentos; 

 Sala de espera comum; 

 Características técnicas; 

 Salas multiuso; 

 Debater com os profissionais a questão de espaço abertos, transparentes, 

isolados ou fechados; 

 Solicitar ao SESMET da Unifesp participação e acompanhamento no projeto; 

 Consulta a organograma e regimento interno (Mariana sugeriu que 

pedíssemos o regimento interno da Unifesp, pois devemos ter um regimento, 

consideramos que temos tantos serviços em funcionamento na medicina); 

 As fichas dos prontuários precisam ter espaço para a síntese do profissional de 

saúde; precisam ser constantemente atualizadas; precisam criar interlocução 

entre as áreas. 
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3. 3. Centro de Saúde Barra Funda Dr. Alexandre Vranjac – Santa Casa de São Paulo: 

Informações gerais: 

A visita foi realizada no dia 29 de abril de 2016, pelas professoras Laura Câmara 

Lima, Anita Burth Kurka, Maria Lúcia Garcia e Conceição Reis de Sousa. 

Os outros membros do GT-SEI justificaram outros compromissos que os impediram 

de participar da visita. 

A visita teve duração de 4 horas. 

Os interlocutores na visita foram a atual diretora, Dra Hilda Souza (médica sanitarista, 

ocupando cargo técnico) e o ex-diretor Dr. Nivaldo Carneiro Jr. (médico sanitarista, ocupando 

cargo técnico e docente da Santa Casa) 

 

Relatório: 

a) História: 

Em 1964 começa um movimento dos médicos que procuram desenvolver um novo 

tipo de formação médica, (influenciados pela Organização Pan-Americana de Saúde OPAS). 

Aliado a isso, houve a vontade política do Secretário de Estado da Saúde Dr. Walter Leser dos 

governos Abreu Sodré (1967-1970) e Paulo Egydio Martins [1975-1979], que concebeu e 

criou uma rede de Centros de Saúde financiados pelo Estado de São Paulo. O objetivo desta 

nova estrutura curricular visou educar o futuro médico não só para os problemas de medicina 

curativa, mas também, e principalmente, para os da medicina preventiva.  

Os primeiros Centros de Saúde montados foram na UNESP de Botucatu, dirigidos por 

Cecília Megaldi. O início do ensino de medicina preventiva e social no curso de graduação de 

medicina, em Botucatu, data de 1965, terceiro ano de funcionamento da recém-inaugurada 

FCMBB - Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, tendo como responsável 

o Prof. Nagib Haddad. Em abril de 1968 a Profa Cecília Megaldi, vinda da FMUSP, passou a 

dirigir o Centro. O Departamento de Medicina Preventiva, Social e Saúde Pública (DMPSSP) 

constituiu-se nas disciplinas de Epidemiologia, Nutrição, Ciências Sociais e Saúde Pública, 

preocupado com o desenvolvimento de ensino integrado com outros departamentos, fora dos 

limites do hospital universitário e, também, com a prestação de serviços à comunidade.  

Atualmente, o Departamento de Saúde Pública (DSP) está empenhado em integrar 

suas diversas áreas de saber em torno da construção de um plano diretor. Plano este fundado 

no fortalecimento da produção científica original e votado para a resolução de problemas de 
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saúde pública em âmbito local e regional, bem como na formação de recursos humanos 

especializados no campo da Saúde Pública. (fonte: 

http://www.fmb.unesp.br/#!/departamentos/saude-publica/historico/).  

O Centro Paula Souza da Faculdade de Saúde Pública (ver referências Maria Cecília 

Ferro Donnangelo e Ricardo Bruno Mendes Gonçalves), sobre o tema do repensar o trabalho 

médico, enquanto o Centro de Saúde da USP, referências: José Ricardo de Carvalho Mesquita 

Ayres e Lilia Blima Schraiber, que têm como prioridade: 1. Pesquisa; 2. Atendimento à 

população.  

O centro possui história antiga, tendo sido inaugurado em 1967, como unidade 

Sanitária. Inicialmente eles realizaram um censo sanitário em toda a região de abrangência do 

centro, para identificar as necessidades de saúde.   

Assim, surgiram antes do que existe hoje no SUS, os programas de educação em 

comunidade, inspirados de Alexandre Brenjac.  

 

b) Pessoal:  

107 funcionários contratados pela Santa Casa. O CSE faz parte da rede de APS do 

município, entretanto possuem metas de produtividade adaptadas ao fato de que são Centro 

Escola. Possuía uma subvenção do Estado que chegava à Santa Casa. Inicialmente, essa verba 

era específica para cada Programa: Iodo terapia, epidemiologia, Hospital de Ensino e Centro 

de Saúde A partir de 2015, devido à intervenção de um vereador, a verba foi transformada em 

uma só e o Centro ficou excluído da subvenção. São três equipes da saúde da família. Eles 

têm demanda reprimida de 3 meses.   

Conselho Gestor: Direção, 1 chefe de enfermagem e mais 4 participantes da 

comunidade. Eles fazem uma reunião mensal, toda a segunda quarta-feira do mês.   

Área de abrangência de 23 mil pessoas; atendem 15 mil pessoas, sendo que 9 mil são 

atendidas na unidade. O Centro realiza 16.000 atendimentos por mês, sendo 7.000 na farmácia 

e um outro tanto de vacinação. Atendem 6% de estrangeiros, em sua grande maioria 

bolivianos (ao ponto do Centro ter placas em espanhol). Atendimentos médicos de várias 

especialidades e de enfermagem; atendimento de especialidades: psicologia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, serviço social. Esses profissionais participam das reuniões de matriciamento; 

eles vão se revezando, de modo que nas reuniões, sempre tem um representante de cada.   

Programa de Residência Médica.   
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116 estudantes circulam no Centro, entre alunos e residentes e estagiários da área de: 

psicologia, fonoaudiologia, enfermagem, medicina.   

Melhor contrapartida pelo financiamento do Estado: venda de tecnologia. Ex. 

GeoProcessamento.   

Eles trabalham com idosos, especialmente na Rua Tupi, que perderam em situação 

econômica e que ficaram “SUS dependentes” (expressão usada pela Dra. Hilda). O processo 

serve para mapear as zonas de maior vulnerabilidade, de modo a expandir as linhas 

programáticas adaptadas ao território. Com esse tipo de tecnologia eles conseguem, por 

exemplo, que a população não frequente o Centro porque eles preferem ir em direção de 

outros postos de saúde que são mais próximos ou mais acessíveis, do ponto de vista deles.   

Ex. Saúde no quintal. Uma equipe que inclui: médico, fisioterapia, auxiliar de 

enfermagem e 2 ACS. Eles realizam atividades de grupo. Essas atividades são realizadas em 

prédios que solicitam o serviço e são voltadas, em geral, para idosos que estavam ficando 

muito sedentários e solitários.   

Projetos da Prefeitura que funcionam e com os quais eles têm ou tinham parceria: 

Fortalecimento da Atenção Básica. Esse projeto de educação permanente trata dos seguintes 

temas: o que é o SUS, gestão, acessibilidade, entre outros. Ele acontece nos momentos de 

reunião de equipe com todos os 116 funcionários do Centro. O centro para nesse dia para essa 

reunião.   

Nas reuniões diárias de matriciamento (com duração de 50 min), eles falam de casos e 

utilizam como casos de ensino. Eles pegam casos complexos, como por exemplo: pai usuário 

de drogas, mãe alcoolista e filho com problemas que demandam cuidados hospitalares. Ex. 

CONFABE (Conflito Familiares Difíceis). Eles montaram esse programa a partir das 

necessidades detectadas no território. 100 famílias são assistidas por assistentes sociais, 

psicólogos, psiquiatras e ACS. Eles detectam esses casos a partir de atendimentos ou busca 

ativa dos ACS, a saber: crianças fraturadas, idosos que sofrem maus tratos, dentre outros. 

Alguns desses casos acabam no Ministério Público.    

Programa da prefeitura: Núcleo de Prevenção da Violência. Veio depois e é muito 

semelhante ao que eles já praticavam. Ex. Consultórios na rua. O Centro possui, segundo o 

censo que fizeram, existem 2.400 pessoas morando na rua no território e eles conseguem 

atender 185 desses moradores. Na cidade de SP, segundo a Secretaria de Assistência Social, 

existem 16.000 em situação de rua; O projeto PACTU, de inspiração do Padre Júlio 
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Lancelotti, foi pensado para fazer a contenção da tuberculose. Eles faziam a busca ativa de 

pessoas com sintomática respiratória. Para atrair os moradores e quebrar as resistências, eles 

ofereciam moradia (que a maioria não aceitava), e 3 refeições por dia, em uma das quais eles 

passavam o remédio. Esse projeto foi encerrado pela prefeitura de São Paulo na data mesma 

da visita (29/4/2016).   

 

c) Espaço físico:  

A estrutura do Centro é um pouco semelhante em sua forma à do futuro SEIBS: uma 

estrutura em U que a diretora considera funcional. O prédio é térreo e fica organizado por 

áreas ou “nichos”, cada qual correspondendo a uma linha de cuidado: saúde da mulher, saúde 

da criança, saúde mental, saúde do adulto. Cada um desses espaços possui uma pequena sala 

de espera, com mesinha baixa quadrada e algumas cadeiras e algumas entradas de 

consultórios (em geral são três ou quatro). Além disso, tem a farmácia, o setor de vacinas, 

uma construção externa para a fisioterapia (pergolada de madeira com teto de vidro e laterais 

de lona transparente para proteger o espaço da chuva).  

A área externa é pequena e não tem espaço para outras atividades. Não perguntamos 

quantos m2.   

 

Trechos de referências para trazer mais informações:  

Pioneiramente, Maria Cecília Ferro Donnangelo (1975, 1976), no final da década de 

1960, iniciou estudos sobre a profissão médica, o mercado de trabalho em saúde e a 

medicina como prática técnica e social. Utilizou como referenciais teóricos estudos 

sociológicos, o que lhe permitiu construir análises consistentes sobre as relações entre saúde 

e sociedade e entre profissão médica e práticas sociais no país, rompendo com a visão que o 

modo de executar a prática médica e as relações entre os indivíduos envolvidos (usuários, 

médicos e demais profissionais de saúde) seriam independentes da vida social (Mota, Silva & 

Schraiber, 2004; Schraiber, 1997). Esses estudos tiveram vários desdobramentos, no Brasil e 

na América Latina, na área médica e nas demais áreas profissionais da saúde, constituindo-

se importante referencial para o estudo do campo da saúde, sobretudo em relação a duas 

grandes temáticas: de um lado, as políticas e estruturação da assistência, que derivou em 

muitos estudos do sistema de saúde brasileiro, até o atual Sistema Único de Saúde (SUS); de 

outro, os estudos sobre o mercado, as profissões e as práticas de saúde. Esta segunda linha 
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expandiu-se para a constituição de dois importantes conceitos: força de trabalho em saúde e 

‘processo de trabalho em saúde’ (Schraiber, 1997). Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, 

discípulo e colaborador de Donnangelo, foi o autor que formulou o conceito de ‘processo de 

trabalho em saúde’, a partir da análise do processo de trabalho médico, em particular 

Marina Peduzzi Lília Blima Schraiber. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/protrasau.html  
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