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Resumo
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Os estágios supervisionados no decorrer da graduação são oportunidades privilegiadas para o aluno
vincular seu conhecimento acadêmico ao mundo do trabalho e das práticas sociais. Evidencia-se o
estágio como uma estratégia reflexiva da formação profissional que complementa o processo de
ensino/aprendizagem, dando ênfase à prática. Nesta direção, “o estágio é o lócus onde a identidade
profissional do aluno é gerada, construída e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação
vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativamente e sistematicamente”.
(BURRIOLLA, 2001, p.13).
OBJETIVOS
Nesta direção, o objetivo deste trabalho é conhecer a complexa Rede de Atenção à Saúde, construída a
partir dos princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), por intermédio das
manifestações efetuadas pelos munícipes e registradas no Sistema OuvidorSUS.
METODOLOGIA
Os procedimentos para a alocação de 02 (dois/duas) estagiários/as na Ouvidoria da CRS-Oeste
obedecem aos seguintes procedimentos: a) seleção, por intermédio de entrevistas, de candidatos e
candidatas às vagas de estágio na Ouvidoria da CRS-Oeste oriundos da área de conhecimento do
Serviço Social, cujo perfil se adequa à atividade; b) apresentação oral a respeito da constituição da Rede
de Atenção à Saúde (RAS) no município de São Paulo, em especial, da CRS – Oeste e suas respectivas
Supervisões Técnicas de Saúde: STS Lapa/Pinheiros e Butantã, além de fornecimento de material
impresso acerca da RAS de São Paulo, bem como do SUS; c) treinamento, por imersão, no Sistema
OuvidorSUS - Ministério da Saúde; d) treinamento quanto aos tipos de atendimentos possíveis: central
156, carta, correspondência oficial, e-mail, formulário web, pessoalmente, telefone, em especial para as
modalidades – telefone e presencial; e) treinamento visando a avaliação/discriminação da classificação
da demanda: se, solicitação, reclamação, denúncia, sugestão, elogio ou informação, isto é, se o texto do
corpo da demanda é compatível com o tipo classificado; f) por fim, encaminhamento da manifestação à
STS correspondente para apuração.
RESULTADOS
Desde o ano de 2013 estagiaram nesta ouvidoria 04 (quatro) graduandos de Serviço Social. Na
atualidade contamos com 02(duas), que iniciaram suas atividades entre Dezembro de 2015 e Janeiro de
2016. As estagiárias (os) são contratadas por 01(um) ano, com possibilidade de renovação do contrato
por mais 01 (um) ano; cumprem 20 horas semanais e são remunerados para exercerem esta atividade.
São supervisionados por uma profissional da área de conhecimento em questão, bem como por
profissionais que atuam na Ouvidoria - Oeste. Paulatinamente, os graduandos se apropriam das tarefas
designadas, desempenhando-as com rigor e presteza. Quanto aos atendimentos ofertados aos
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munícipes, são pautados na lógica do acolhimento e empatia. Invariavelmente questionam as situações
que lhes parecem ferir os princípios do SUS, o que em nossa avaliação, é salutar, posto que,
demonstram juízo crítico, sugerindo ou apontando possíveis soluções para debelar a problemática ou,
minimizá-la. Demonstraram ainda, revisões de suas atitudes negativas com relação aos serviços públicos
de saúde prestados, uma vez que, compreendem a lógica da estrutura da SMS e, consequentemente do
SUS, em nosso munícipio. No que concerne às conclusões de demandas e, sobretudo, a avaliação da
qualidade de respostas às manifestações, as estagiárias (os) acompanham esta atividade, que é
desempenhada pelos profissionais da ouvidoria, para que, futuramente, esta tarefa também possa
compor o cardápio de atividades do estágio. Desta feita, reafirmamos a ouvidoria da Coordenadoria de
Saúde Oeste - CRS-O como um espaço privilegiado para o ensino/aprendizagem do Sistema Único de
Saúde (SUS) como um novo campo para estágios supervisionados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o exposto, esperamos que a oportunidade de estagiar em um setor do campo da saúde - a
Ouvidoria - para além de fortalecer os acadêmicos para o enfrentamento e respostas qualificadas às
possíveis mazelas que o SUS possa desvelar, é estimula-los a adentrar neste rico campo de trabalho,
quando do término de suas graduações. O envolvimento com a tarefa e com o processo de trabalho
segue em um crescendo e, quando são convidados a participarem de capacitações oferecidas pela Escola
Municipal de Saúde Regional Oeste, aceitam prontamente – a exemplo da capacitação “Bem Vindo ao
SUS” oferecida a profissionais recém-contratados por SMS. Vale salientar ainda, que temos notícias de
estagiárias (os) que aqui se formaram e que hoje ocupam lugar profissional no Sistema Único de Saúde.
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