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O QUE É O PROENSINO?

O Programa Bolsa de Incentivo à Educação (PROENSINO-SESA) 
representa a construção e troca de saberes sistematizados entre serviço e 
instituição de ensino, visando contribuir com a formação dos futuros 
trabalhadores do SUS (Sistema único de Saúde) para que estes conheçam 
a complexidade da rede de Atenção e suas diretrizes no processo de 
organização dos serviços de saúde. Assegura aos alunos prática reflexiva, e 
educação permanente para os trabalhadores envolvidos no processo.

Biblioteconomia - Enfermagem - Farmácia - Jornalismo - Psicologia - Serviço Social.                                                                                                
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PORQUE ESCOLHEMOS O HEMOCE?

O Hemoce por trata-se de uma unidade de 
credibilidade, de especialização diferenciada 
dentro do Sistema Único de Saúde, pela 
qualidade no atendimento aos doadores de 
sangue e pacientes na área de hematologia e 
hemoterapia, pela atuação diferenciada das 
diversas áreas profissionais inseridas na 
unidade, como também a importância do 
serviço desenvolvido pelo Hemoce para o SUS 
e a sociedade.



O QUE CONSTRUÍMOS?

O Programa PROENSINO, objetivando  a construção e troca de saberes sistematizados 
entre serviço e instituição de ensino, visando contribuir com a formação dos futuros 
trabalhadores do SUS, possibilita aos bolsistas a elaboração de ações e intervenções no 
campo de prática, desta forma, ao longo dos dois anos vivenciados no Hemoce elencamos 
algumas das atividades realizadas: 

● Dia das Crianças do Ambulatório de Coagulopatias.  
● Valorização do Servidor Público.  
● Dia da Gratidão - Medula Óssea. 
● Eventos para os pacientes do Ambulatório de Hemoglobinopatias. 
● Monitoria em Imuno Hematologia e Hematologia.
● Intervenção de Psicologia e Serviço Social.
● Comunicação integrada. 
● Proximidade com os doadores através das redes sociais.
● Reorganização na metodologia do Processo Seletivo de Pessoal.
● Criação e utilização de novas ferramentas.

 



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

ATIVIDADE LÚDICA EM PROL DA 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DOAÇÃO DE 

MEDULA ÓSSEA -2018

ACOLHIMENTO DO DIA DA 
HEMOFILIA- 2019



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

De acordo com o estatuto da criança e 
do adolescente, as crianças e os  
adolescentes possuem o direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de 
existência.

AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO AMBULATÓRIO - 2018



O evento utilizando do recurso da 
fantasia e do lazer através de brincadeiras, 
contação de histórias e apresentações de 
palhaços, buscou promover o 
desenvolvimento psicossocial, através do 
fortalecimento de vínculos e a adesão ao 
tratamento das crianças hemofílicas, a ação 
contou com a participação de colaboradores, 
e estagiários curriculares. 

DIA DAS CRIANÇAS DO AMBULATÓRIO 
2018



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

Com o objetivo de desenvolver um espaço 
de fortalecimento de vínculos e a adesão ao 
tratamento, foi implementado no ano de 2019 
pelos bolsistas Proensino e estagiários 
curriculares, abordando todos os pacientes e 
familiares do ambulatório que tiveram um 
espaço de lazer e diversão, o espaço 
promoveu uma reflexão por parte dos 
estudantes sobre a concepção de saúde, que 
não se limita a ausência de doença.

AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO AMBULATÓRIO - 2019



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

● A importância quanto à prevenção de 
Câncer de Mama.

● Jogo interativo em que 12 (doze) perguntas 
sobre práticas preventivas e serviços 
disponíveis no SUS poderiam ser 
escolhidas. 

● O público-alvo foram familiares do sexo 
feminino de crianças com hemofilia e 
colaboradores. 

● Panfletos informativos e contatos de 
serviços psicossociais gratuitos em 
Fortaleza. 

ABORDAGEM INTERATIVA SOBRE CÂNCER DE MAMA E SUS - 2018



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

● A Intervenção buscou promover 
reflexões acerca da valorização do 
servidor público; 

● Coleta das principais demandas 
relatadas;

● Com isso, foi possível verificar as 
principais demandas e pensar em 
formas de intervir a partir de suas falas, 
realizou-se uma dinâmica sobre 
valorização em que os servidores 
tinham a oportunidade de homenagear 
uns aos outros. 

AÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO - 2018 



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

A ação teve como objetivo homenagear os 
doadores de medula óssea do ano de 2018, visto 
que, a doação de medula é a única possibilidade de 
vida para o paciente em tratamento, assim, o 
evento buscou enfatizar a importância da doação na 
vida de outras pessoas. 

Com participação de escola de dança, 
apresentação teatral, e um momento de reflexão 
sobre a vida. 

AÇÃO  DE MOBILIZAÇÃO NA SEMANA DE MEDULA ÓSSEA – FESTA DA 
GRATIDÃO - 2018



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

A ação organizada pelo Instituto Pró-Hemoce 
(IPH) em parceria com o Hemoce na praça das 
flores, teve como objetivo comemorar o dia mundial 
do doador de medula óssea e homenagear os 
doadores, visou incentivar o cadastro e a doação 
de sangue, o evento contou com a participação das 
bolsistas do Proensino e alunos de  nutrição da 
UNIFOR e o grupo dos caçadores de medula.

AÇÃO  DE MOBILIZAÇÃO NO  DIA MUNDIAL DO DOADOR DE MEDULA ÓSSEA - 
2019



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

● Objetivo de homenageá-las e mostrar sua 
valorização como pessoa e profissional.

● Realizadas atividades, as quais todas as 
mães presentes puderam interagir, como 
sorteios, desfiles e entrega de presentes;

● Dinâmicas com as mães que fazem parte 
da instituição;

● Apoio dos estagiários do PROENSINO;

AÇÃO DO DIA DAS MÃES - 2019



● Realização do desfile HemoMãe 2019.
● Um momento de reafirmar a beleza e o 

profissionalismo das servidoras do 
Hemoce, compreendendo que cada uma 
possui uma singularidade.

● Momento de homenagens e 
agradecimentos por parte das servidoras.

AÇÃO DO DIA DAS MÃES - 2019



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

Objetivando proporcionar o bem-estar, a 
adesão ao tratamento e o fortalecimento de 
vínculos pacientes-pacientes, 
pacientes-familiares, pacientes-colaboradores, o 
evento contou com relatos de pacientes, 
apresentações musicais e artísticas, onde 
pacientes, colaboradores e bolsistas encenaram 
uma peça de casamento matuto abordando a 
relação familiar de pessoas com falciforme.

SÃO JOÃO DA FALCIFORME - 2019



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

No período do mês de Maio/ 2019 os 
estudantes de psicologia da Uninassau em 
parceria com os bolsistas do Proensino, 
desenvolveram na unidade o projeto de 
intervenção: Qualidade de vida do Servidor do 
HEMOCE, utilizando da metodologia de rodas de 
conversas abordando a temática de Saúde 
Mental e Qualidade de Vida no trabalho.

Os encontros ocorreram todas às 
terças-feiras, proporcionando momentos de 
reflexão e auto-cuidado dos servidores que se 
fizeram presentes, os bolsistas Proensino 
também participaram das intervenções, visando 
uma continuidade do projeto.  

 INTERVENÇÃO  DE PSICOLOGIA - CUIDANDO DO CUIDADOR - 2019



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

O projeto de intervenção de psicologia tem o objetivo de cuidar dos profissionais, 
desta forma, os bolsistas Proensino como uma ação permanente dentro da unidade, 
propõe-se de dar continuidade ao projeto, visando o bem-estar e a qualidade de vida e 
de trabalho dos servidores. 

 INTERVENÇÃO  DE PSICOLOGIA - CUIDANDO DO CUIDADOR - 2019



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

Diante da necessidade de organizar e 
registrar os arquivos contidos na biblioteca, a 
bolsista de biblioteconomia Vitória Carneiro, 
realizou um inventário das literaturas e 
documentos existentes na biblioteca, tal ação 
resultou em um relato de experiência 
apresentado no IX encontro da rede biblioSUS do 
Estado do Ceará, no ano de 2018.

EXPERIÊNCIA SOBRE INVENTÁRIO DA BIBLIOTECA DO HEMOCE – 
BIBLIOSUS - 2018



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

Em parceria com as preceptoras de 
Biblioteconomia da rede SESA e demais 
bolsistas da área, a biblioteca do HEMOCE 
passou por um processo de limpeza 
sistematizada e reorganização estrutural de 
mobiliários, visando uma melhoria da ambiência 
e a qualidade do serviço ofertado a todos 
aqueles que buscam conhecimentos em 
hematologia e hemoterapia. 

AÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DO HEMOCE - 2019



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

Desenvolvida pelas bolsistas do Proensino sob 
orientação do Farmacêutico Tie Bezerra, no período 
de 2018/2019, a monitoria teve como objetivo de 
promover o acompanhamento teórico e prático dos 
estagiários curriculares, bem como dos estagiários 
técnicos das agências transfusionais, a Monitoria de 
Imunohematologia possibilita aos estudantes um 
espaço de aprendizado mediante aulas expositivas 
pautadas nos conhecimentos adquiridos no setor de 
imunohematologia. 

Foram contemplados também as atividades 
desenvolvidas pelas agências transfusionais, 
elucidando a relação entre os referidos setores.  

 

 

MONITORIA DE IMUNOHEMATOLOGIA 2018/ 2019



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

A monitoria em hematologia realizada no ano 
de 2019, partindo da iniciativa do estagiário 
curricular de Biomedicina da Uninassau Vinícius 
(atualmente Biomédico do setor de 
imuno-hematologia), possui como objetivo geral 
desenvolver o processo pedagógico voltado ao 
setor de hematologia, por meio de práticas e 
conhecimentos que permitam a construção de um 
processo educacional que proporcione o 
aprimoramento das competências profissionais, 
adequando ao perfil profissional necessário.

MONITORIA DE HEMATOLOGIA - 2019



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS
INTERVENÇÃO NO DIA MUNDIAL DO DOADOR DE SANGUE - 2019

O projeto de Intervenção apresentado pelas  
estagiárias de Serviço Social  e bolsista 
Proensino,  realizou sua primeira apresentação  
no Dia Mundial do Doador de Sangue, onde os 
estagiários puderam resgataram  da história do 
Hemocentro uma peça denominada: Cenas de 
sangue. 

Outrora, apresentada por colaboradores da 
unidade, essa ação possibilitou através da arte a 
propagação e sensibilização sobre a doação de 
sangue e a importância da responsabilidade 
social da sociedade.



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS
CONCURSO FRASES E DESENHOS - 2019

A apresentação da peça teatral, 
resultado do projeto de intervenção  das 
estagiárias de Serviço Social  e bolsista 
do Proensino, foi reapresentada no Dia 
da premiação do concurso Frases e 
desenhos do Hemoce, onde os 
estagiários puderam resgataram  da 
história do Hemocentro uma peça 
denominada: Cenas de sangue.



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS
REORGANIZAÇÃO DA METODOLOGIA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL 

DO HEMOCE - 2019/ 2020

Tendo em vista algumas questões de permanência 
dos funcionários nos setores ou dentro da própria 
instituição, compreendeu-se a necessidade de atualizar 
os métodos do processo seletivo acrescentando novas 
estratégias e ferramentas. 

Nesse sentido, foram incluídas a Dinâmica de 
Grupo, a Avaliação Psicológica e o formulário de 
Avaliação do Período de Experiência. Assim, essa 
intervenção realizada pela bolsista de psicologia, 
possibilitou maiores arcabouços para avaliar os 
candidatos que almejam uma vaga de trabalho no 
Hemoce.



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

Atualização dos prontuários dos pacientes 
com hemofilia, realizada pela bolsista de 
enfermagem Thays Lopes, objetivando uma 
melhoria no atendimento dos mesmos, 
compreendendo a importância dos dados 
atualizados para o processo de adesão ao 
tratamento.  

PESQUISA SOBRE LEISHMANIOSE - 
2019

ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS PACIENTES 
DO AMBULATÓRIO DE HEMOGLOBINOPATIAS-  

2018

Pesquisa realizada pela 
Universidade Federal de Minas Gerais 
em parceria com os hemocentros para 
identificar incidências de contaminação 
de leishmaniose  em pacientes com 
falciforme, a pesquisa contou com a 
participação dos bolsistas de 
enfermagem, psicologia, serviço social 
na aplicação dos questionários.



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

Entre as dimensões abordadas pelo PROENSINO, destaca-se a Gestão, como 
dimensão de aprendizado, onde os bolsistas vivenciam práticas voltadas a 
administração e gestão, assim, os bolsistas realizaram contribuições relativas à 
recepção, ao acompanhamento dos estudantes vinculados ao HEMOCE. 

Realizaram, a partir dessa vivência o  aperfeiçoamento de métodos e 
instrumentos necessários para as atividades da divisão de ensino e pesquisa, 
possibilitando a comunicação integrada desenvolvendo maior proximidade entre as 
Instituições de ensino superior e a unidade de saúde, envolvendo os diversos 
atores: estudantes, supervisores acadêmicos e  preceptores etc. 

ENSINO E PESQUISA 2018/ 2020



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

Apresentações realizadas no Centro de 
Eventos do Ceará na I Feira de inovações e 
soluções em Saúde,  pelos bolsistas do 
Proensino de todas as unidades da rede 
SESA, expondo suas construções ao longo 
do período de permanência do programa. 

O Hemoce apresentou como relato de 
experiência a oficina Humaniza, que 
objetivava um espaço com os funcionários 
sobre a humanização em saúde.

FEIRA DE SOLUÇÕES EM SAÚDE



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

Objetivo Geral
● Compor uma equipe multiprofissional de 

estagiários no Ambulatório de 
Hemoglobinopatias do Hemoce.

Objetivos Específicos
● Conhecer o trabalho das instituições que 

realizam procedimentos relacionados  às 
Hemoglobinopatias;

● Planejar as atividades a serem executadas 
pela equipe multiprofissional de estagiários 
dentro do Ambulatório de Hemoglobinopatias;

● Promover os atendimentos aos usuários 
através da equipe multiprofissional de 
estagiários;

PROJETO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NO AMBULATÓRIO - 2020 



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

RESULTADOS ESPERADOS

Conforme os objetivos apresentados propõe-se com a atuação multiprofissional dos 
estagiários uma melhoria na qualidade dos atendimentos prestados, a partir de uma 
visão holística das áreas que compõem a equipe sobre o processo saúde-doença.

Tendo em vista uma atuação norteada pela Política Nacional de Humanização 
(PNH) e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) buscando a emancipação e 
participação dos usuários na prevenção, promoção e tratamento da saúde, assim como 
a integração multiprofissional no atendimento prestado. E futuramente a Ampliação da 
Equipe Multiprofissional através do ingresso de outros profissionais (Nutrição, 
Fisioterapia e Educação Física).

PROJETO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR NO AMBULATÓRIO - 2020



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

● Objetivando conhecer o perfil dos doadores atendidos 
pelo Hemoce, o projeto de intervenção do bolsista de 
Jornalismo Emmanuel Denizard, buscou através de 
um questionário aplicado pela rede de wi-fi do 
hemoce,  conhecer o perfil e o nível de satisfação 
destes doadores sobre o processo de comunicação 
realizada pelo Hemoce.

● O questionário ficou disponível na rede de Wi-fi do 
Hemoce (sede). Sendo um dos processo de login 
para o acesso da rede de internet disponível.

INTERVENÇÃO DA ÁREA DA COMUNICAÇÃO 2019/ 2020



INTERVENÇÕES – ESTAGIÁRIOS

INTERVENÇÃO DA ÁREA DA COMUNICAÇÃO 2019/ 2020

● Após o período de  aplicação desse questionário, 
os doadores que o responderam, receberam em 
seus e-mails uma pesquisa sobre o perfil 
sócio-econômico e de comunicação. Diante 
desses resultados foi possível conhecer as 
fragilidades e as possibilidades de uma 
intervenção por parte da ASSCOM, permitindo  
desenvolver campanhas  mais direcionadas e 
eficientes.



PRODUÇÃO CIENTÍFICA - HEMO 2019
Títulos dos trabalhos apresentados: 

● Ação  de mobilização na semana de medula óssea: 
festa da gratidão.

● O dia do servidor público: uma ação do proensino no 
hemoce.

● O cenário de ensino e aprendizagem no centro de 
hematologia e hemoterapia do ceará (hemoce).

● Projeto de monitoria realizado com alunos de 
treinamento técnico para atuação em agência 
transfusional.

● Atuação multiprofissional no núcleo de medula óssea 
no centro de hematologia e hemoterapia do ceará.

Os resumos estão disponíveis nos anais eletrônicos do 
evento.



PROENSINO E PANDEMIA - 2020 

O Estado do Ceará identificou os primeiros casos de covid-19 no início do mês de março 
de 2020, desde das primeiras notificações o governo do Estado tem tomado diversas 
medidas de contenção do vírus, Entre as medidas estão o fechamento de comércio, templos, 
igrejas, museus, barracas de praia, e outros locais que permitam a aglomeração de pessoas. 
Na área da Saúde a Secretaria de Saúde do Estado divulgou através da assessoria de 
comunicação um Plano de Contingência Estadual de Enfrentamento ao Novo Coronavírus 
(Covid-19) Nesse planejamento foram elaboradas estratégias que abrange ações nos setores 
da vigilância epidemiológica, imunização, vigilância sanitária, vigilância laboratorial, atenção 
primária à saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Entre outras medidas na área da saúde a Escola de Saúde Pública e o Proensino 
anunciaram por meio de nota nas redes sociais no dia 16 de Março a decisão de suspender 
as atividades presenciais de estágios, compreendendo a importância do Isolamento Social e 
a segurança dos bolsistas, preceptores e supervisores.

NOVAS INTERVENÇÕES E AÇÕES REMOTAMENTE 



PROENSINO E PANDEMIA - 2020 

● Rede em Defesa do SUS 

Na semana da saúde 2020 a Escola de 
Saúde Pública do Ceará em parceria com o 
PROENSINO promoveram uma ação em 
defesa do SUS com a temática: Mais SUS e 
menos coronavírus, nessa atividade foram 
realizados vídeos abordando a importância 
do SUS no contexto da pandemia do 
covid-19. Os vídeos produzidos pelos 
bolsistas podem ser visualizados pela página 
do instagram @proensinosesa.

NOVAS INTERVENÇÕES E AÇÕES REMOTAMENTE 



PROENSINO E PANDEMIA - 2020

● Diários de Bordos Individuais e Coletivos 

O diário de bordo é um recurso envolto nos processos de ensino-aprendizagem, 
apresenta grande potencial pedagógico e configura-se como um instrumento metodológico, 
que guarda expressões, técnicas e revelações de natureza subjetiva de seu autor. Neste 
instrumento constam as descrições das atividades de acesso remoto realizada pelos 
bolsistas Proensino, contendo o título das atividades, data, horário e duração, nome dos 
mediadores e facilitadores, público-alvo, metodologia e as percepções e aprendizados. 

NOVAS INTERVENÇÕES E AÇÕES REMOTAMENTE 



INTERVENÇÕES ESTAGIÁRIOS - 2020

Conforme orientações da Coordenação do Proensino, foram realizadas algumas 
atividades durante o período remoto, entre elas a elaboração de artigos e intervenções por 
categorias: 

“Ative-lares: um relato da intervenção de enfrentamento à Covid-19” - Artigo realizado pela 
bolsista de psicologia Camila Tamires, em conjunto com os demais estagiários da Psicologia 
do Proensino.

“Serviço Social e educação permanente frente a Covid-19”-  Artigo realizado pelo bolsista de 
Serviço Social Rubens Barbosa, em conjunto com os demais estagiários do Serviço Social do 
Proensino.
Link: //cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/issue/current

Artigos publicados no Caderno ESP

http://cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/issue/current


FRAGILIDADES       X       POSSIBILIDADES

●Linguagem técnica para os cursos que 
não são específicos da saúde;

●Fluxo do serviço;
●Sistematização e instrumentalização 

das atividades da psicologia; 
●Quantidade de profissionais de 

psicologia;
●Experiência de preceptoria;
●Biblioteca  inicialmente sem estrutura 

física e sem preceptoria;
●Comunicação entre os setores. 

●Elaboração do plano de estágio por curso;
●Reuniões com equipes multidisciplinares a 

fim de analisar as principais demandas para 
fundamentar a elaboração de propostas 
interventivas e a produção de instrumentais;

●Equipes compostas por psicólogas em 
setores como os do atendimento ao doador 
e da transfusão; 

●Cursos de capacitação e aperfeiçoamento 
de preceptores.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que o HEMOCE exerce um importante papel na área de 

Hematologia e Hemoterapia dentro do cenário da saúde pública do Ceará, 
contribuindo significativamente no processo de ensino e aprendizagem de diversos 
estudantes da saúde, como também na qualidade dos serviços prestados à 
população, prezando pelos valores, missão e visão institucional.
 

Assim, nesses dois anos de permanência do Programa dentro da unidade 
conseguimos alcançar o objetivo de formação do contexto do SUS, para além de 
uma formação tecnicista, mas de forma humanizada e multidisciplinar, entendendo 
a importância do trabalho coletivo para a qualidade do serviço em saúde.  



Gratidão!!!

“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma 
alma humana, seja apenas outra alma humana.” - Carl Jung


