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A trajetória da saúde no Brasil carrega as marcas de sua história e está diretamente 

relacionada aos processos políticos, sociais e econômicos da sociedade brasileira, não sendo 

possível dissociar tais elementos entre si. Para compreender a conformação da política pública 

de saúde brasileira é importante analisar a realidade hoje existente à luz dos determinantes 

históricos envolvidos neste processo, resgatando os processos vivenciados de modo a 

refletirmos sobre suas repercussões ao longo do tempo. Deste modo, conhecer os aspectos 

históricos presentes na formulação do Sistema Único de Saúde (SUS) amplia nosso ponto de 

vista sobre o conjunto dos problemas enfrentados e as possibilidades para superá-los, pois 

“Promover um encontro entre a história e os desafios contemporâneos da saúde, busca tornar 

a trajetória do SUS – e as tarefas de hoje – partes de uma história comum bem mais antiga, 

revelando que nossas marchas e contramarchas pela saúde vêm de longe”. (PONTE; 

FALEIROS, 2010, p. 15). Partindo desta perspectiva, este projeto de extensão consiste na 

realização de visitas técnicas a instituições de saúde no município de Porto Alegre buscando 

desenvolver conhecimentos acerca da história e atuação institucional das mesmas, bem como, 

estabelecer relações e análises críticas entre suas trajetórias e as políticas públicas especificas.   

Com início em abril de 2016 e término em dezembro de 2016, o cronograma inicial prevê a 

visitação das seguintes instituições: Hospital Psiquiátrico São Pedro, Hospital Colônia Itapuã, 

Hospital Santa Casa de Misericórdia, Hospital Sanatório Partenon e Centro de Saúde Escola 

Murialdo. Está previsto também a realização de um seminário de encerramento para avaliação 

e reflexão coletiva sobre a atividade realizada. A divulgação do projeto está sendo realizada 

através de e-mail, redes sociais e abordagem pessoal. Visando atender aos alunos dos turnos 

noturnos e trabalhadores da rede de saúde as atividades ocorrem aos sábados e as inscrições 

para as visitas podem ser realizadas separadamente para cada instituição a partir do interesse 

ou disponibilidade dos interessados. Em que pese o projeto se encontrar na fase de divulgação 

e inscrição, a procura e o interesse demonstrados tem chamado nossa atenção, em especial, 

por dois motivos: o primeiro corresponde ao fato de que um número expressivo (87%) de 

inscritos é estudante ou trabalhador das mais variadas profissões e cursos (enfermagem, 

psicologia, assistência social, políticas públicas, cuidador de idosos, telefonista, auxiliar de 

saúde bucal, residente/trabalhador da área de saúde mental coletiva entre outros); o segundo é 

que quase a metade (45%) dos inscritos  são oriundos de instituições externas à Universidade 

proponente como: ULBRA, UNISINOS, UFRGS, IMESF, Secretaria Municipal de Saúde de 

Novo Hamburgo, etc. Tais resultados, até o presente momento, nos permitem observar que o 

projeto caminha no sentido de atender aos objetivos da extensão universitária, no que tange ao 

seu potencial para a promoção da  integração com a comunidade externa e superação da 

dicotomia entre o saber-fazer a partir do estabelecimento de laços de aprendizado e reflexão 

recíprocos.  
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