


Eixo temático: Atenção Básica 

A gestão compartilhada do cuidado como proposta para a atenção integral à saúde das pessoas
com hipertensão arterial (HAS) e diabetes mellitus (DM).
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Local de experiência:Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos  de  rede/equipes  de rede envolvidos:  Atenção Primária  à  Saúde;  Profissionais  da
Unidade de Saúde Costa e Silva 
Qual foi a experiência desenvolvida?  O presente relato de experiência tem como proposta
apresentar  a  pesquisa  intervenção  intitulada  “A  gestão  compartilhada  do  cuidado  como
proposta para a atenção integral  à saúde das pessoas com HAS e DM”,  desenvolvida na
Unidade de Saúde Costa e Silva.

Sobre o que foi? As doenças crônicas HAS e DM representam um dos principais fatores de
risco  para  o  desenvolvimento  de  condições  crônicas  de  saúde,  sendo  responsável  por
expressiva morbidade e impacto na expectativa e qualidade de vida da população brasileira
(BRASIL, 2006).  São considerados importantes problemas de saúde pública em função do
progressivo aumento na incidência e prevalência, relacionados principalmente à tendência
mundial de envelhecimento populacional, bem como a persistência de hábitos inadequados
de  alimentação,  pouca  atividade  física  e  tabagismo.  Essa  realidade  mostra-se  onerosa  à
sociedade, ao setor saúde e à previdência social, gerando custos socioeconômicos elevados
decorrentes  principalmente  de  suas complicações,  tais  como doenças  cardiovasculares  e
renais  (BRASIL,  2006;  MION  Jr.  et  al,  2006).  Diante  desta  realidade,  ações  coletivas
fundamentadas na gestão compartilhada, ou cogestão, implicam no repensar as práticas em
saúde. Apostar na coprodução de autonomia, pois considera-se que a gestão compartilhada
do cuidado possibilita o desenvolvimento de uma competência coletiva, fundamental para a
produção  e  reorganização  de  ações  e  serviços  em  saúde  dirigidos  às  necessidades  da
população  (CAMPOS,  ONOCKO  CAMPOS,  2006).  Diante  disso,  o  presente  projeto  de
pesquisa  intervenção  tem  como  objetivo: Construir  ações  coletivas,  a  fim de  qualificar  a
atenção à saúde em HAS e DM, com vistas à ampliação da autonomia, do empoderamento e
do auto-cuidado da população. Justifica-se por ser um potencializador de espaços coletivos,
com vistas ao compartilhamento do cuidado em saúde entre profissionais e usuários, através
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de uma atuação interdisciplinar. 

Como funciona(ou) a experiência?  A pesquisa é do tipo quantitativa e qualitativa. Em seu
caráter qualitativo, propõe-se a metodologia de pesquisa-intervenção, descritiva exploratória.
Os participantes da pesquisa são usuários da unidade Costa e Silva  que integram o Grupo
“De Bem com a Diabete e Hipertensão” diagnosticados como hipertensos e diabéticos não
controlados, seguindo critérios de inclusão e exclusão. Cada encontro tem uma abordagem
diferente, que leva em consideração os seguintes aspectos: vínculo social e de pertencimento,
redes de apoio formal e informal, condições/estilo/modos de vida, condições para exercer
auto-cuidado, direitos dos usuários à saúde, compreensão de sua condição crônicas, proposta
terapêutica farmacológica.

Desafios para o desenvolvimento? Compreender os significados que os usuários atribuem às
suas experiências; possibilitar através de trocas de experiências em espaço coletivo a melhoria
da qualidade de vida, autonomia e auto-cuidado dos usuários; 

Quais as novidades desta experiência? Fortalecimento de ações coletivas e interdisciplinares
em um contexto de Atenção Primária à Saúde com vistas ao repensar as práticas em saúde.
As  tomadas  de  decisão  realizadas  de  modo  compartilhado  contribuem  para  a
descoberta/construção de soluções para problemas identificados e para a reorganização das
ações  terapêuticas,  possibilitando  o  enfrentamento  das  situações  e  dos  problemas
identificados.

Outras observações: Considerando que a coleta de dados, bem como a atividade grupal está
em  sua  fase  inicial,  não  havendo,  portanto,  dados  totalmente  analisados  para  serem
apresentados.  
Referências Bibliográficas: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento  de  Atenção  Básica.  Prevenção  clínica  de  doença  cardiovascular,
cerebrovascular e renal crônica.  Cadernos de Atenção Básica,  n° 14.  Brasília:  MS, 58 p.,
2006.
Campos, G.W.S. Clínica e Saúde Coletiva compartilhadas: teoria Paidéia e reformulação
ampliada do trabalho em saúde.  In:  Minayo C, et al.,  organizadores.  Tratado de Saúde
Coletiva.  São Paulo:  Hucitec,  2006.  MION Jr,  D; KOHLMANN Jr,  O; MACHADO, CA;
AMODEO,  C;  GOMES,  MAM;  PRAXEDES,  JN;  NOBRE,  F;  BRANDÃO,  A  (org.).  V
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. SBC/SBH/SB N, 48 p., 2006.
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Educação em Saúde na Comunidade: A Importância da Criação do Grupo Hiperdia
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Co-autor – Ana Clara Kettl-Santos ³

Local da Experiência: País: Brasil Município: Porto Alegre Estado: Rio Grande do Sul – Unidade
de Saúde da Família – Santo Alfredo, localizada na Rua Santo Alfredo, número 37, Bairro São José.

Ponto da Rede: Atenção Primária à Saúde/Estratégia de Saúde da Família. É importante ressaltar
a  adoção  da  Estratégia  Saúde  da  Família  como  política  prioritária  de  atenção  básica.  Sua
conformação  e  processo  de  trabalho  compreendem  condições  mais  favoráveis  de  acesso  às
medidas  multissetoriais  e  integrais  que  a  abordagem das  doenças  crônicas  não  transmissíveis
exige1. 

Qual Foi a experiência desenvolvida? A Criação do Grupo HIPERDIA na unidade de saúde, com
atividades voltadas ao novo modelo de atenção à saúde. O desenvolvimento desta atividade tem
como objetivo a promoção de medidas coletivas visando à prevenção de agravos, relacionados as
doenças crônicas através da vinculação dos pacientes elegíveis a participar do grupo. Percebeu-se a
relevância da criação do grupo, considerando que a Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes
Melittus  constituem os  principais  fatores de risco populacional  para  doenças  cardiovasculares,
motivo pelo qual apresentam agravos de saúde pública, dos quais, cerca de 60 a 80% dos casos
podem ser tratados na rede básica2.

 A Hipertensão  Arterial  Sistêmica  é  a  mais  frequente  das  doenças  cardiovasculares;  é
também o principal  fator  de  risco para as  complicações  mais  comuns como acidente  vascular
cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. O Diabetes Mellitus
se configura hoje  como uma epidemia mundial  sendo um grande desafio para os sistemas de
saúde  de  todo  o  mundo.  No  Brasil,  a  hipertensão  arterial  e  o  diabetes  são  responsáveis  pela
primeira  causa  de  mortalidade  e  de  hospitalizações,  de  amputações  de  membros  inferiores  e
representa ainda 62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica,
submetidos à diálise.
Sobre  o  que  foi?  A  criação  do  grupo  HIPERDIA constitui-se  em  um  instrumento  de
acompanhamento de usuários hipertensos e/ou diabéticos. Foi criado em maio de 2011, após a
mudança de modelo de atenção de UBS para USF, ao se observar o grande número de pacientes
com Hipertensão e Diabetes. O HiperDia é consolidado por intermédio dos profissionais atuantes
na  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  contando  como  uma  equipe  Multiprofissional  para  sua
manutenção.  Este  grupo  visa  também  estimular  nos  usuários  o  autocuidado,
corresponsabilizando-os pela sua saúde3, oportunizado a troca de experiências e o empoderamento
destes pacientes a cerca da terapêutica mais adequada.
Como Funciona a Experiência?  São realizadas atividades de Educação em Saúde individuais e
coletivas.  Através  da orientação das pessoas sobre os  fatores de  risco da Hipertensão Arterial
Sistêmica e Diabetes Mellitus, bem como o estabelecimento de estratégias que favoreçam a adesão
ao tratamento.  No grupo também é verificado níveis de Pressão Arterial, glicemia, peso, estatura,
circunferência abdominal  e realizadas orientações a cerca de alimentação saudável e  exercícios
físicos.
Desafios  para  o  desenvolvimento?  Podemos  citar  como  desafio  a  necessidade  de  manter  a
criatividade  para  o  funcionamento  semanal  do  grupo;  Instigar  a  corresponsabilidade  de  cada
participante  pela  sua  saúde;  A  exigência  de  que  os  participantes  estejam  dentro  da  área  de
abrangência da Unidade, que por vezes exclui determinados participantes devido ao seu local de
residencia;  A  necessidade  de  ter  um  local  adequado  dentro  da  comunidade  para  manter  as
atividades, influenciando por vezes no acesso dificultado dos usuários, ocasionando o abandono



dos  participantes;  Realização  de  busca  ativa  aos  faltosos,  bem  como  a  inclusão  de  novos
participantes no grupo.
Novidades desta experiência?

Após  decorrido  um  ano  de  andamento  do  grupo,  observou-se  que  os  participantes  já
haviam desenvolvido maior autonomia no seu autocuidado. A partir disto, criou-se como mais
uma  ferramenta  para  multiplicação  da  experiência  que  é  a  “Oficina  de  Sal  Temperado”,  este
trabalho propiciou a participação dos membros do grupo em diversos eventos de educação em
saúde. Partindo deste ponto, pode-se também efetivar a “Caminhada Educativa na Comunidade”,
onde  os  participantes,  acompanhados  pela  equipe,  saem  em  caminhada  na  comunidade,
orientando as pessoas sobre as consequências do uso excessivo do sal nas preparações, bem como
a importância da utilização de temperos naturais ao invés de alimentos industrializados, ricos em
sódio. Neste momento, é distribuída uma amostra de sal temperado, juntamente com a receita.
Material este, que foi elaborado nas oficinas.

Atualmente, para o desenvolvimento desta atividade, temos priorizado os condomínios de
alta vulnerabilidade.  Neste ano, pensou-se em trabalhar juntamente com a comunidade outros
assuntos, relevantes a saúde da população, como a Tuberculose, tendo em vista o elevado número
de  casos  na  região  do  Partenon.  Entendendo  este  momento  como  oportuno  para  que  os
participantes se tornem multiplicadores do conhecimento construído durante o grupo.
Outras  Observações: O  grupo  foi  criado  inicialmente  por  uma  enfermeira  e  uma  Técnica  de
Enfermagem. Atualmente ele é coordenado por uma Técnica de Enfermagem, com a participação
de  outros  profissionais  de  saúde,  com  Agente  Comunitário  em  Saúde  e  Residentes
Multiprofissionais com ênfase na Atenção Básica em Saúde Coletiva.
Referências Bibliográficas:
1-Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Apresentação  Hiperdia.  Disponível  em:
http://hiperdia.datasus.gov.br/apresentacao.asp. Acesso em: 15 de agosto de 2014.
2 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus no Brasil .
Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
3- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Manual  de  Operação.  HIPERDIA  -  Sistema  de  Cadastramento  e  Acompanhamento  de
Hipertensos e Diabéticos. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
____________________________________________________
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ATIVIDADE DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE NO GRUPO HIPERDIA: KEPHAS
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Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Atenção básica,  equipe de saúde da família,
equipe multidisciplinar e residência multiprofissional.
Qual foi a experiência desenvolvida? Grupo HIPERDIA de prevenção e promoção de saúde
por  uma  equipe  multiprofissional  (médicos,  enfermeiras,  nutricionista,  técnicos  de
enfermagem, agentes comunitários de saúde, residente de enfermagem do Grupo Hospitalar
Conceição e acadêmicas de nutrição), para a população hipertensa e diabética, estimulando o
seu próprio auto cuidado.

Sobre o que  foi?  Assuntos  abordados:  o  que são as  doenças;  complicações  das  doenças;
adesão  ao  tratamento  e  seus  benefícios;  qualidade  de  vida;  nutrição  para  as  patologias;
atividade física.

Como funciona(ou)  a  experiência?  A Hipertensão Arterial  Sistêmica (HAS)  e  o  Diabetes
Mellitos  (DM)  são  doenças  crônicas  não  transmissíveis.  Diversos  estudos  populacionais
demonstram  que  a  HAS  tem  alta  prevalência  no  Brasil,  variando  entre  11  e  25%  da
população adulta e que o DM coexiste em muitos pacientes. (Fuchs e Duncan, 2006) Para
buscar uma maior aproximação da equipe com a comunidade, participação dos pacientes em
atividades e adesão aos tratamentos, foi desenvolvido um método lúdico para atingir esses
objetivos.  O grupo iniciou em 2012 em modelos tradicionais sem muita adesão dos pacientes.
Em  2013  este  grupo  foi  reformulado  e  foram  adotadas  as  carinhas  felizes/triste  como
método para estimular a participação.

O método de carinhas felizes/triste consiste inicialmente em  confecção de "smile" de EVA, 
azul para homens e vermelho para mulheres, material este comprado pela própria equipe. No
primeiro encontro as carinhas felizes são dadas a todos os participantes a fim de incentivar  a
presença no grupo  e com relação as carinhas tristes é muito interessante, pois a primeira
impressão que dá é  algo negativo,  mas  para eles  se  torna um estímulo e  uma forma de
reflexão do que possa estar dando de errado (eles mesmos fazem seus relatos dizendo "eu
não tomei corretamente meus remédios", "exagerei no sal"),  sem contar que os demais do
grupo fazem o papel de apoio. Para se ter uma idéia de um mês para outro eles sabem o peso,
a circunferência abdominal  a pressão arterial. Então nos mostra que eles se apropriaram do
cuidado e do controle de sua saúde que  sempre foi nosso objetivo inicial. No encontro inicial
foi efetuada, individualmente, uma pergunta, onde, cada participante, deveria expressar o
que entende por qualidade de vida.

Posteriormente, nos demais encontros,  as carinhas felizes são dadas àqueles participantes 
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que,  após passarem por pesagem,  medição da circunferência  abdominal  e  verificação da 
pressão arterial apresentam índices melhores do que os verificados no encontro anterior.  São
realizados ainda, na mesma tarde, dinâmica de grupo e palestras sobre assuntos pertinentes.

A cada encontro o processo se repete, sendo que, ao final do ano, será realizada uma festa de
confraternização, com uma premiação simbólica para o participante que apresentar a maior
quantidade de carinhas felizes.

Participam da organização das atividades as 03 (três) equipes de Saúde da Família do Kephas
(Novo Hamburgo-RS), além da parceria com a Universidade FEEVALE, com os alunos dos
cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Educação Física e Psicologia.

Os encontros ocorrem no Salão Comunitário Comida Urgente.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  O  maior  desafio  encontrado  no  desenvolver  das
atividades é o de conseguir disponibilizar a equipe completa para participação no grupo.
Além  disso,  existe  a  dificuldade  em  manter  as  equipes  motivadas,  uma  vez  que  os
participantes estão sempre presentes nos encontros e  buscam novos conhecimentos e  um
momento  de  distração  e  entretenimento,  porém,  em  certos  momentos  os  profissionais
necessitam de um maior envolvimento com o grupo.

Quais  as  novidades  desta  experiência? “Smiles”  felizes  ou  tristes,  motivou  mais  os
participantes do grupo a manter o auto cuidado nas suas residências, o comprometimento
aumentado com a alimentação mais saudável, pratica de exercício físico e com a medicação.
Com  isso,  mostrando  melhorar  na  adesão  ao  tratamento  proposto  e  na  redução  de
consequências destas doenças crônicas não transmissíveis. 
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Bem vindos a sua casa
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Local da experiência: 
Essa experiência foi realizada na ESF Primavera, no município de Guaíba, RS, Brasil.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:

 Estiveram envolvidas nessa experiência todos os membros da equipe da ESF Primavera,
alem da Coordenação de Atenção Primaria do município e da Diretoria de Saúde do Município de
Guaíba.

Qual a experiência desenvolvida? 
A experiência desenvolvida foi acrescentar aos já tradicionais Grupos de Hipertenção e

Diabetes realizados não só no município de Guaíba, mas também em todo o país, um CAFÉ DA
MANHÃ SAUDÁVEL.

Sobre o que foi?
Utilizando  alguns conceitos básicos da cultura brasileira, o de bem receber e isso implica

de receber com algum tipo de alimentação as pessoas que vem a nossa casa, o de receber com
alegria , a proposta do nosso serviço que com esse e com outros eventos tem buscado apresentar a
ESF Primavera como a casa da saúde e não a casa da doença, colocando para todos os nossos
usuários  que a unidade pertence  a eles,  que esta  casa  é  deles,  com as  propostas nacionais  de
promoção  da  saúde  onde  um  dos  eixos  é  a  promoção  da  alimentação  saudável,  realizamos
mensalmente o evento Grupo de HAS, DM, onde os usuários são recebidos com um café da manha
saudável.

A experiência realizada em nossa unidade trata de estimular dois pontos fundamentais
para o tratamento da hipertenção e da diabetes, a adesão ao tratamento medicamentoso através da
conscientização e da vinculação entre usuário e equipe, o outro ponto fundamental abordado  pela
atividade é a alimentação saudável, através dessa experiência os usuários são estimulados a aderir
a uma alimentação saudável.

Como funciona a experiência?
O processo é simples, os clientes chegam as 8:30h onde são recepcionados por membros da

equipe, todos tem seus sinais vitais aferidos, alguns pacientes dispostos participam da elaboração
de alguns itens do cardápio, descascando frutas, fazendo chás, etc. A proposta é que tenhamos um
encontro de amigos, durante todo o processo os profissionais ficam conversando com os usuários e
a mesa fica a disposição dos convidados, são realizadas intervenções pontuais onde a proposta é
ensinar os nossos amigos a utilizar de maneiras adequada os alimentos que estão a sua disposição,
frutas da estação, temperos sem sal,  quais os tipos de chás são mais adequados, durante essas
conversas dúvidas vão surgindo, propostas vão sendo feitas para resolução das duvidas. Outro
fato importante é que toda a equipe nessa manha fica voltada para o atendimento dessa população
de  vital  importância  para  o  sistema  de  saúde.  Conforme  são  detectados  as  necessidades,  são
realizados consultas de enfermagem e consultas médicas. O final da manha e marcado pelo convite
para o próximo evento e a busca por novas propostas para o próximo evento.

Desafios para o desenvolvimento?
Os  principais  desafios  para  a  elaboração  desse  projeto  foram  o  convencimento  dos

participantes, devido a uma longa historia voltada ao atendimento médico, no modelo medica-
clientelistas,  o conceito de participação de eventos sem a necessidades de consultas é novo no
município de Guaíba, as pessoas tinham algumas dificuldades de entender o que elas iriam fazer
no “Posto” se não iriam consultar. A secretaria municipal de saúde mostrou-se disposta a investir
em uma nova proposta de saúde, o secretario municipal Sr Carlos Rogério Carvalho de Souza
mostrou-se disposto a investir nesta proposta e hoje a satisfação dos usuários mostra o retorno por
acreditar nesse modelo de atendimento.



Quais as novidades desta experiência?
Essa experiência mostra como novidade o viver a saúde, em vez de apenas orientar os

usuários mostramos a eles as alternativas, um café com amigos mostra mais que muita leitura, o
empoderamento do conhecimento e a vivencia através do paladar, do odor e do convívio com seus
pares, faz com que essa aproximação seja de natural e desmistificando a presença do profissional
de saúde.

Outras observações:
Cabe resaltar que o projeto nasceu dentro de uma ESF nova, inaugurada a poucos meses,

sendo a primeira no município de Guaíba, esses fatores e o apoio irrestrito do secretario de saúde e
das diretorias de saúde e da coordenação da atenção básica foram cruciais para ultrapassar varias
barreiras que naturalmente surgiram. Esse tipo de trabalho apresenta pouco retorno imediato, seus
retornos são a médio e longo prazo,  o que torna sua aceitação difícil  dentro das estruturas já
acostumadas a contar melhora de saúde através do numero de consultas, esse tipo de trabalho
interfere mais na qualidade de vida do que na quantidade de procedimentos, outra dificuldade
superada pela administração municipal foi a questão do patrocínio, os primeiros eventos foram
realizados através de doações, hoje graças a interferência da SMS as despesas com esses eventos
fazem parte de orçamento da SMS tornando essa pratica não de uma equipe mas uma política de
saúde que permanecerá independente da equipe.

Enfermeiro, Coordenador da ESF Primavera, Guaíba, Brasil.
Médico, Médico da ESF Primavera, Guaíba, Brasil.
Assistente Social, Coordenadora da Atenção Básica, Guaíba, Brasil.
Advogada, Diretora de Saúde da SMS de Guaíba, Guaíba, Brasil.



Eixo Temático: Atenção Básica

Relato de experiência de consulta sequencial em pacientes
portadores de doenças crônicas: Hipertensão arterial sistêmica e

Diabetes Mellitus

Léia Dilene Piovesan Schlindvein12

Isabele Borrajo Moreira2

Martha Collares3

Rosa Malena da Silva Ramos4

Sara Bortoluz4.
 
Local  da  experiência:  Brasil,  Rio  Grande  do  Sul,  Porto  Alegre  -
Unidade de Saúde Barão de Bagé, Serviço de Saúde Comunitária do
Grupo Hospital Conceição (SSC/GHC).

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidade de Saúde Barão
de Bagé.
 
Qual foi a experiência desenvolvida?
Consulta  seqüencial,  com os  diferentes  profissionais  implicados  na
gestão da condição de saúde.

Sobre o que foi?
Acompanhamento  aos  usuários  cadastrados  na  Ação  Programática
Hiperdia.

Como funciona (ou) a experiência?

A  hipertensão  arterial  (HAS)  e  o  diabetes  mellitus  (DM)
constituem os  principais  fatores de  risco populacional  para  doenças
cardiovasculares e geram agravos para a saúde pública, sendo que 60-
80% dos casos podem ser tratados na rede básica. Calcula-se que em
2025, exista 11 milhões de diabéticos no Brasil, o que representa um
aumento de  100% dos  casos  quando comparado com 5 milhões em
2000. Em relação à hipertensão, a prevalência na população brasileira
varia  de  22%  a  44%  para  adultos,  chegando  a  mais  de  50%  em
indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70
anos.

O  SSC/GHC  conta  com  um  sistema  de  informações  próprio
(SIS/SSC/GHC) no qual as pessoas com diagnóstico de HAS ou DM
são  cadastradas  na  Ação  Programática  “hiperdia”  e  as  informações
sobre  a  doença  e  os  cuidados  prestados  são  registrados.  O
levantamento dos diagnósticos no SSC,  em 2008,  demonstrou que a
HAS está em primeiro e a DM em segundo lugar entre os diagnósticos
mais realizados.

Para o tratamento de DM e HAS são essenciais a vinculação do
usuário com a unidade de saúde de seu território, com um profissional

12 Assistente Social, Residente, Porto Alegre, Brasil. 
2  Dentista, Residente, Porto Alegre, Brasil. 
3  Médica de Família, Porto Alegre, Brasil. 
4 Nutricionista, Residente, Porto Alegre, Brasil.



de referência e garantia de diagnóstico e atendimento de acordo com a
sua  demanda.  Visto  que,  uma  consulta  de  qualidade  favorece  a
prevenção e/ou retarda a evolução das complicações existentes. Esse
maior contato, que se dá pelo acesso e pela sua qualidade, favorece a
adesão ao tratamento e eficiência dos serviços de saúde. 

As  doenças  crônicas  não  transmissíveis  exigem  um  cuidado
contínuo  que  incluem  a  utilização  correta  de  medicamentos,
manutenção de hábitos de vida saudáveis e acesso regular aos serviços
de saúde, com um acompanhamento de equipe multiprofissional. É de
responsabilidade  da  equipe  de  saúde  oferecer  ferramentas  para  a
promoção do autocuidado destes pacientes,  o qual  pode resultar de
uma parceria entre usuário proativo, sua família e a equipe de saúde.

Dois modelos de cuidado coletivo são descritos por Mendes, um
deles  é  a  consulta  coletiva  e  o  outro  é  a  consulta  sequencial.  Nas
consultas  sequenciais,  diversas  categorias  profissionais  atendem
individualmente o usuário, porém de forma integrada e em seqüência
lógica de cuidado.  
  Na  unidade  de  saúde  Barão  de  Bagé,  escolhemos  a  consulta
sequencial  para  atendimento  de  usuários  cadastrados  na  Ação
Programática  Hiperdia  com  estratificação  de  risco  3  e  4,  assim
classificados   de  acordo  com  a   sua  condição  crônica  e  capacidade
suficiente  de  autocuidado,  e  que  estão  vinculados  a  um  mesmo
profissional  médico  de  família.  Por  necessitarem  de  uma  atenção
individual  mais  concentrada  e  demandarem  cuidado  de  diversos
profissionais,  foi  escolhida  a  consulta  sequencial  como  forma  para
atendê-los, facilitando o seu acesso, uma vez que recebem a atenção à
sua saúde de forma integrada em um único agendamento. 

Na ocasião foram definidos que os núcleos para a composição da
consulta  sequencial  seriam  nutrição,  medicina,  enfermagem  e
odontologia.  O  núcleo  de  serviço  social  foi  responsável  pelo
acolhimento e sala de espera. 

 Os  usuários  foram  convidados  para  a  atividade  em  horário
definido em grupos de quatro pessoas de forma que todos deveriam
passar por todos os profissionais num período de 1h e 20 minutos. No
horário definido os usuários foram recepcionados na sala de grupos da
unidade  de  saúde  onde  se  explicou  a  dinâmica  da  atividade,  se
realizou  a  avaliação  antropométrica,  HGT  e  aferição  da  pressão
arterial.  Individualmente,  os  usuários  foram  encaminhados  para  as
consultas com os diferentes profissionais que abordaram a condição de
saúde, o estilo de vida, a adesão ao tratamento e de que forma estas
doenças crônicas afetam a saúde bucal. 

No término das consultas, os casos foram discutidos de maneira
interdisciplinar, com vistas a planejar o melhor plano terapêutico para
estes. 

Desafios para o desenvolvimento?

Para  o  desenvolvimento  desta  atividade,  enfrentou-se  como
desafio  a  conscientização  dos  usuários  sobre  a  importância  do
conhecimento  de  sua  condição  crônica,  estimulando  o
comparecimento destes pacientes na unidade de saúde. As agendas
de  todos  os  profissionais  precisaram  ser  conciliadas  para  que
estivessem disponíveis nesta atividade. O tempo estimado para cada



consulta  precisa  ser  adequado  por  categoria  profissional  e
considerando  as  singularidades  de  cada  caso.  Esta  atividade  foi  a
primeira experiência de uma nova metodologia de trabalho na equipe,
sendo assim, muitos pontos ainda podem ser aprimorados. 

Quais as novidades dessa experiência?

Esta atividade proporcionou a avaliação da condição de saúde,
que  foi  realizada  pela  equipe  multiprofissional  possibilitando  um
plano de tratamento singular.  Uma maior  possibilidade de vínculo
destes pacientes com a equipe multiprofissional em detrimento de um
atendimento  médico-centrado  foi  viabilizado.  Verificou-se  a  plena
satisfação  destes  usuários  nesta  forma  de  atendimento.  Uma  nova
concepção para atingir os indicadores que são definidos pelo Serviço
de Saúde.



Eixo temático: Atenção Básica

CURSO DE AUTO CUIDADO PARA USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADO POR
TRABALHADORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA E DA ESTRATÉGIA

DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 13Renata Pires Goulart
A14Alpheu Ferreira Do Amaral Junior

B 15Cristiane Veek

Local de experiência: Brasil, Rio Grande Do Sul, Sapucaia Do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica
Qual foi a experiência desenvolvida?  Organização e desenvolvimento de cursos de auto
cuidado em três estratégias de saúde da família (ESF) no município de sapucaia do sul por
trabalhadores do núcleo de apoio a saúde da família (NASF) e das ESF.

Sobre o que foi?   Usuários  com diabetes,  hipertensão,  sobrepeso e/ou obesidade,  que a
equipe de referência identifica necessidade de maior adesão às mudanças de estilo de vida
foram convidados a participar de curso (uma vez por mês) com profissionais da esf e do nasf
com o intuito de ampliar a co responsabilidade,  participação destes usuários no seu cuidado.

Como funciona(ou) a experiência? Cinco encontros nas ESF de referência do usuário (10 a 20
pessoas)   com  trabalhadores  do  NASF  e  da  ESF  para  promover  o  auto  cuidado.  Os
trabalhadores desenvolvem  programação de temas que consideram relevantes conforme a
necessidade  dos  usuários,  mas  que  sofre  constante  modificação  dependendo  das
caracteristicas  de  cada  grupo.    No  primeiro  encontro  combinamos:  horário,  número  de
encontros, objetivo; também são realizados: apresentação dos participantes, preenchimento
da ficha de inscrição, entrega da carteira do curso para cada participante, aferição do peso,
estatura, circunferência da cintura (CC), pressão arterial (PA),  cálculo do indice de massa
corporal  (IMC),  explicação  dos  parâmetros  de  CC,  IMC e  sugestões  de  assuntos  para  os
próximos  momentos.  Nos  encontros  posteriores  é  enfatizada  a  co  responsabilidade,
estratégias  de auto cuidado,  mudanças  de estilo  de vida em razão das  doenças  crônicas,
abordagem de dificuldades e facilidades que os usuários sentem, trocas de experiências.

Desafios para o desenvolvimento? Abordar os principais pontos de auto cuidado  em cinco
encontros de forma didática e participativa, considerando as características e desejos de cada
grupo.

Quais as novidades desta experiência?  Os temas (alimentação, atividade física, bem estar)
são trabalhados de formas diferentes conforme percepção dos trabalhadores, sugestões dos
usuários; e a participação conjunta dos trabalhadores das ESF e do NASF.

Outras  observações:  O  curso  está  em  andamento,  planejamos  mais  edições  com  outros
usuários.

13  NUTRICIONISTA, NASF, SAPUCAIA DO SUL, BRASIL.
14  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSCIA, NASF, SAPUCAIA DO SUL, BRASIL.
15  PSICÓLOGA, NASF, SAPUCAIA DO SUL, BRASIL



Eixo temático: Atenção Básica

GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS POR MICROÁREA

Marilda de Fátima Nunes Matheus16

Aline Dias dos Santos17

Paula Suséli Silva18

Ana Maria Pedrolo Ribeiro19

Local de experiência: São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe Saúde da Família Brás II
Qual foi a experiência desenvolvida?
Grupo de Hipertensos e Diabéticos
Sobre o que foi?
Em 2012 a equipe da Brás passou por uma grande desestruturaçãocom a perda de alguns
profissionais, ausências que geraram mudanças no processo de trabalho.Entre estas, tivemos
o término do grupo de hipertensos e diabéticos, pois os profissionais que ali se mantiveram
necessitaram  replanejar  as  ações  com  base  na  equipe  reduzida.  Passado  um  período  de
adaptação à nova realidade, e devido ao perfil epidemiológico da população (grande número
de hipertensos e diabéticos),  em 2014 retomou-se o grupo por microárea,  na tentativa de
diminuir o numero de participantes por grupo para qualificar a ação. 

Como funciona(ou) a experiência?
Previamente, fizemos a revisão dos cadastros dos hipertensos e diabéticos juntamente com
cada agente comunitário de saúde (ACS), marcamos data para a realização de cada grupo e
entramos em contato com Associação de Moradores para cedência do espaço. A revisão do
cadastro visa reconhecer os hipertensos que não passaram por revisão clínica, ginecológica e
odontológica no último ano.
O grupo inicia com a verificação de PA e HGT e uma roda de conversa com a apresentação
da  reorganização  do  processo  de  trabalho  da  equipe  após  as  mudanças  do  ultimo  ano.
Sempre na tentativa da participação ativa dos pacientes, conversa-se sobre o contexto destas
doenças no dia a dia, hábitos saudáveis e a importância do tratamento e acompanhamento. A
saudação final é centrada no agente comunitário em questão. Por fim, improvisando espaços
de  atendimento  individual,  cada  paciente  é  avaliado  pela  dentista  e  pela  enfermeira  da
equipe.  Os  usuários  com  necessidade  de  tratamento  odontológico  e  as  mulheres  com
citopatológicoatrasados  são  agendados  e  as  mamografias  solicitadas.  Pacientes  que  não
passaram pelo médico ou que não realizaram os exames laboratoriais de controle no último
ano, eram estes solicitados conforme o caderno de atenção básica, para posterior retorno com
o médico da unidade na agenda de hiperdia.
Desafios para o desenvolvimento?
Tivemos  dificuldade  em  conseguir  espaço  físico,  uma  vez  que  a  UBS  não  tem  espaço
adequado para grupos e  a Associação de Moradores tem restrição de horários por já  ter
várias atividades programadas.
O espaço da Associação dificulta a abordagem individual, para a realização do exame bucal
(retirada da prótese e adequada iluminação) e privacidade da consulta de enfermagem. Na
tentativa  de  minimizar  as  adversidades,  buscou-se  o  máximo  afastamento  da  roda  de
conversa, biombos e o foco do consultório ginecológico para realização do exame bucal.

Quais as novidades desta experiência?

16  Agente Comunitária de Saúde, Equipe Brás II, São Leopoldo, Brasil.
17 Agente Comunitária de Saúde, Equipe Brás II, São Leopoldo, Brasil.
18 Odontóloga da Saúde da Família Brás II, São Leopoldo, Brasil.
19 Enfermeira da Saúde da Família Brás II, São Leopoldo, Brasil.



Organização de grupo por microáreas, corresponsabilizando os Agentes Comunitários pela
atividade e compromisso de acompanhamento de seus hipertensos e diabéticos. Ampliamos
o acesso, pois tivemos a participação de usuários que nunca haviam ido à UBS. Fortalecemose
criamos vínculosde pacientes com a equipe.
Grupo  como  ferramenta  que  amplia  o  acesso  às  ações  preventivas  e  de  incentivo  ao
autocuidado. 
Outras observações:
Trazemos os resultados de duas microáreas que realizamos os grupos em 2014:

Micro ACS Marilda: 62 HAS/DM
Cobertura  de  acompanhamento  clínico  em  2013:  34%  --------------------------------após  o
grupo69%
Cobertura  de  acompanhamento  odontológico  em  2013:  34%------------------------após  o
grupo47%
Cobertura  de  revisão  ginecológica  (CP  e  MMG)  em  2013:  26%---------------------após  o
grupo44%

Micro ACS Aline: 77 HAS/DM
Cobertura de acompanhamento clínico em 2013: 24%-------------------------------- após o grupo:
47%
Cobertura  de  acompanhamento  odontológico  em  2013:  15%------------------------- após  o
grupo: 38%
Cobertura de revisão ginecológica (CP e MMG) em 2013: 34%--------------------- após o grupo:
45%



Eixo temático: Atenção Básica

GRUPO DE TABAGISMO NA ESF WENCESLAU FONTOURA

20: Jacqueline da Silva Ferreira Trajano
A21: Isabel algares Perez

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe de Saúde da Família
Qual foi a experiência desenvolvida?
O trabalho foi baseado em uma experiência realizada com grupos de pacientes que são 
atendidos na ESF Wenceslau Fontoura, no bairro Mario Quintana, Porto Alegre, RS. Foram 
realizados dois grupos com usuários tabagistas. O número de participantes do primeiro 
grupo foi de oito tabagistas, com a faixa etária de 20 a 60 anos. No segundo grupo, que está 
em andamento, são doze participantes, entre 40 a 83 anos.

O principal objetivo da experiência é contribuir para que o maior número de tabagistas deixe 
o vício do tabaco, mas para isso precisamos conscientizar estes usuários que o cigarro é o 
maior responsável por mortes no mundo, e anualmente no Brasil é o responsável por 70% das
mortes por doenças crônicas não transmissíveis. O hábito de fumar é uma dependência 
química e, como consequência, um grande inimigo da saúde emocional e orgânica.

Sobre o que foi?
Atuação  da  Equipe  da  ESF  Wenceslau  Fontoura  no  combate  ao  fumo,  com  objetivo  de
melhorar a qualidade de vida dos usuários. 
Como funciona(ou) a experiência?
O Município de Porto Alegre realiza ações de educação permanente para o trabalhador da 
saúde que deseja trabalhar com o tratamento do fumante. Todos os trabalhadores da saúde 
podem participar dessa capacitação, o agente comunitário, técnico de enfermagem, 
enfermeira, dentista, técnico e auxiliar de saúde bucal, médico e assistente administrativo e 
outros. 

Na ESF Wenceslau Fontoura se propuseram a realizar a capacitação para tratamento do 
fumante uma enfermeira, uma dentista, uma auxiliar de saúde bucal e uma agente 
comunitária de saúde, pois havia uma demanda grande de usuários tabagistas que tinham a 
vontade e a necessidade de parar de fumar. A partir da participação dos profissionais da 
saúde na capacitação, houve divulgação na comunidade sobre a formação do grupo de 
tratamento do fumante.

Os encontros são realizados na própria unidade de saúde com roda de conversa em uma sala 
ampla, com projetor, tv e DVD e após essa roda de conversa ocorre caminhada em Instituição
próxima à unidade. Os encontros são semanais onde a roda de conversa tem duração de 
aproximadamente 100 minutos e caminhada com duração de 50 minutos. Na roda de 
conversa fala-se sobre a dependência, como lidar com o stress e outros sintomas da 
abstinência, onde os usuários se ajudam mutuamente. Nos 50 minutos de caminhada são 
realizados exercícios de alongamento e respiração. Como material de ajuda são distribuídos 
cartilhas do Instituto nacional do Câncer "Deixando de fumar sem mistérios".

A iniciativa da experiência foi da Auxiliar em Saúde Bucal Jaqueline Trajano que coordena a 
ação, tendo ajuda de toda a equipe participante.A comunidade acolheu a iniciativa com 

20 Auxiliar de Saúde Bucal, Porto Alegre, Brasil.
21 Agente Comunitária de Saúde, Porto Alegre, Brasil.



entusiasmo, participando efetivamente de todo o processo.

Salientamos que o processo de cessar o ato de fumar envolve "mudança de comportamento" e
que muitas vezes é necessário que as pessoas envolvidas "mudem suas vidas".

Desafios para o desenvolvimento?
O maior desafio é fazer com que o tabagista entenda que não existe "milagre" muito menos 
"medicamento" que o faça deixar de usar o tabaco. O tabagismo é doença que envolve 
dependência química, onde a nicotina torna-se droga importante no "combate" à tristeza, à 
depressão e à ansiedade. Para a retirada dessa droga tão potente é necessário mudança de 
hábitos. Para isso,o tabagista precisa de ajuda com muita conversa, com apoio dos 
trabalhadores da saúde. A medicação somente é usada na minimização da síndrome de 
abstinência e não como substituição ao cigarro.Neste trabalho são utilizados outras parcerias, 
como pessoas que já conseguiram cessar o hábito de fumar, de educadores físicos, de 
nutricionistas, de terapeutas comunitários.

Quais as novidades desta experiência?
Inicialmente pensou-se que somente os manuais e as orientações do Instituto Nacional do
Câncer/Ministério da Saúde, eram suficientes para a montagem do grupo de tabagistas e seu
tratamento. Com o decorrer do tempo sentimos a necessidade de acrescentarmos outras ações
para ajuda na cessação do hábito de  fumar.  O tabagista  é  um ser humano com diversas
necessidades  e  também  com  outras  doenças  além  do  tabagismo,  inclusive  transtornos
mentais. Recebemos usuários do tabaco com doenças crônicas já instaladas que necessitam de
médicos especialistas, de psicólogos, de fisioterapeutas, de educadores físicos.



Eixo temático:Ciclos Vitais
Grupo Vida Saudável

Roberto Umpierre, Médico de Saúde da Família, Porto Alegre, Brasil
Sivonei Inês Cavalheiro, Agente Comunitária de Saúde, Charqueadas, Brasil
Cleuza Kauffmann Dias, Agente Comunitária de Saúde, Charqueadas, Brasil

Rosemery Siqueira, Agente Comunitária de Saúde, Charqueadas, Brasil
Marina Prettes, Enfermeira, Charqueadas, Brasil

Noemi Sá, Técnica de Enfermagem, Charqueadas, Brasil

Local de experiência: Brasil, RS, Charqueadas
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: USF Cruz de Malta
Qual foi a experiência desenvolvida?Grupo de Vida Saudável

Sobre o que foi?Grupo de convivência que visa o bem estar, a descontração e a qualidade de
vida dos usuários da nossa unidade de saúde através atividades física, recreativas e lúdicas.

Como funciona(ou) a experiência?Sempre na segunda quarta de cada mês das 15:00 ás 17:00

Desafios para o desenvolvimento?Criar atividades que seja adequada para todas as idades
sempre respeitando a individualidade e os limites de cada usuário. 

Quais as novidades desta experiência?Atividades física, recreativas e lúdicas para todas as
idades. 

Outras observações: Nosso maior objetivo é proporcionar momentos de laser e descontração
para esses usuários que tem tantos problemas de saúde, principalmente a depressão que é um
caso recorrente na nossa unidade. Aliados a isso, é um momento para a prática de atividade
física visando a recuperação da mobilidade e o desenvolvimento motor que julgamos de
extrema  importância  para  a  realização  das  atividades  cotidianas  e  proporcionar  maior
autonomia desses indivíduos.É um momento único para praticar o autocuidado. Nas datas
comemorativas cada um trás um prato e nós da USF fazemos um chá para confraternizar e
comemorar(carnaval,  dia  da  mulher,  dia  das  mães,  dos  pais,  festa  junina,  páscoa,  natal)
Através destas atividades as pessoas envolvidas voltam ser criança novamente, com a prática
de brincadeiras lúdicas e recreativas.
O médico que criou o grupo não trabalha mais em nossa unidade, mas deixou essa semente
que continuamos cultivando e cuidando com o maior carinho já há 7 anos. Neste dia a USF
fica fechada neste horário para que todos da equipe possam participar do grupo e interagir
com a comunidade.



 

Eixo temático: Atenção Básica

A Grupalidade no SUS

Projeto de Atendimento em Grupos na Atenção Básica

PLURIVOX: A Saúde Tecida em Múltiplas Vozes da Grupalidade

Gerando uma tecnologia leve ou um método / caminho para produção de saúde

Consulto / apoiador: Nedio Seminotti, Psicólogo e Doutor em Psicologia 

nedio.seminotti@gmail.com

Quem participou?

Trabalhadores da saúde das UBS Cerne e Santo Operário – Canoas, RS

Usuários

Gestores da saúde

Apoiador para ativação de grupos

Quais são os princípios que fundamentam o projeto PLURIVOX?

I Conceber a atividade de grupo como um dispositivo / método / caminho ou tecnologia leve de

educação em saúde;

II Disponibilizar aos usuários o conhecimento, a experiência e a motivação dos trabalhadores da

UBS para realizar atividades de grupo;

III  Reconhecer  e  legitimar o  conhecimento e  os  recursos  técnicos  acadêmicos  e  os  comuns ou

populares dos trabalhadores para coordenar / facilitar grupos;

IV Estabelecer diálogos (dialógica) entre os conhecimentos acadêmicos e os populares na busca de

um modo local e contextual de sistematização do conhecimento visando respaldar a atividade de

grupo, na UBS específica;

Como se desenvolve o PLURIVOX?

A capacitação dos trabalhadores  da AB na facilitação de grupo ocorre  através de  um método

participativo,  co-criativo  e  recursivo:  o  trabalhador  da  UBS  com  disponibilidade  começa  a

facilitação do grupo; outros trabalhadores, interessados em facilitar grupos, observam o grupo que

iniciou;  os  observadores  registram  os  fenômenos  de  grupo  em  um  protocolo  de  observação,

desenvolvido  para  capacitação;  assim  que  termina  o  grupo  coordeno  um  seminário  com  o

trabalhador facilitador e os observantes; o protocolo vira um interlocutor que foca e organiza a



discussão no seminário objetivando a capacitação dos trabalhadores.

Como começou?

Com o apoio da UNESCO / SES-  RS, inicialmente foi executado por mim, como apoiador de

grupos, um pré-projeto com o objetivo de realizar uma observação participante em todas as rotinas

das duas UBS mencionadas.  Respaldado na aprendizagem gerada na observação,  passei  a  dar

apoio à gestão das UBS, articulada com a gestão da SMS / Canoas, no sentido de reativar grupos

que  existiam  e  apoiá-los  para  começar  outros  grupos.  A  seguir  trabalhei  com  o  objetivo  de

sensibilizar  e  capacitar  os  trabalhadores  para  facilitar  grupos  de  usuários.  Tínhamos

conhecimentos gerados em pesquisas anteriores sobre o modo de capacitar trabalhadores na AB,

mas  a  observação  participante  nos  fez  compreender  que  era  necessário  fazer  adequações  à

capacitação, de acordo com o contexto das UBS mencionadas.

Por quê desenvolver o PLURIVOX?

A legislação do SUS recomenda aos trabalhadores que realizem atividades coletivas como forma

de  atenção  aos  usuários  e  de  construção  de  vínculos  entre  usuários  e  entre  usuários  e

trabalhadores  visando  a  produção  de  saúde.  Os  trabalhadores  fazem  grupos  socioeducativos,

grupos de apoio aos tabagistas etc.,  que são atividades coletivas bem estruturadas.  Embora os

grupos estruturados sejam mais fáceis de realizar o que facilita a tarefa do trabalhador, há neles

pouco  espaço  para  conversação  de  todos  com  todos  e  para  o  acolhimento  de  questões  que

emergem  na  grupalidade.  A  mesma  legislação  reconhece  que  poucos  trabalhadores  estão

capacitados para facilitar grupos pouco estruturados ou não estruturados e acolhe as iniciativas de

capacitação  para  facilitação  desses  grupos  nos  quais  os  participantes  são  estimulados  à

conversação e a serem protagonistas na solução de problemas pessoais e / ou da comunidade.

Para quê?

O projeto  PLURIVOX tem o objetivo de capacitar os trabalhadores da AB para a facilitação de

grupos não estruturados ou semiestruturados e aprimorar os estruturados (socioeducativos), na

AB, de modo que o grupo possa acolher as necessidades e desejos dos usuários, ser espaço de

conversação entre eles e oportunidade para geração de soluções às necessidades dos participantes.

Dito de outro modo, um grupo que acolha as subjetividades e, na ação intersubjetiva, teçam e

gerem outras subjetividades e sentidos de vida para as pessoas. Assim, o grupo, para o qual as

pessoas levam os problemas, se transforma em um caminho / método para encaminhar soluções

na busca de uma vida mais saudável.

Qual é a hipóteses do PLURIVOX?



Fazer  parte  de  um  grupo  significa  poder  tecer  juntas  (co-criar)  uma  tecnologia  leve  ou  um

método / caminho para viabilizar a produção saúde em múltiplas vozes.

Quais são os passos necessários para a capacitação do trabalhador?

Identificar  trabalhadores  (capacitados,  ou  não)  que  tenham  disponibilidade  para  começar  um

grupo;

Apoiar a iniciativa e recomendar a observação de alguns fundamentos para facilitação de grupos,

indicados no protocolo;

Pactuar  com  o  trabalhador  que  começa  a  facilitar  o  grupo  para  que  ele  permita  que  outros

trabalhadores, que desejam se capacitar, observem grupo em andamento;

Orientar  e  apoiar  os  observadores  capacitandos  para  que  observem  o  grupo  em  andamento,

guiados por um protocolo de observação;

Orientar e apoiar para que registrem no protocolo os acontecimentos específicos do grupo;

Coordenar um seminário de capacitação, imediatamente após o grupo observado, orientados pelo

protocolo;

Reconhecer o protocolo como um ‘interlocutor’ que organiza as discussões no seminário;

Apoiar os trabalhadores que fazem parte do seminário a apreender coletivamente os fundamentos

para facilitar um grupo de forma que ele acolha e estimule as múltiplas vozes dos participantes

para tecer juntos vínculos de cuidado e produção de saúde;

Como a gestão se implica no programa de capacitação?

Antes de começar o grupo é preciso negociar e pactuar com a gestão da UBS e da SMS para que

elas reconheçam a grupalidade como uma atividade rotineira da UBS, de forma que a facilitação

de grupos e a capacitação no seminário, que ocorre logo após o grupo, sejam consideradas na

planilha de produção dos trabalhadores; 

Para esse reconhecimento os trabalhadores precisam fazer um projeto de atenção ao usuário em

grupo, justificando esta necessidade, e submetê-lo à gestão;

Com a provação do projeto fica garantido pela gestão da SMS do município que na hora do grupo,

os usuários que fazem parte dele, serão registrados como tendo sido atendido pelo trabalhador,

mesmo que esses usuários não tenham sido agendados pelo teleagendamento;

O que aconteceu?



No início da observação participante foi necessário um tempo significativo para construir vínculos

de confiança mútua entre nós e alinhar meu projeto com o dos trabalhadores e gestores da saúde;

Comecei a ter conhecimento da história de grupos que haviam sido desenvolvidos nas UBS e como

eram concebidos;

Fiz a adaptação dos meus conhecimentos relativos aos processos e organizadores dos grupos, para

adequá-los ao contexto de cada UBS;

Dialoguei com os trabalhadores contemplando nossas múltiplas lógicas, sobre a maneira de pensar

o grupo, de forma que os sentidos dessas lógicas fossem claros a todos e, assim, possibilitassem

uma dialógica e recursividade; 

Adequei o protocolo de observação ao contexto das UBS e o apresentei aos trabalhadores para

discussão, buscando uma linguagem e entendimento comuns, sobre os fenômenos de grupo (uma

validação semântica);

Do ponto de vista institucional, os trabalhadores (especialmente os ACS) que faziam grupos se

queixavam por não poderem mais fazê-los e atribuíam esta impossibilidade ao teleagendamento;

Busquei saber com a gestão das UBS e da SMS de Canoas, como a gestão poderia propiciar a

retomada de espaço para as grupalidades; 

Encontrei na gestão municipal  uma disponibilidade para reinstituir as  grupalidades e começar

outras adequando esta atividade ao sistema de gestão;

Os trabalhadores das UBS decidiram realizar atividades de grupo: retomar os que já ocorriam e

começar novos;

Alguns trabalhadores fizeram projetos para desenvolver grupos e os submeteram às gestões da

UBS e da SMS;

Na UBS Cerne o  ‘Grupo Mais  Saúde’  foi  reativado e na Santo Operário  foi  criado um grupo

psicoeducativo;

As atividades de grupo e / ou possibilidades de novos grupos passou a ser rotineira nas agendas

das reuniões da UBS;

Alguns trabalhadores foram se capacitar para fazer grupos de atenção aos tabagistas;

Passei  a ser consultado sobre como começar um grupo e o protocolo se tornou útil  para uma

orientação básica para este fim;

Minha presença sistemática em todas as reuniões da UBS, e em algumas equipes, pelo período de

10  meses,  criou  condições  para  o  desenvolvimento  de  um  vínculo  de  confiança  entre  nós  e

propiciou que apoiasse os trabalhadores para o desenvolvimento das equipes;

Os intercâmbios e mediações entre as gestões das UBS e da SMS facilitou o processo instituinte na

re-instituição da gestão da saúde, no que diz respeito a inclusão das atividades de grupo nas de

rotinas de trabalho das UBS. 



Quais são as reflexões finais?

Convivendo com os trabalhadores das UBS, observo que eles precisam constantemente atender as

demandas  dos  usuários  e  da  gestão  da  saúde  e  o  fazem  com  muito  empenho,  mesmo  nos

momentos que isso exija muito esforço e tempo de trabalho. No entanto, com a atenção voltada

para  essas  demandas  têm  pouco  tempo  para  planejar  atividades  e  /  ou  reorganizá-las:  se

envolvem quase sempre no atendimento das demandas mencionadas, restando pouco tempo para

pensar em estratégias do serviço.

Diante desse cenário, incluir nas rotinas UBS a grupalidade como forma de atenção aos usuários,

exigiu e exige uma constante atenção e apoio aos gestores e trabalhadores no sentido de manter e

conquistar espaços para inclusão de atendimento aos usuários em grupo.

Como resultado do empenho de todos, hoje, temos atividades de grupo em andamento: Grupo

Mais  Saúde,  Grupo  Piscoeducativo  e  Grupo  de  Caminhada.  Além  destes,  alguns  projetos  de

atendimento em grupo estão sendo elaborados, com meu apoio. 

Do ponto de vista de gestão de saúde há um reconhecimento administrativo do atendimento em

grupo  como  produção  do  trabalhador,  além  da  despendida  nos  atendimentos  aos  usuários

teleagendados. Assim, os trabalhadores que ‘faziam’ grupo obtiveram o direito de recomeçá-los e

os que têm desejo para iniciar o atendimento em grupo passam a ter espaço para essa prática.

Do ponto de vista dos usuários,  na grupalidade,  eles têm um caminho / método no qual  são

protagonistas na produção de saúde.
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 Eixo Atenção básica

PRODUÇÃO DE ENCONTROS ENTRE CUIDADO, GESTÃO E FORMAÇÃO

Ana Paula de Lima 22

Márcio Brito23

Marisa Martins Altamirano24

            Experiência em andamento na gerência distrital Leste/Nordeste da cidade de Porto Alegre,

envolvendo trabalhadores da atenção básica, em especial, agentes comunitários de saúde e técnicos

em enfermagem, a partir de grupo de monitoramento em saúde mental do território, composto por

trabalhadores da atenção básica,  da equipe de apoio matricial  e  das equipes de  saúde mental

adulto e infanto-juvenil .

          No formato de rodas de conversa mensais, onde são compartilhadas experiências de cuidado

ampliado em saúde mental na atenção básica, buscando intensificar a dimensão da autonomia dos

trabalhadores  em seu processo  de  trabalho,  fomentando a  invenção  e  criação  de  estratégias  e

ampliação da caixa de ferramentas dos trabalhadores.

Vivemos  a  permanente  disputa  entre  -  a  saúde  como  direito   ou  como  mercadoria  –

tensionamento  que  atravessa  as  dimensões  do  Estado  e  das  Políticas  Públicas  na  lógica

capitalística.  Isso tem fabricado um cenário bastante complexo de precarização das relações de

trabalho, de diminuição do Estado em suas funções essenciais, mesmo que de forma indireta e, no

caso da saúde, a questão do subfinanciamento em relação às tarefas do município,  a lógica de

mercado  de  incorporação  de  tecnologias  duras  e  o  modelo  hegemônico  sustentado  pela

centralidade na produção de procedimentos, frente à complexidade das necessidades em saúde.

Se estas considerações parecem distantes de nossa governabilidade, cotidianamente somos

atravessados  pelos  seus  efeitos  e  desafiados  a  sustentar  princípios  como  a  universalidade,  a

integralidade, a equidade e a participação na organização dos nossos modos de fabricar a gestão

do cuidado e do trabalho. Como articular cuidado, gestão e formação?

            Identificamos a necessidade de um espaço coletivo que pudesse dar voz às questões em

saúde  mental  e  trazer  para  a  cena  vivências  na  atenção  básica,  que  partissem  de  diferentes

experimentações  de  práticas  que  ampliassem  as  ofertas  de  cuidado  na  perspectiva  da

integralidade, abrindo rodas de conversas que fossem constituindo-se em redes de conversação.25

22  Psicóloga, Porto Alegre, Brasil
23  Médico de família, Porto Alegre, Brasil
24  Assessora, Porto Alegre, Brasil
25 RicardoTeixeira, 2003 faz uma correlação em “trabalho vivo em ato” (MERHY, 1997) colocando a conversa como

matéria do trabalho em saúde e como tecnologia leve. A rede de conversações seria a conformação em espaço
coletivo, composto por várias e distintas conversas interligadas, compondo um mapa de produção desses encontros
como ponto de uma rede.



Esta proposta estava pautada no conceito de formação como intervenção, ou seja, “articula

produção de conhecimento, interferência nas práticas de atenção e gestão, produção de saúde e

produção de sujeitos de modo indissociável.” (BRASIL, 2007, p.5) 

 Reconhecendo  a  “força  de  intervenção  dos  processos  de  formação  como  dispositivos

potentes de problematização de si e do mundo”, produzindo movimentos afirmadores de vida e

perturbadores nos processos instituídos. (HECKERT e NEVES, 2010, p.18) 

              Franco (2006) destaca, no seu texto, que a redes que operam centradas no trabalho vivo são

autogestionárias e aumentam sua potência em transformar a realidade, a partir da ampliação de

sua capacidade de autoanálise.

Esse é um processo difícil e doloroso, que ao abrir mão de um modo estruturado, coloca-se numa

posição de caos do qual não tem controle, abrindo assim a potência das singularidades que se

reconfiguram  fabricando  novos  modos  de  cuidado  a  partir  dos  encontros  entre  trabalhador-

trabalhador e trabalhador-usuário.  Trata-se de um “trabalho vivo” produzindo interferências a

partir dos desvios, das insubordinações, do ‘caso’ que não cabe no protocolo, colocando em análise

nossas  próprias  práticas.  Assim,  os  desafios  em  romper  com  a  lógica  dos  “especialismos”  ,

aproximando  os  diferentes  pontos  da  rede,  pode  deslocar  as  disputas  de  saber-poder,

corporificadas na reprodução de relações de subordinação na lógica corporativa, abrindo espaços-

brecha para a formação como desestabilização de nossos núcleos de saber e ampliação do campo

de saberes.
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Eixo temático: Atenção Básica

TERAPIAS INTEGRATIVAS COM O GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DE UMA
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

26 Leila Da Silva Cardozo 
A27 Janainny Magalhães Fernandes

B 28 Pricila Arrojo Da Silva

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia Saúde da Família da Lomba do Pinheiro,
Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF Lomba do Pinheiro).
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Inserção  de  terapias  complementares  no  grupo  de
hipertensos e diabéticos na ESF da Lomba do Pinheiro, denominado Grupo “Atitude”.
Sobre o que foi?  Contemplando as diretrizes do SUS, a ESF Santa Helena, que se destaca pela
vulnerabilidade social, adotou como uma das estratégias de prevenção secundária e promoção de
saúde  o  grupo  de  hipertensos  e  diabéticos  (Hiperdia).  Foi  proposto  ao  grupo  uma  nova
metodologia no espaço e, através de um diálogo entre pares com os participantes, estabeleceu-se
que o diálogo se tornaria constante, onde discussões, rodas de conversa e troca de experiências.
Somados a isso, pensou-se em potencializar o espaço que, ora fora focado no acompanhamento
numérico da PA e glicemia, para um momento que, além de trocas, fosse de prevenção e promoção
da saúde, através de práticas integrativas e complementares.
Como funciona(ou) a experiência A Atenção Básica (AB) em Saúde, considerada como porta de
entrada para rede assistencial do sistema de saúde, é complexa e demanda intervenção ampla em
diversos  aspectos  para  que  possa  trazer  benefícios  sobre  a  qualidade  de  vida  da  população,
exigindo  um  conjunto  de  saberes  para  ser  eficiente,  eficaz  e  resolutivo.  Caracteriza,
principalmente,  continuidade e integralidade da atenção, coordenação da assistência dentro do
próprio sistema de atenção centrado na família (BRASIL 2012 apud STARFIELD, 2004).  Para a
execução dos princípios da atenção básica, os profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF)
fazem usos de várias ferramentas de trabalho, muitas já preconizadas pelo Ministério da Saúde,
entre elas estão a criação e o cuidado coletivo, como os grupos, e a prática de terapias integrativas
e  complementares.  A  realização  de  grupos  no  âmbito  da  AB  deve  ser  entendida  como  um
instrumento importante  da organização das  práticas  e  dos  planos  terapêuticos  dos  indivíduos
(BRASIL,  2010).  Já  as  Práticas  Integrativas  e  Complementares  se  enquadram  no  que  a  OMS
denomina de  medicina tradicional  e  medicina complementar  e  alternativa.  Em consonância,  o
Brasil aprovou em 2006 a política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS
( BRASIL, 2012). 

Este grupo é constituído desde a abertura da unidade de saúde da família (USF) em questão,
em 2011, e é composto por mais de 15 integrantes, onde a maioria é do sexo feminino. O grupo,
denominado  pelos  próprios  participantes  como  “Atitude”  acontece  todas  as  quintas-feiras  de
manhã na própria Unidade. 

Neste  espaço,  as  atividades  realizadas  pela  equipe  se  baseavam  no  controle  da  pressão
arterial (PA) e da glicemia, através de aferição, seguido da oferta de um desjejum com café, chá, ou
suco  com adoçante  e  biscoitos.  Durante  o  lanche,  por  vezes,  a  enfermeira  da  Unidade  trazia
assuntos de saúde para palestrar ou dialogar com os participantes. Em março de 2014, o grupo
ganhou  novos  profissionais  integrantes,  devido  o  ingresso  de  residentes  da  enfermagem,
fisioterapia e  terapia  ocupacional,  da Residência Integrada em Saúde(RIS)  da Escola de Saúde
Pública.

Ao entender melhor o significado do grupo, da promoção da saúde e da integralidade da

26  Enfermeira, residente da Escola de Saúde Pública do RS, Porto Alegre, Brasil.
27  Fisioterapeuta, residente da Escola de Saúde Pública do RS, Porto Alegre, Brasil.
28  Terapeuta Ocupacional, residente da Escola de Saúde Pública do RS, Porto Alegre, Brasil.



atenção, os residentes propuseram ao grupo uma nova metodologia no espaço e, através de um
diálogo entre pares com os participantes, estabeleceu-se que o diálogo se tornaria constante, onde
discussões,  roda de conversa e troca de experiências aconteceriam em todos os encontros com
temas  e  assuntos  demandados  pelo  coletivo  ali  presente.  Somados  a  isso,  pensou-se  em
potencializar o espaço que, ora fora focado no acompanhamento numérico da PA e glicemia, para
um momento que, além de trocas, fosse de prevenção e promoção da saúde, através de práticas
integrativas e complementares.

Com isso, o grupo “Atitude” estabeleceu uma nova metodologia de cuidado, onde, após o
acompanhamento pontual da pressão arterial e da diabetes, diálogos transversais com assuntos
demandados pelos participantes, a prática de alongamentos globais e de relaxamento através de
técnicas  de  respiração  diafragmática  com musicoterapia  foram  realizadas  e  bem  aceitas  pelos
usuários.  Tais  práticas  fazem parte  do  cuidado  humano e  atualmente  são  reconhecidas  como
Práticas  Complementares   e  Integrativas  (SALLES e  SILVA,  2011),  que ampliam o modelo de
atenção  para  além  da  medicina  tradicional.  Essa  nova  metodologia  objetiva  potencializar  os
“encontros” com o outro, consigo e com o próprio corpo. Com o outro, falamos sobre a interação
entre os humanos, que o grupo possibilita através da convivência. Os encontros consigo e com o
próprio  corpo,  é  dado através da experimentação de novas dinâmicas corporais  integrais,  que
possibilitam iniciar a desconstrução de um corpo engessado e sem autonomia. Assim, pensando na
característica  de  um  “grupo  vivo”,  a  dinâmica  grupal  e  singular  vai  se  constituindo  e  se
reinventando  a  cada  dia.  Dessa  maneira,  esse  espaço  também  fortalece  a  autonomia  e  o
protagonismo do usuário  que precisa  se  (re)constituir  como sujeito do mundo apesar  de  uma
condição imposta pela  doença crônica.  

Com o passar dos encontros, relatos subjetivos de melhora corporal, iniciamos a aferição da
PA também no final das atividades, após a prática de alongamentos, relaxamento, respiração e
musicoterapia.  Com isso,  observou-se uma estabilização dos níveis  pressóricos em 72,63% dos
participantes. Mesmo em indivíduos que optavam por não realizar a respiração diafragmática, os
valores da pressão arterial também se estabilizavam, o que pode estar relacionado ao ambiente
calmo proporcionado pela música relaxante.

Uma melhora no bem-estar também foi relatada por quase a totalidade dos participantes,
que têm realizado as atividades fora do ambiente grupal, em seus domicílios. Existem relatos de
familiares que realizam a respiração diafragmática juntos, em casa, ou que a utilizam para relaxar
após momentos de ansiedade e estresse, além dos alongamentos que, segundo eles, proporciona
um  relaxamento  da  musculatura  e  melhora  suas  atividades  de  vida  diária.  Ademais,  a
participação, a assiduidade e o número de participantes têm aumentado após a reestruturação das
atividades, revelando uma provável satisfação dos usuários.

Desafios para o desenvolvimentos?  Pretendemos trazer outras terapias complementares para o
grupo com demais  profissionais  da unidade de saúde.  No entanto,  sabemos que o uso destas
práticas são desafiador, pois requer novas formas de pensar, exigindo disposição na construção de
outros paradigmas, que permitam percepção mais ampla do indivíduo e sua natureza.

Quais as novidades desta experiência?  A inserção das terapias complementares na unidade da
Saúde da Família, que segundo relatos dos participantes, não tinham vivenciado anteriormente em
outro espaço de saúde. Além disso, a participação de profissionais de diferentes áreas de saúde,
proporcionando troca de saberes. 

Outras observações (se houver):

Referências Bibliográficas (se houver):
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Atenção à Saúde. Caderno de Atenção Básica : 
práticas integrativas e complementares. , Brasília: Ministério da Saúde,2012.



________. Ministério da Saúde. Cadernos Humaniza SUS. Volume 2. Atenção Básica, 2010 
SALLES, Léia Fortes; SILVA, Maria Julia P. Enfermagem e Práticas Complementares em saúde. 
São Caetano do Sul, São Paulo: Yendis, 2011.



Eixo temático: Atenção Básica

A CAMINHADA NO MORRO DA CRUZ
Sueli Teresinha da Silvai

Catarina Dornelles ii

Priscila Voigt Severianoiii

Local de experiência: Brasil. Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Equipe  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família
Morro da Cruz e Ernesto Araújo
Qual foi a experiência desenvolvida? Grupo de Caminhada

Sobre o que foi?  A experiência é sobre o Grupo de Caminhada desenvolvido no Morro da
Cruz, em pareceria entre a Equipe Estratégia de Saúde da Família Morro da Cruz (ESF Morro
da Cruz) e a Equipe Estratégia de Saúde da Família Ernesto Araújo (ESF Ernesto Araújo).  

Como funciona(ou)  a  experiência?  Começou há  quatro  anos  com  proposta  de  controlar
Pressão Arterial e Diabetes Mellito e acabou se tornando um grupo de convivência e um
momento terapêutico de promoção de saúde. Acontece três vezes por semana das 08h as 10h
da manhã na quadra de esportes do bairro. Primeiro é verificado os sinais: pressão arterial e
frequência cardíaca. Em seguida são realizados os alongamentos e após isso partem para a
caminhada. São realizados também alguns exercícios de circuitos e algumas dinâmicas.  O
grupo é desenvolvido em parceria com a ESF Ernesto Araújo. Uma vez ao mês são realizadas
pesagem, medidas e roda de conversa com confraternização.  São programadas caminhadas
em parques e passeios, por exemplo: passeios a gramado e no ônibus turístico de POA. 

Desafios  para o  desenvolvimento?  A grande rotatividade de  profissionais,  que gera  um
sofrimento  para  a  equipe  e  para  o  grupo,  é  um  dos  desafios  no  desenvolvimento  da
atividade, bem como a falta de recursos financeiros e de apoio institucional. Seria importante
ter mais espaços públicos e de lazer na comunidade.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  No  ano  de  2014  surgiu  uma  nova  proposta  de
trabalho idealizada pela Agente Comunitária de Saúde (ACS) e pelo técnico de enfermagem -
também estudante de educação física - responsáveis pelo grupo pela ESF Morro da Cruz. A
proposta  é  sair  da  monotonia  e  trabalhar  a  memória  e  coordenação  motora  com  alguns
exercícios e dinâmicas e realizar educações continuadas com temas de interesse do grupo no
dia mensal em que ocorre a confraternização. Hoje participam do Grupo: 2 ACSs e 1 técnica
de enfermagem da ESF Morro da Cruz  e 1 ACS da ESF  Ernesto Araújo. O empoderamento
da comunidade de que o grupo é deles, o controle da pressão arterial e diabetes e o bem estar
dos  participantes  não  só  físico  como  também  psíquico  e  a  amizade  construída  entre  os
participantes são grandes pontos positivos do grupo da caminhada do Morro da Cruz.



i  Agente Comunitária de Saúde, Funcionária do IMESF, Porto Alegre, Brasil.

ii  Agente Comunitária de Saúde, Funcionária do IMESF, Porto Alegre, Brasil.

iii Nutricionista, Residente Escola de Saúde Pública/RS Ênfase Atenção Básica, Porto Alegre, Brasil.



Eixo temático: ATENÇÃO BÁSICA

ARRAIAL DA SAÚDE

Rochele Maria Tomasel Machado
Cibele Nunes Medeiros

Clarice Vaz EmmelBöck

Local de experiência: Brasil, RS, Cidreira
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família 1, 2 e 3
Qual foi a experiência desenvolvida?  Atividade de Integração dos Grupos – ARRAIAL

DA SAÚDE

Sobre  o  que  foi?  Festa  Junina  como  atividade  de  integração  entre  os  grupos  “Viver
Melhor” ESF I, “Saúde em Ação” e “Saúde e Bem Estar” da ESF II e “Vida e Arte” da ESF III. 

Como funciona(ou) a experiência?  Cada grupo ficou responsável por montar sua banca
com comidas e brincadeiras típicas da festa junina, as quais tinham sido sorteadas previamente.  O
grupo “Viver Melhor” da ESF I tinha que providenciar os alimentos amendoim, cachorro quente e
rapadura, pescaria nas brincadeiras e apresentar a “quadrilha”.  Os grupos “Saúde em Ação” e
“Saúde e Bem Estar” da ESF II ficaram com a banca de pipoca, pizza e cocada de alimentos; argola
de  brincadeira  e  apresentar  o  “casamento  na  roça”.  O  grupo  “Vida  e  Arte”  da  ESF  IIIficou
responsável por bolos, pinhão e docinhos; bola na boca do palhaço como brincadeira e apresentar a
“dança da vassoura”. A festa foi realizada na AMVERCOL(Associação de Moradores e Veranistas
da Costa do Sol), localizada dentro da área de abrangência da ESF II e  foi aberta à comunidade.

Desafios para o desenvolvimento? Busca de equipamentos como microfone, caixa de som,
músicas típicas de festa junina; confecção do material necessário para decoração do local; angariar
doações para os alimentos e brincadeiras; cedência de um local para a realização da festa; motivar
a comunidade para participar do evento.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  O  envolvimento,  a  motivação  de  todos  os
participantes dos grupos e a integração entre os mesmos, o que era muito difícil  de acontecer.
Sempre quando reuníamos os grupos, havia uma divisão entre eles. Agora, eles estão solicitando
mais atividades conjuntas.

A participação da comunidade na festa, adquirindo os produtos das bancas, participando
das brincadeiras, divertindo-se, integrando-se e valorizando a iniciativa e os grupos.

Psicóloga, Cidreira, Brasil.
Terapeuta Ocupacional, Cidreira, Brasil.
Extensionista EMATER, Cidreira, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica
Baile da Primavera

Fabiana Polino Neves
Ana Lorize de AlmeidaGuimarães

RosaneBerbigter de Bortoli
Mireili Enilda NetoJoras

Onice Maria Lumi Martinelli

Local da Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Cidreira.
Pontos  de  rede/Equipes  de  redeenvolvidos:  Equipe

multiprofissional  da   Atenção  Básica  e  da  Unidade  de  Saúde  da
Família 2 do município de Cidreira.

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  A  experiência
desenvolvida foi uma estratégia de atividade em saúde integrando
dois  grupos  terapêuticos  realizados  semanalmente  com  a
comunidade: Saúde em Ação e Saúde e Bem Estar.

Sobre  o  que  foi:  A  estratégia  trata-se  de  um  evento
comemorativo chamado Baile da Primavera, o qual reune o público
participante  dos  grupos  citados  anteriormente  valorizando  as
vivências de cada usuário e fortalecendo a identidade do usuário no
sistema.

Como funciona a experiência? O baile acontece anualmente no
mês de outubro na associação do bairro da comunidade. Durante a
festividade  são  realizadas  competições,  jogos,  danças  e  peças  de
teatro com a participação de todos os usuários.

Desafios  para o  desenvolvimento:  A população  itinerante  do
litoral, a qual muda constantemente, assim como a gestão municipal
a qual pode ser mais favorável ás práticas de saúde da atenção básica.

Quais  as  novidades  desta  experiência:  As  mudanças  nos
padrões  epidemiológicos  e  de  saúde  da  população  envolvida
associada a maior adesão dos usuários ao tratamento e prevenção de
suas  enfermidades  como  hipertensão,  diabetes,  depressão  e  uso
abusivo de álcool e drogas.



EIXO TEMÁTICO: ATENÇÃO BÁSICA

GRUPO DE CRIANÇAS: CLINICA AMPLIADA E TRANSDISCIPLINARIDADE NO
ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL INFANTIL NA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM

LEOPOLDINA
Lara Monteiro Schuck 

André Teixeira Stephanou 
Vanessa Soares Rehermann

Local: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre/Unidade de Saúde Jardim Leopoldina.
Equipe de rede envolvida:  Equipe de  saúde formada por profissionais  contratados  do

Grupo  Hospitalar  Conceição,  residentes  e  estagiários  das  categorias  profissionais:  Agente
Comunitário  de  Saúde,  Psicologia  e  Serviço  Social,  que  atuam  na  Unidade  de  Saúde  Jardim
Leopoldina.

Experiência desenvolvida: A experiência é um relato sobre o Grupo de Crianças, o qual
visa atender as demandas em saúde mental infantil.

Sobre  o  que  foi?  O potencial  de  prevenção  e  promoção  de  saúde  de  uma  oficina  de
contação  de  histórias  se  baseia  em  diversos  elementos,  observados  a  partir  de  experiências
anteriores (Torosian; Xavier, 2012). Trabalhar com crianças de forma que possam expressar suas
vivências  transforma o  grupo,  pois  os  relatos  surgem de  maneira  espontânea,  sendo possível
desenvolver varias dinâmicas que se aproximam da realidade na qual estão inseridas. A crescente
tendência  das  oficinas  terapêuticas  em  saúde  mental  oferece  uma  opção  para  o  atendimento
coletivo de crianças, visto que a atividade lúdica é a forma de comunicação inerente da infância.
As oficinas artísticas constituem um dispositivo clínico que, além de potencial de cura, apresenta
possibilidades de promoção à saúde, de cuidado, bem como incidem nos processos de subjetivação
(Torossian,  2009).  Percebe-se  que  a  participação  neste  espaço  tem  sido  positiva  tanto  para  as
próprias  crianças,  que  afirmam  sentirem-se  bem  e  vêm  desenvolvendo  gradativamente
habilidades, maturidade e senso de companheirismo ao longo dos encontros, bem como para os
profissionais que facilitam o processo, os quais aprendem a “fazer saúde” partindo de algo que
não está dado, como uma doença ou sintoma específico e visível, e de um público que é sempre
surpreendente  na  sua  interação.  Ainda,  o  trabalho  desenvolvido  neste  grupo  é  efetivamente
interdisciplinar e, por vezes, transdisciplinar, pois os processos que ocorrem neste espaço vão além
de qualquer contorno de núcleo profissional que é presente em tantos outros espaços na saúde.

Como funciona a experiência: O Grupo de Crianças teve início no segundo semestre de
2013,  devido  as  frequentes  solicitações  de  pais/cuidadores  por  atendimento  psicológico  às
crianças. O objetivo do Grupo é atender de forma lúdica, coletiva e interdisciplinar a demanda de
acompanhamento psicoterápico a crianças de 4 a 9 anos de idade, procurando engajar a família
nesse processo. É importante notar que os pais ou responsáveis pelas crianças são incentivados a
participarem de um grupo composto por pais/cuidadores, que ocorre simultaneamente ao Grupo
de Crianças. A interlocução entre o que é produzido em cada um dos grupos potencializa também
o cuidado a estas famílias.  O grupo ocorre quinzenalmente, com duração de 1h e 30 minutos, e
dele participam diversos núcleos profissionais:  Agente Comunitária de Saúde, Serviço Social  e
Psicologia, continuamente; eventualmente, conta-se com a participação da Nutrição e Odontologia,
especialmente nas discussões de elaboração das oficinas a serem realizadas. Os encontros seguem
um planejamento baseado em uma temática considerada relevante para aquele grupo de crianças,
tanto  através  do  que  tenha  surgido  em  encontros  anteriores  quanto  em  relação  aos
encaminhamentos que levaram as  crianças a participarem do Grupo e  aos relatos  trazidos do
Grupo de Pais/Cuidadores.  

 



Desafios:  O trabalho de forma transdisciplinar entre os residentes, equipe e acadêmicos
para  realização das  atividades  e  para  avaliar  o  espaço é  um dos  desafios  encontrados.  Outro
desafio é a aquisição de materiais lúdicos e espaço adequado para a realização do grupo com a
devida qualidade necessária.

Quais as novidades dessa experiência: A possibilidade de frequentarem um espaço lúdico
na  unidade  básica  de  saúde,  em  conjunto  com  outras  crianças,  aparece  como  menos
estigmatizadora  para  a  criança  (e  também  para  a  família)  do  que  o  atendimento  psicológico
individual. Dessa forma, podem-se trabalhar aspectos do desenvolvimento das crianças que talvez
nem surgiriam em consultas individuais, por se revelarem mais facilmente nas relações com os
pares em um ambiente mais acolhedor.

 Psicóloga Residente Do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, Porto
Alegre, Brasil.

 Estagiário de psicologia do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição,
Porto Alegre, Brasil.

 Assistente Social Residente do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição,
Porto Alegre, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica

CURARTE - a cura através da arte

Rosane Schmiedt 1 
Márcia Terezinha da Silva Schinoff A2

Patricia da Silva Schinoff B 3
Rosane Aparecida De Britos C 4

Tiani Ilha Marques D5
Iriane Gomes Peixoto E 6

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Estratégia  de  Saúde  da  Família  Mato
Sampaio, Matriciamento gerência LENO, Centro Esportivo Bom Jesus.

Qual foi a experiência desenvolvida? 
Organização e acompanhamento de um grupo de convivência na comunidade vinculada à

ESF Mato Sampaio. 

Sobre o que foi?
A articulação dos serviços de saúde,  com apoio da comunidade,  para  a criação de um

grupo de convivência que tem como desafio acolher as diversidades da comunidade, produzir
saúde através da expressão e socialização.

Como funciona(ou) a experiência?
Este projeto na comunidade foi motivado pela crescente demanda  observada pela equipe

de saúde em relação a seus usuários, como frequentes idas ao posto de saúde com queixas
inespecíficas diversas, além dos  portadores de transtornos mentais, depressão, isolamento social, e
outras patologias que necessitam de outras formas de abordagem para além da clínica individual. 

Relatos implícitos ou explícitos  demonstravam a necessidade de espaços de socialização,
lazer e cultura para os moradores da região a fim de potencializar a saúde e o bem estar.

Nesta perspectiva foi elaborado o  projeto que, após a apreciação da equipe, foi divulgado
através de convites escritos e entregues pelas Agentes Comunitárias de Saúde  na comunidade em
geral. Foram também convidados  usuários do posto que se beneficiariam da proposta, atentando à
critérios de  indicação terapêutica.

 Inicialmente, em outubro de 2013, utilizamos o espaço físico da Creche Comunitária “tia
Beti” e atualmente estamos, desde março de 2014, utilizando o espaço físico do Centro Esportivo
Bom Jesus. Os encontros são abertos, de frequência mensal, com duração de duas horas e meia.

O grupo é conduzido pela terapeuta ocupacional e agentes comunitárias de saúde, embora
alguns usuários são convidados e estimulados a serem também facilitadores.

O  primeiro  encontro  foi  planejado  pelo  serviço  de  saúde  e  os  demais  em  co-
responsabilidade com o grupo participe. Cada encontro projeta o próximo, tanto nas atividades
que serão desenvolvidas, quanto os recursos necessários. 

Os recursos são em grande maioria ofertados pelos proponentes, mas é deixado em aberto
a possibilidade da comunidade de participar. Observamos que estimulamos a contribuição dentro
das possibilidades de cada um, mas que isto não é um fator limitador para a participação no
grupo, até porque muitos da comunidade tem situações precárias de recursos. Buscamos trabalhar
a lógica da solidariedade e compartilhamento onde a interface é  a relação interpessoal  que se
estabelece no próprio “fazer”. 

Desafios para o desenvolvimento?



Alguns desafios iniciais contribuíram como aprendizado, entre eles, compor esta proposta
atendendo  o  objetivo  de  cuidado  em  saúde  utilizando  recursos  criativos  da  equipe,  definir
parcerias, objetivos e formas de “atrativamente” divulgar e motivar a participação da comunidade,
além de buscar recursos de baixo custo e recicláveis.

Quais as novidades desta experiência?
A equipe  de  saúde  (ESF  e  matriciamento)  além  de  remédios,  curativos  e  imunizações

oferece linha, agulha e tecidos... o cuidado esta  “ampliado”, vai para além do sintoma e é expresso
através da arte,  da expressão dos potenciais  criativos e saudáveis dos indivíduos.  A novidade
desta experiência foi a própria forma de cuidar da saúde. Neste processo o grupo elegeu seu nome
que é reflexo do significado deste para esta comunidade: “CURARTE - a cura através da arte “

Outras observações: Esta atividade proporcionou o vínculo de usuários com o posto, levou
a  adesão  de  tratamentos  de  saúde,  além  de  oferecer  “ferramentas”  para  o  descobrir  de
potencialidades abrindo um caminho de resignificar a vida para alguns usuários.

Referências Bibliográficas: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção

Básica. 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,

Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção

Básica.
Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família / Ministério da Saúde, Secretaria

de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2010.
CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C.Terapia ocupacional: fundamentação & prática.  Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 



Eixo temático: ATENÇÃO BÁSICA

Curso de Gestantes da Unidade de Saúde Parque dos Maias em Porto Alegre, RS:
Promovendo Autonomia e Saúde

Juliana Silveira Emerim 
Carine de Moura Machado 

Simone Gonçalves Menegotto Reinehr 
Cristiane Steinmetz Campos 

Local de experiência: 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Unidade de  Saúde Parque  dos  Maias  (atenção básica)  e  Centro  Obstétrico  do Hospital

Nossa Senhora Conceição.
Qual foi a experiência desenvolvida?
Organização  e  desenvolvimento  de  um  curso  para  gestantes  que  realizavam

acompanhamento de pré-natal na Unidade de Saúde Parque dos Maias.

Sobre o que foi?
O Curso de Gestantes da Unidade de Saúde Parque dos Maias trabalhou com gestantes do

território e seus familiares questões pertinentes ao período gestacional e envolveu profissionais de
diversas  áreas  como  enfermeiros,  médicos,  dentistas,  nutricionistas,  psicólogos  e  assistentes
sociais. Sabe-se que a gestação é um período de grandes mudanças na vida da mulher além de ser
propício para o desenvolvimento de ações de promoção e educação em saúde. Por isso, durante o
curso, a troca de experiências foi rica e fundamental para diminuição da ansiedade e das dúvidas
das futuras mães quanto ao cuidado próprio e de seus bebês. 

Como funciona(ou) a experiência?
O grupo de trabalho, formado por profissionais contratados da equipe e por residentes da

Residência  Integrada  em  Saúde  com  ênfase  em  Saúde  da  Família  e  Comunidade,  reuniu-se
diversas vezes a fim de montar o cronograma do curso, bem como as temáticas e o conteúdo a ser
exposto. Ao todo, o curso contou com 6 encontros com 2 horas de duração nas dependências da
Unidade de  Saúde Parque  dos  Maias,  os  quais  abordaram os  mais  variados  assuntos  sobre  a
gestação e o puerpério. Acompanhadas por membros da equipe e residentes, em um dos encontros
iniciados  na Unidade,  as  gestantes  e  seus  respectivos  membros  da família  visitaram o Centro
Obstétrico  do  Hospital  Nossa  Senhora  Conceição,  o  qual  é  referência  para  as  parturientes  do
território  da  Unidade  de  Saúde  Parque  dos  Maias.  No  último  dia  do  curso,  logo  após  uma
confraternização, as participantes receberam um certificado de conclusão de curso e participaram
de uma sessão de fotos personalizada.

Desafios para o desenvolvimento?
Dentre os  principais  desafios  encontra-se o  amplo trabalho multi  e  interdisciplinar  que

possibilitou a realização de um curso com abordagens sob a perspectiva de diversos profissionais.
Além  disso,  foi  de  extrema  importância  o  trabalho  de  sensibilização  de  toda  a  equipe,
principalmente  dos  agentes  comunitários  de  saúde,  ao  buscar  e  motivar  a  participação  das
gestantes no curso. 

Quais as novidades desta experiência? 
Principalmente a visita ao centro obstétrico, a entrega dos certificados, a sessão de fotos e a

importante participação de companheiros e membros da família das gestantes neste espaço.

 Dentista, residente em Saúde da Família e Comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre,
RS.
 Enfermeira,  residente em Saúde da Família e  Comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição,  Porto

http://atencaobasica.org.br/relato/5051
http://atencaobasica.org.br/relato/5051


Alegre, RS.
 Nutricionista, residente em Saúde da Família e Comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição,Porto
Alegre,RS.
 Enfermeira, atuante na Fundação Municipal de Saúde de Canoas, RS.



Eixo temático: SAUDE DO IDOSO

GRUPO DA CAMINHADA, ENVELHECIMENTO COM SAÚDE

Leandro Rauber Joner 
Rozelaine Rickert

Solange Castro
Eva Elisete Borba Santos

Jacqueline de Campos Pioner 
Eliana Borba de Oliveira 

Local de experiência: Osório, Rio Grande do Sul, Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Equipe de Saúde da Família Atlântida Sul e
comunidade local.

Qual foi a experiência desenvolvida? Iniciamos a pouco tempo a criação de um grupo de
caminhada regular em nosso território de atuação, o qual ampliou nossos vínculos com os usuários
e os motivou a prática regular da atividade física.

Sobre o que foi? Com intuito de ampliar e potencializar o incentivo a prática do exercício
físico planejamos junto aos pacientes e moradores a criação de uma atividade que interessassem e
beneficiassem a todos.  A formação deste grupo visa não somente a realização de exercícios físicos,
como também a prevenção e promoção à saúde, nos permite formular um espaço de convivência
entre a comunidade e o serviço, aumentando assim os vínculos entre a população adscrita e os
profissionais de saúde.

Nosso foco como estratégia de saúde da família é promover saúde, fazer com que haja o
cuidado integral e longitudinal para com esses pacientes, proporcionando uma qualidade de vida
mais  duradoura  e  satisfatória.  São  ações  como  espaços  de  convivência  que  conseguimos  aos
poucos passar aos sujeitos confiança, promover um estilo de vida mais saudável ao cidadão. Como
nossa população é predominantemente de maior idade, oportuniza a  autonomia dos mesmos,
aumenta a autoestima e produz saúde.

Como funciona(ou) a experiência?

Primeiramente iniciou dentro da unidade de saúde em que trabalhamos, percebemos que
os  pacientes  estavam  pouco  vinculados  à  unidade  em questão,  vinham  nos  procurar  quando
necessitava de algum atendimento médico/medicação, não existia ações de promoção à saúde no
local. O enfermeiro da ESF nos trouxe em reunião de equipe suas experiencias vivenciadas em
outra ESF no município de Porto Alegre, relatou da sua participação e dos pontos positivos que
ocorreram lá em grupos semelhantes a este.  Tal fato nos motivou a tentar iniciarmos algumas
ações em saúde no nosso território. Começamos com a criação do projeto em reunião de equipe da
ESF, formulados estratégias para divulgar o grupo e cronograma das atividades. Confeccionamos
2 banners para divulgação, um foi alocado na frente da ESF e o outro em região movimentada do
território,  também  foram  distribuídos  folders  para  a  comunidade  os  quais  as  ACS  foram
fundamentais  no  auxílio  da  atividade,  também  utilizamos  os  espaços  dentro  da  unidade  e
consultórios para alertar a comunidade. Realizamos um momento de palestra com a nutricionista
da prefeitura sobre alimentação saudável junto com a população, onde também foram discutidos
aspectos fundamentais para criação do projeto, foram os próprios usuários que participaram da
formação do cronograma. A periodicidade das atividades ficou definida 2 vezes por semana, terças
e sextas-feiras às 8:30, iniciando-se com a avaliação física dos mesmos, aferição da tensão arterial,
saturação, glicemia, pesagem e frequencia cardíaca. Após, uma série de alongamentos para depois
começar de fato a caminhada em grupo. 



Ficou definido em reunião de  equipe que sempre teria  2  profissionais  da unidade nas
atividades físicas para orientações e supervisionamento.

Desafios para o desenvolvimento?

Iniciar qualquer projeto sempre é um desafio,  ainda mais com uma população que não
estava adaptada à realizar atividades físicas regulares, e até mesmo com a equipe de saúde que
estava muito centrada ao atendimento clínico, dentro da sala realizando ações de tratamento em
saúde. Nosso foco como ESF é justamente a prevenção e promoção à saúde, e são atividades como
esta que nos aproxima da comunidade e nos traz benefícios a médio e longo prazo.

Quais as novidades desta experiência?

Conseguimos  dentro  da  comunidade  um  professor  de  educação  física  aposentado,  o
mesmo  apreciou  nossa  iniciativa  e  por  vontade  própria  manifestou  interesse  de  realizar  as
orientações de alongamentos e percurso/trajeto percorrido.

Outras  observações:  Tivemos  a  felicidade  de  iniciarmos  o  grupo  com  um  número
significativo de pessoas, levando em conta que as atividades se iniciaram no inicio do inverno
gaúcho, estamos muito felizes com os resultados e adesão da comunidade até o momento, logo na
primeira semana vieram cerca de 30 pessoas num único dia para as atividades.

Fizemos  confecções  de  carteiras  para  controle  de  peso/ta  e  demais  medidas
antropométricas exclusivas para o grupo. Lembrando que a mesma está aberta para população em
geral, sem limite de idade, qualquer cidadão interessado pode participar.

Referências Bibliográficas:
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Cadernos de Atenção Básica, n. 19.

Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família Atlântida Sul, Osório, Brasil.

Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família Atlântida Sul, Osório, Brasil.

Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família Atlântida Sul, Osório, Brasil.

Técnica de Enfermagem da Estratégia Saúde da Família Atlântida Sul, Osório, Brasil.

Técnica de Enfermagem da Estratégia Saúde da Família Atlântida Sul, Osório, Brasil.F
6Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família Atlântida Sul.



Eixo Temático – Atenção Básica

GRUPO DE TABAGISMO NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Janaina dos Reis Tedesco1

Leonildo Plettes Junior2

Analaura do Amaral Ramos3

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF Primor – Sapucaia do Sul
Qual foi a experiência desenvolvida? Instituição do Grupo de controle do tabagismo
Sobre o que foi?  Grupo para fortalecimento de ações de abstinência em tabagismo, de

acordo com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo.
Como  funciona(ou)  a  experiência?  O  assombroso  número  de  óbitos  atribuídos  ao

tabagismo no Brasil (cerca de 200.000 mortes/ano (INCA, 2002)), a alta prevalência do tabagismo
na população usuária do SUS e o impacto na saúde da população somado a quantidade de pessoas
que tem interesse em parar de fumar e as inúmeras de tentativas que uma pessoa faz até a cessação
total, a equipe da ESF Primor, iniciou desde a sua implantação (dezembro de 2013) um grupo de
Controle do Tabagismo. 

Este grupo, organizado de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e do INCA
(Instituto Nacional do Câncer) é realizado pela Enfermeira e pelo médico da Unidade de Saúde,
que foram capacitados pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), além da residente da Medicina de
Família e Comunidade da ESP-RS que compõe a equipe,  e  direciona-se a todas as pessoas do
município  com  interesse  em  parar  de  fumar.  Nos  organizamos  de  forma  a  realizar  os  oito
encontros na ESF, às segundas-feiras à tarde (15-17h), e por ser a única equipe do município a
desenvolvê-lo, é aberto a toda a população, subvertendo a adscrição de território prevista à ESF. 

Quais as novidades desta experiência?  O próprio grupo constitui-se em uma novidade,
posto  ser  o  precursor  e  o  único  operacional  no  município  neste  momento.  Considerando  a
experiência anterior dos profissionais, a equipe também inovou criando um encontro inicial de
vinculação  e  explicação  da  proposta  do  grupo  aos  usuários,  visando  diminuir  o  número  de
desistências  na  segunda  sessão  estruturada.  Além  disso,  acreditamos  na  potência  do
compartilhamento no grupo para além das questões do tabaco, fato evidente no vínculo criado
entre os usuários durante as discussões realizadas.  Salientamos com satisfação, que o êxito do
grupo vem aumentando, e com isso identificamos que a cessação do tabagismo vem ocorrendo
mais  no  final  do  grupo,  depois  da  quarta  sessão  estruturada,  já  na  fase  de  manutenção,
diferentemente do que é esperado. Tal fato não impacta nos indicadores da ESF, no termino do
grupo, uma vez que consideram, para os indicadores, as cessações até a quarta sessão estruturada,
dessa forma nossos indicadores subvertem as estatísticas já estruturadas.

Por fim, a equipe da ESF Primor é uma equipe livre do Tabaco, o que nos parece ser um
fator bem importante para o trabalho com os usuários. 

Outras observações: 
Referências  Bibliográficas:  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Assistência  à  Saúde.

Instituto Nacional de Câncer - INCA. Estimativas da Incidência e Mortalidade por Câncer. Rio de
Janeiro: INCA, 2002. 

Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Assistência  à  Saúde.  Instituto  Nacional  de  Câncer  -
INCA.  Tratamento  do  Tabagismo.  Rio  de  Janeiro:  INCA,  (2014?)  Disponível  em:
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/status_politica
/tratamento_tabagismo. Acesso em: 15/08/2014.

1 Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.

2 Médico da Estratégia de Saúde da Família, ESF Primor, Sapucaia do Sul, Brasil.

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/status_politica/tratamento_tabagismo
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/observatorio_controle_tabaco/site/status_politica/tratamento_tabagismo


3 Médica Residente da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Ênfase em Saúde da Família e Comunidade, ESF Primor, Sapucaia do Sul, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica

Grupo Mais Saúde: um relato de experiência da construção de vínculo entre usuários e a
Unidade de Saúde

Tatiana Schneider 
Nathalia Zorzo Costa

Everaldo Da Rosa Dos Santos
Adelir Maria Galvão Delavi
Michele Middendorf Nunes
Zenaide Carvalho Da Silva

Local de experiência: 

Brasil, Rio Grande do Sul, Canoas
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Unidade de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, Atenção Básica
Qual foi a experiência desenvolvida?

O Grupo Mais Saúde é um grupo de convivência que acontece na Unidade Cerne há 5 anos
e tem como objetivo fortalecer o vínculo entre os usuários e os profissionais de saúde, bem como
realizar  educação  em  saúde  com  o  foco  nos  sujeitos  e  na  comunidade.  A  periodicidade  dos
encontros é semanal, entretanto, eventualmente, há mais de um encontro por semana.

Sobre o que foi?

O Grupo Mais Saúde acontece durante o decorrer do ano e aborda temas que são relevantes
para os sujeitos e para a comunidade, como hipertensão, diabetes,  saúde da mulher,  saúde do
idoso, saúde da criança e saúde do homem. Também ocorre atividades físicas, como caminhadas e
alongamentos.  Além  disso,  concomitantemente  ao  encontro  dos  adultos,  há  o  encontro  das
crianças, onde os assuntos são abordados de forma lúdica e interativa. Já aconteceram mais de100
encontros, com média de 30 participantes por encontro. 

Como funciona(ou) a experiência?

Com o objetivo de fazer do momento de convivência a oportunidade de realizar educação
em saúde, o Grupo Mais Saúde acontece com periodicidade semanal na Associação de Moradores
do  bairro  Harmonia.  É  construído  por  toda  a  equipe  da  Unidade  Cerne,  da  metodologia  à
divulgação dos encontros. Não há um público com uma faixa etária estabelecida ou um grupo
especifico de indivíduos (exemplo diabéticos), é aberto a qualquer usuário da unidade que deseja
participar. Justifica-se esse critério tendo em vista que o grupo tem o foco, não apenas a promoção
em saúde, mas também no fortalecimento do vínculo entre a Unidade de Saúde e os usuários. 

Os  temas  abordados  variam  de  acordo  com  a  demanda  solicitada  pelos  usuários  ou
sugeridos  pela  equipe.  Em  geral,  escolhe-se  um  assunto  específico  e  este  é  abordado  em um
encontro único,  se necessário,  é abordado em mais de um encontro.  Durante os cinco anos de
existência foram abordados temas como tuberculose, diabetes, hipertensão, alimentação saudável,
amamentação, saúde sexual e reprodutiva, saúde bucal, prevenção de acidentes domésticos, entre
outros.  Além  disso,  durante  o  período  de  existência,  aconteceram  caminhadas,  alongamentos,
exercícios físicos, ginástica e aulas de dança com participação de um Educador Físico (cedidos pela
SMS de Canoas)  e  estagiários  de  fisioterapia  de Universidades e  voluntariado.  Neste  período,
houve participações multidisciplinares de profissionais que atuam no NASF do município, tais
como  nutricionista  e  educador  físico.  Além  disso,  participações  de  outros  profissionais  que
pertencem a Rede de Atenção à Saúde, como psicólogos, cardiologista e ginecologista.



Os encontros do grupo também contribuem para o fortalecimento do Conselho Local de
Saúde da UBS.

A metodologia varia de acordo com o perfil  dos usuários presentes,  ora são realizadas
atividades  lúdicas,  ora  são  realizada  palestras,  ora  são  realizas  atividades  físicas.  O  grupo  é
construído de acordo com o momento, é preciso senti-lo para poder planejar. 

Os idosos e as crianças são a população mais presente no grupo.

Desafios para o desenvolvimento?

Realizar  atividades  com  sintonia  e  metodologia  adequada  para  os  grupos  distintos  de
usuários que frequentam o Grupo Mais Saúde, sem dúvidas é um grande desafio

. 
Quais as novidades desta experiência?

O grupo  tem  como  objetivo  principal  a  concretização  de  vínculo  e  confiança  entre  os
participantes, somando-se a educação em saúde visando a promoção em saúde.

Referências Bibliográficas: 
Agente Comunitário de Saúde, Canoas, Brasil.
Enfermeira, Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, Canoas, Brasil.
Agente Comunitário de Saúde, Canoas, Brasil.
Agente Comunitário de Saúde, Canoas, Brasil.
Estudante de Serviço Social, Técnica em Enfermagem, Canoas, Brasil.
Agente Comunitário de Saúde, Canoas, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica 

Grupo de Cuidadores Guerreiros do Cuidado

Luciane da Rocha Oliveira
Aguida Luana Veriato Schultz
Camila Ruszkovski Marques  
Adriana Rodrigues Machado

Michele da Rocha Starosta
Mariana Cezimbra Franzen 

Local de experiência:Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Atenção Primária à Saúde; Profissionais da

Unidade de Saúde Costa e Silva e usuários.
Qual foi a experiência desenvolvida? 
O presente relato de experiência tem como proposta apresentar o grupo de Cuidadores

Guerreiros do Cuidado desenvolvido  na Unidade de Saúde Costa e Silva, pertencente ao Serviço
de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição. O grupo oferece oportunidade para que o
cuidador  de  pessoas  acamadas,  possam  estar  diante  de  pessoas  que  passam  por  situações
semelhantes, experimentando sensação de pertencimento, acolhimento e conforto.

Sobre o que foi?Os profissionais da Unidade de saúde, identificaram a  necessidade de
criar um espaço para a socialização de informações,  troca de experiências e apoio mútuo para
pessoas que se dedicam à tarefa de cuidar. Este espaço coletivo serve como uma estratégia de
fortalecimento para o cuidador. Assim verifica-se a importância do espaço grupal para troca de
experiências em relação a recursos da rede de apoio, além de estratégias para o cuidado, como
dividir o cuidado com outros familiares, necessidade de um espaço para cuidar de si a fim de
evitar o próprio processo de adoecimento do cuidador devido ao estresse gerado. (GROSSI et all,
2008). Para assegurar a qualidade do cuidado aos  pacientes acamados na família, bem como, o
direito à convivência familiar e comunitária dos mesmos, evitando assim a institucionalização,
torna-se importante e necessária a existência de uma estrutura de apoio ao cuidador. As redes de
apoio são importantes para auxiliar o cuidador, zelando pelo seu cuidado, não permitindo que este
se  sinta  sozinho  e  incapaz  perante  o  cuidado.  O  cuidado  constitui-se  em  uma  realidade
heterogênea, que envolvem fatores sociais, familiares e psicológicos, pois a tarefa de cuidar nem
sempre  é  planejada,  esperada  ou  escolhida,  fragilizando  também  o  cuidador  principal,
necessitando de cuidados  profissionais.   O processo de  cuidar tem efeitos  na vida pessoal  do
cuidador, atingindo o idoso, os demais familiares e instituições sociais, sendo necessário dividir o
ônus de ser cuidador com a rede formal e informal de apoio. A atuação conjunta de profissionais
de  diversas  áreas  tem  por  objetivo  a  promoção  da  saúde  no  envelhecimento,  que  deve  ser
construído a partir das colaborações disciplinares, mas com o necessário rompimento de fronteiras,
para que todos possam por ele transitar e junto com os idosos, serem sujeitos de ação educativa. Os
profissionais, ao atender os cuidadores de idosos, cabe-lhes buscar socializar conhecimentos em
atenção  primária  de  saúde,  promovendo  o  saber  cuidar  informalmente,  “entre  as  principais
funções  das  redes  de  apoio  ou  suporte  social  está  oferecer  ajuda  material,  informativa  e
emocional” (NERI,  2002,  p.38).  Neste sentido, o grupo de idosos Guerreiros do Cuidado,  tem
como objetivo,  garantir  um  espaço de troca de experiência e  reflexão a todas as  pessoas que
exercem  a  função  de  cuidadores.   O  papel  do  cuidador  vem  ultrapassando  o  simples
acompanhamento  das  atividades  diárias  dos  indivíduos  sejam eles  saudáveis  enfermos  e/  ou
acamados, estejam em situação de risco ou fragilidade, seja nos domicílios e/ou em qualquer tipo
de instituições na qual necessite de atenção ou cuidado diário. 

Como funciona(ou)  a  experiência?  O  grupo  foi  implantado  na  Unidade  de  Saúde  no



primeiro trimestre de 2014. Os profissionais da US observaram a necessidade de trabalhar com este
público, levando em consideração a alta demanda  no território. O grupo de cuidadores funciona
quinzenalmente com temas, previamente, escolhidos pelos próprios participantes, sendo alguns:
saúde  mental  do  cuidador;  cuidados  gerais  com  o  acamado;  atividade  física  e  alimentação
saudável;  dia  de  beleza;  auto-estima do  cuidador;  apresentação  do  programa  de  atendimento
domiciliar. Assim, esses  encontros favorecem que o cuidador tenha mais recursos para lidar com o
paciente, receba apoio e se organize melhor, utilize recursos pessoais para encontrar soluções para
os  problemas,  expresse  sentimentos  e  vivências  particulares  e  atribua  novo  sentido  às  suas
experiências ao encontrar novas formas de enfrentamento.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Espera-se  que  os  cuidadores  tenham  maior
conhecimento  sobre  ações  de  cuidado  com  os  acamados,  bem  como  consegam  melhorar  sua
qualidade de vida, auto-estima, auto cuidado.

Quais as novidades desta experiência?No grupo de cuidadores Guerreiros do Cuidado, há
espaço para o cuidador interagir e compartilhar dificuldades práticas do dia a dia, bem como e
aspectos emocionais envolvidos no cuidado com o paciente acamado.Trata-se, portanto, de um
ambiente que favorece a convivência e no qual há a possibilidade de os participantes relatarem
suas histórias e discutirem suas principais  dificuldades para a busca coletiva de alternativas e
estratégias eficientes e seguras que minimizem sofrimento e garantam investimento em qualidade
de vida. No grupo,  os participantes têm a oportunidade de refletir sobre a tarefa de cuidado sob
novas perspectivas,  ao encontrar novas estratégias para superar dificuldades e descobrir novas
formas de lidar com o cotidiano modificado. 

Referências Bibliográficas 
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burnout de cuidadores de idosos:  uma estratégia para a prevenção da violência.  In:  BULLA,
Leonia Capaverde e ARGIMON, Irani Iracema de Lima.  Convivendo com o Familiar  Idoso.
POA: EDIPUCRS, 2008.

NERI, Anita Liberalesso. Qualidade de vida e idade madura. São Paulo: Papirus, 1993.
____(Org.). Cuidar de idosos no contexto da família: questões psicológicas e sociais. São
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 Farmacêutica,  residente  na ênfase  de  Saúde  da Família  e  Comunidade  do Programa de  Residência
Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, Brasil.
Assistente Social,  do Serviço de Saúde Comunitária do  Grupo Hospitalar Conceição,  Porto Alegre,
Brasil.
 Frmacêutica,    esidente  na ênfase  de  Saúde da Família  e  Comunidade do Programa de  Residência
Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, Brasil..



Eixo temático: Atenção Básica

GRUPO VIVA MELHOR

Fernando Schrammel
Gustavo Arcildo Schu

Kellen Guedes Cardoso

Apresentação:         

          O município de Maratá emancipado há 20 anos, conta com uma população estimada
em 2531 (IBGE 2008) habitantes, de descendência alemã, distribuídos em uma área de 82,5 KM²,
distribuídos em 6 micro áreas, sendo uma urbana e cinco rurais.

Com o desenvolvimento sócio econômico observamos a modificação do modo de trabalho
e do estilo de vida das pessoas no território do Município de Maratá, o que gera mudanças no
perfil epidemiológico da população do município.

O avanço  tecnológico  e  científico,  as  mudanças  de  paradigmas  que  dão  sustentação  à
prática médica da atualidade, o deslocamento do conceito de saúde com ênfase à promoção da
saúde, ao cuidado e à prevenção de doenças geram a tendência de redução dos índices de doenças
infecto-parasitárias e aumento das doenças degenerativas, como é o caso da diabete melitus, da
hipertensão  arterial  sistêmica,  obesidade,  doenças  cardiovasculares,  alterações  emocionais/
psicológicas e psiquiátricas, entre outras.

Levando-se em conta o paradigma de que saúde não é a mera ausência de doença e sim o
bem estar físico,  mental e social,  compreendemos que todo sofrimento mental é decorrente do
desequilíbrio destas interfaces que se entrelaçam na vida humana.

Partindo-se desta premissa, pra além do atendimento médico, farmacológico e hospitalar
faz-se necessário estruturar formas de atendimento comunitárias que atendam as necessidades que
extrapolam estes vieses.

Assim, os grupos de apoio e terapêuticos surgem como estratégias de suporte às práticas de
saúde pública.

Caracterização do Município e Identificação das Necessidades de Saúde e Saúde Mental

O Município de Maratá, criado em 20 de março de 1992, localiza-se no Vale do Rio Caí,
distanciando 92 Km da capital do Estado – Porto Alegre. Conta atualmente com uma população de
2.531 habitantes (cfe. estimativa IBGE 2008), distribuída em uma área de 82,5 Km².

A economia é basicamente estruturada sobre o setor agrícola, pecuária e silvicultura, que
representa 65% da população ocupada.  Em seguida, o setor calçadista e de beneficiamento de
madeiras emprega 22% da população marataense.

A Secretaria Municipal de Saúde, criada em 14 de janeiro de 1993 tem como alicerce de suas
atividades o desenvolvimento de políticas de saúde, planejando e executando ações preventivas
através de programas de saúde. Sua missão está embasada na proteção e na melhoria da saúde de
todos os habitantes de Maratá, garantindo o acesso dos diferentes grupos da população, através de
um modelo de atendimento humanizado, priorizando a promoção e a vigilância da saúde, com
características de integralidade, equidade e universalidade. Desde o início de seus trabalhos,  a
secretaria  municipal  de  saúde  fundamenta  suas  atividades  no  slogan:  “Para  nós,  saúde  é
prevenir.”.

Neste sentido, o referido Projeto tem por objetivo apoiar a inclusão das ações de atividade
física,  vigilância  nutricional  e  saúde mental  no serviço de  atenção básica,  Estratégia  Saúde da
Família e Unidade Básica de Saúde, articulando o trabalho em rede de saúde e linha de cuidado,
bem como o processo de territorialização e regionalização.

A  rede  de  cuidado  integral  da  saúde  do  cidadão  marataense  é  realizada  de  forma
articulada, com recursos e esforços de todas as Secretarias do Município, como segue:



*  Educação  e  Cultura  –  Escola  Ocupacional,  Escola  de  Educação  Infantil,  Atividades
Culturais, acompanhamento em grupo e individual de alunos e professores.

* Assistência Social – acompanhamento familiar, Grupo Conviver, Grupo Mulheres, Grupo
ASEMA,  Grupo  de  Portadores  de  Necessidades  Especiais,  Grupo  de  Famílias,  Oficina  de
Artesanato, Oficina de Culinária.

* Saúde – Grupo de Gestantes, Grupo de Hipertensos e Diabéticos, Grupo Conversando
sobre Obesidade, Saúde da Família, Visitas domiciliares, acompanhamento individual.

* Conselho Tutelar.

É  imprescindível  que  o  trabalho  seja  inter  setorial,  pois  do  contrário,  enfraqueceria  e
dificultaria o alcance dos objetivos das políticas públicas de saúde.

Neste sentido, o referido Projeto tem por objetivo estabelecer ações no setor de vigilância
da saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população, com a adoção de modos de viver
mais saudáveis e ativos, envolvendo a reeducação alimentar, a prática de atividades físicas, além
do  acompanhamento  psicoemocional.   Estas  ações  serão  traçadas  com  base  no  diagnóstico
municipal, atendendo a população com índices de sobrepeso e obesidade, residente no município
de Maratá.

Justificativa

Com o desenvolvimento sócio-econômico observamos a modificação no modo de trabalho
e estilo de vida das pessoas, o que acarreta na mudança do perfil das doenças encontradas, com
tendência a diminuição das doenças infecto-parasitárias e  aumento das doenças degenerativas,
como  é  o  caso  da  diabete  melitus,  da  hipertensão  arterial  sistêmica,  obesidade,  doenças
cardiovasculares, alterações emocionais/psicológicas e neoplasias, entre outras.

Na realidade do nosso município, como dito anteriormente, a produção concentra-se no
setor primário, o que gera um aumento significativo de doenças osteomusculares e, de certa forma,
influencia para uma alimentação mais calórica e pobre em fibras. Além disso, observamos como
causa das mortes no município 23% por neoplasia e 47% por doenças do aparelho circulatório.

Tendo isto em vista, pensamos ser de fundamental importância desenvolvermos ações de
educação em saúde para promover uma alimentação saudável, cuidados nas atividades laborais,
apoio psicológico, tudo isto visando a redução das doenças e agravos encontrados no município.

Objetivos

Objetivo Geral: Melhoria da qualidade de vida da população por meio da adoção de modos
de viver mais ativos e saudáveis. Modificação do perfil de morbimortalidade. 

Objetivos específicos: 
1. Construir grupos de promoção em saúde abrangendo as seguintes áreas:

 Orientação alimentar: grupo coordenado por nutricionista voltado para a população
em geral e especialmente aqueles pacientes que já apresentam alterações decorrentes de um
mau hábito alimentar como obesos e dislipidêmicos. Dentre as atividades desenvolvidas
neste grupo estão incluídas palestras e oficinas de culinária.

 Atividade física orientada: grupo coordenado por profissional da área de educação
física voltado para a população em geral. Orientações para alongamento e atividade física
diária  (incluindo  orientações  específicas  para  a  prevenção  de  agravos  decorrentes  da
atividade laboral).



 Grupo  de  apoio  psicológico:  grupo  coordenado  por  psicólogo  visando  o
acolhimento das demandas emocionais da população.
2.  Definir  o  perfil  epidemiológico  das  doenças  degenerativas  prevalentes  no  município

através da sensibilização e capacitação dos profissionais para o correto preenchimento de folha
de atendimento e cadastramento dos munícipes no programa hiperdia.

3. Sensibilizar e capacitar profissionais para a construção e execução do projeto.
4. Articular os diferentes setores e secretarias envolvidas no desenvolvimento do projeto.

Proposta de Ação:

Através do projeto serão desenvolvidas as seguintes ações: 1. Contratação de profissionais
nas áreas de psicologia, nutrição, fisioterapia e educação física para coordenação e realização dos
grupos de promoção da saúde. 2.  Capacitação e sensibilização dos profissionais envolvidos no
projeto para sucesso do mesmo. 3. Acompanhamento específico, segundo a área, dos pacientes
envolvidos.  4.  Realização  de  reuniões  semanais  com  atividades  educativas  sobre  os  temas
propostos no projeto. 5. Realização de oficinas de culinária. 6. Realização de oficinas laborais. 7.
Realização  de  atividades  físicas  coordenadas.  8.  Realização  da  pesquisa  de  satisfação  entre  a
população  envolvida  ou  não  no  projeto,  através  de  um  questionário  específico.  9.  Reuniões
mensais da equipe da Secretaria.

As ações mencionadas serão desenvolvidas semanalmente e mensalmente,  iniciando em
janeiro  até  dezembro  de  2011,  sendo  que  apenas  a  pesquisa  de  satisfação  entre  a  população
envolvida no projeto será realizada em julho de 2011.

Os  recursos  oriundos  do  Ministério  da  Saúde  serão  aplicados  na  contratação  de
profissionais  (psicóloga,  fisioterapeuta,  nutricionista)  responsáveis  pelas  realizações  das  ações
propostas. A contrapartida municipal será de R$ 3.000,00 que será utilizada na compra de serviços
de educador físico.

É importante destacar que o uso do recurso da Vigilância em Saúde segue as orientações da
Portaria n° 204 de 29 de janeiro de 2001 e da Portaria n° 3.252 de 22 de dezembro de 2009.

Resultados propostos: 

1. Promoção da melhoria da qualidade de vida da população; 2. Redução da prevalência de
doenças degenerativas; 3. Redução do perfil de mortalidade do município; 4. Diagnóstico de
comunidade mais preciso; 5. Maior resolutividade clinica por maior adesão aos tratamentos
propostos

Monitoramento e Avaliação do Projeto

O monitoramento e a avaliação do Projeto “Promovendo a Saúde de Maratá” será realizado
através das seguintes etapas:

1.  Análise sistemática e comparativa de indicadores anteriores ao início do projeto e 12
meses após seu início; com objetivo de manter uma avaliação anual dos indicadores. Ao longo do
ano serão realizadas reuniões mensais para monitoramento dos indicadores.

2. Mensalmente será realizada reunião entre os atores do projeto, com objetivo de discutir a
contínua construção do projeto e a resposta às atividades propostas.

3. Enquete popular sobre a satisfação relativa ao projeto em andamento.
Atores envolvidos no projeto



Atores envolvidos no planejamento, execução, monitoramento e avaliação do Projeto:

• Médico do ESF
• Enfermeira do ESF
• Enfermeira coordenadora da Vigilância em Saúde
• Psicóloga
• Nutricionista
• Fisioterapeuta
• Professor educação física
• Assessora especial em saúde
Responsáveis pelo projeto

Nestes termos, a Secretaria Municipal de Saúde finaliza este projeto, e responsabiliza-se
pelas ações e resultados provocados, comprometendo-se com a implementação e monitoramento
para o seu pleno desenvolvimento, na busca dos objetivos propostos.



Eixo temático:  ATENÇÃO BÁSICA

“PROJETO DEIXANDO DE FUMAR”
ESTÂNCIA VELHA NO CAMINHO CERTO-FUMANDO MENOS

Marcia Inês Ribeiro

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Estância Velha
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Áreas das Equipes da Estratégia de Saúde da

Família(ESF),  membros  das  equipes:  enfermeira,  médico,  dentista,  nutricionista,  técnicos  de
enfermagem e agentes comunitários de saúde. As ESFs possuem lista nas recepções para inscrição
de  tabagistas  interessados  em  parar  de  fumar.  Os  encaminhamentos  são  feitos  por  médicos,
enfermeiros, dentistas através das consultas, pelos ACSs nas visitas domiciliares e também através
da demanda espontânea.

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?   Acompanhamento  de  grupos  de  combate  ao
tabagismo no período de 2008 à 2013

Sobre o que foi? Tabagismo

Como funciona(ou) a experiência? O Projeto Deixando de Fumar iniciou no município em
2007 em uma Unidade de Saúde da Família(USF). Em 2008, foi ampliado para mais uma Unidade.
De 2008 a 2011 o projeto atendeu dez grupos de combate  ao tabagismo.   Em 2012,  mais  três
Unidades de Saúde passaram a integrar o projeto. Do início de 2012 até dezembro de 2013 já se
haviam constituído e trabalhado com vinte e cinco grupos de combate ao tabagismo.  Todos os
grupos  têm  boa  adesão  ao  programa,  praticamente  não  há  abandono  durante  as  sessões
estruturadas.  No  município,  o  projeto  conta  com  um  diferencial,  que  é  a  sensibilização  dos
participantes.  Nesta  oportunidade,  a  todos  os  usuários  que  se  inscreveram  para  participar  é
apresentado  o  método  com  que  se  desenvolverão  as  atividades  do  projeto,  apresentados  os
membros da equipe e usuários abstinentes que participaram dos grupos anteriores são convidados
a participar da sensibilização para fazer o relato da sua experiência de participação e como estão se
sentindo na condição atual sem tabaco. Também é sugerido aos participantes para que convidem
uma  pessoa  de  suas  relações  para  ser  o  “padrinho”  ou  “madrinha”  para  dar-lhes  suporte
emocional  e  incentivo  quando  estiver  longe  da  equipe.  Também  na  sensibilização  todos  os
usuários  são  agendados  para  avaliação  da saúde  bucal  com o dentista  da  USF e  agendado a
primeira  consulta  médica  para  avaliação  clínica.     Muitos  usuários  vêm  à  primeira  sessão
estruturada na semana seguinte, fumando menos e, às vezes, não fumando mais pelo estímulo
recebido na sensibilização.

Desafios para o desenvolvimento?  Participação e adesão dos participantes aos grupos.
Redução da prevalência de tabagistas no município e, com isto a redução da morbimortalidade por
doenças tabaco relacionadas.

Quais as novidades desta experiência? A sensibilização dos participantes e a participação
de integrantes de grupos anteriores para prestar seu relato de experiência de ter participado dos
grupos  e  abandonado o  hábito  de  fumar.  Além das  quatro  sessões  estruturadas,  realizamos a
sensibilização dos participantes, primeiro momento de contato, onde é explicado o funcionamento
do programa conforme diretrizes do Programa Nacional de combate ao Tabagismo. 

Outras  observações:  Junto   à  primeira  sessão,  todos  os  usuários  realizam  a  primeira
consulta médica para avaliação clínica e solicitação de exames conforme a necessidade, e de acordo
com o Protocolo Assistencial de Atendimento à Tuberculose do município, à todos os usuários é
também solicitado o exame de BAAR para investigação de tuberculose,  e na terceira sessão, é



realizada a segunda consulta médica para avaliação do uso da medicação de acordo com o grau de
dependência de cada um. 

Enfermeira de Saúde Coletiva, Responsável pelos Programas de Saúde, Estância Velha-RS,Brasil



Eixo temático: Atenção Básica

A REDE COMO FERRAMENTA PARA O CUIDADO INTEGRAL

Analaura do Amaral Ramos 
Janaína dos Reis Tedesco

Leonildo Plettes Júnior

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul.

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  ESF  Primor,  Equipe  do  PAD,  CRAS/CREAS
municipais, Equipe de Apoio em Saúde Mental.

Qual foi a experiência desenvolvida?  A interloculação da rede de saúde e rede intersetorial do
município de Sapucaia do Sul na produção do cuidado integral do usuário

Sobre o que foi? Articulação da rede de cuidado como ferramenta promotora do cuidado integral
de uma usuária da ESF Primor

Como funciona(ou) a experiência? Acreditando na equidade como um dos princípios norteadores
do cuidado,  procuramos acionar a  rede de  saúde e intersetorial  do município para garantir  o
cuidado  necessário  a  usuária.  A  mesma  tratava-se  uma  usuária  acamada,  com  diversas
comorbidades físicas e sociais as quais necessitavam de um olhar mais ampliado da equipe de SF,
bem como da rede de cuidado. Desta forma, contamos com os dispositivos de auxílio social como
CRAS/CREAS,  igualmente,  dividimos  o  cuidado  da  usuária  com  a  equipe  do  Programa  de
Atenção Domiciliar e fomos matriciados pela Equipe de Apoio em Saúde Mental no concernente
ao sofrimento da família.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Trabalhar  em  rede,  seja  ela  uni  ou  multisetorial,  e
principalmente  com  vistas  ao  cuidado,  requer  muito  além  de  disponibilidade,  vontade  para
dividir, problematizar e construir em equipe. Para tal, há que se ter os dispositivos disponíveis
(programas, serviços) e compreender a necessidade de fazer uso deles. Empecilhos ao trabalho
compartilhado em rede, é a inexistência dos serviços, a indisponibilidade da EqSF em fazer mão
dessas ferramentas ou dos serviços se comprometerem com o cuidado compartilhado.

Quais as novidades desta experiência? A utilização da rede de cuidado no compartilhamento do
cuidado integral do usuário é uma prática antiga e ao mesmo tempo incipiente, conquanto que
redes articuladas ainda não são a realidade da maioria dos serviços. 

Referências Bibliográficas
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Trabalho e redes de saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2009.44 p. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/trabalho_redes_saude.pdf. Acessado em 18/8/14.
Médica Residente da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Ênfase em Saúde da Família e Comunidade, ESF Primor, Sapucaia do Sul, Brasil

 Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.

 Médico da Estratégia de Saúde da Família, ESF Primor, Sapucaia do Sul, Brasil

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/trabalho_redes_saude.pdf


Eixo: Atenção Básica 

ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

Bruno Moraes da Silva 
Daisy Fragoso Dorneles 

Fabio Pase 
Luiza Schnorr 

Scheila Mai

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Atenção Básica, Unidade de Saúde da Família com
duas equipes de Estratégia Saúde da Família.
Qual foi a experiência desenvolvida? Atendimento multiprofissional.
Sobre o que foi? Compartilhamento de saberes profissionais específicos e construção recíproca de
novos conhecimentos.
Como funciona(ou) a experiência?  O relato de experiência consiste em uma ação desenvolvida
por profissionais (uma enfermeira, uma fisioterapeuta, um psicólogo e um médico) da Residência
Integrada em Saúde, com ênfase na Atenção Básica da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do
Sul  (ESP/RS)  juntamente  com duas  equipes  de  uma Unidade  de  Saúde  da  Família  (USF)  do
Distrito Partenon/Lomba do Pinheiro em Porto Alegre.

Decorreu no primeiro  trimestre  do ano de  2014 a  inserção  de  residentes  no campo de
formação  da  USF  Lomba  do  Pinheiro  (USFLP),  sendo  que,  nesse  período  realizamos  o
reconhecimento  dinâmico  do  campo de  trabalho,  identificando  as  necessidades,  fragilidades  e
potencialidades que o mesmo apresenta. Nesse contexto identificamos a falta de interação entre os
profissionais da equipe e pouca troca de conhecimento entre eles e acabamos por criar uma agenda
multidisciplinar, visando um atendimento conjunto e integrado.

A agenda multiprofissional é realizada por nós residentes da USFLP, o agendamento da
mesma decorre a partir das discussões de casos em equipe, que se elenca como necessário um
atendimento  multiprofissional,  decorre  ainda  pela  demanda  trazida  em  acolhimento,  nas
consultas,  e  pela  agente  comunitária  de  saúde.  Essa  agenda  multiprofissional  é  uma consulta
realizada  na  presença  de  dois  residentes,  que  tem  como  objetivo  ver  o  usuário  na  sua
integralidade. Através do atendimento multidisciplinar consegue-se aplicar saberes profissionais
de forma compartilhada,  somar conhecimento para dar respostas efetivas à complexidade que
envolve  a  perspectiva de  viver  e  conviver  com qualidade e saúde de vida.   O atendimento é
caracterizado  pelo  relacionamento  das  disciplinas  entre  si,  algo  que  raramente  ocorre  na
graduação e/ou no ambiente de trabalho no campo da saúde. Estamos acostumados a um sistema
em  que  cada  saber  específico  é  isolado  entre  os  profissionais  e  propor  diferentes  formas  de
aproximação  e  troca  de  saberes  e  disciplinas  só  trazem  benefícios  transversais  tanto  para  o
usuário/família como aos profissionais que realizam a consulta.  Já tive a oportunidade de realizar
atendimentos  conjuntos  com  a  enfermeira,  com  a  fisioterapeuta  e  com  o  médico  e  foi  uma
experiência  muito  rica,  pois  permitiu  uma  maior  troca  de  conhecimentos  e  de  informações
aprimorando ainda mais um olhar integral sobre o usuário. Se não fosse essa experiência o usuário
iria passar em um atendimento individual  com o psicólogo e depois com a fisioterapeuta,  por
exemplo,  e  com  pouquíssima  inter-relação,  ou  seja,  dois  profissionais,  mas  trabalhando
isoladamente o mesmo usuário.  Os profissionais, em sua maioria, não estão articulados entre si,
não havendo relações entre as disciplinas e o atendimento multiprofissional realizado na USFLP
vai de encontro a isso, propondo uma articulação e uma ideia de complementariedade entre os
diferentes saberes.
Desafios para o desenvolvimento? Obter um turno comum semanalmente entre os profissionais
residentes para realizar atendimentos conjuntos; Demanda assistencial elevada aos profissionais
da ESF, que tem dificultado fazer parte dessa equipe de atendimento multiprofissional; tornar que



essa experiência de atendimento multidisciplinar faça parte de toda equipe da USFLP e que não
seja vista como uma atividade somente dos Residentes.
Quais as novidades desta experiência?   A experiência multidisciplinar tem proporcionado um
efetivo relacionamento das disciplinas entre si e um melhor planejamento de ações visando o bem
estar dos usuários da USFLP. No campo da saúde, se tem cada vez mais profissionais isolados em
seus consultórios sem uma integração com os outros, como se os pacientes fossem divididos em
partes e cada profissional responsável por um pedaço específico. O atendimento multidisciplinar
vai  a  uma  lógica  contrária  a  isso,  visando  a  troca  e  a  construção  de  novos  conhecimentos,
enfraquecendo as relações de poder e priorizando a escuta e a interação entre os profissionais
(PAULA, 2009).
Referências Bibliográficas:

PAULA,  Reginaldo  Afonso  de.  Relação  multiprofissional  do  Trabalho  em  Equipe  na
Atenção Básica de Saúde. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Medicina. Núcleo
de Educação em Saúde Coletiva. São Sebastião do Paraíso, 2009. 30f. Monografia (Especialização
em Atenção Básica em saúde da Família).

 Psicólogo, Residente da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
 Fisioterapeuta, Residente da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
Brasil.
 Médico, Residente da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
 Enfermeira, Coordenadora da Unidade de Saúde da Família Lomba do Pinheiro, Porto Alegre,
Brasil.
 Enfermeira, Residente da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica

Brincando de aprender ou aprendendo a brincar?

Maribel Renata Fachinetto 
Sheila Petry Rockenbach2

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Canoas.
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Estratégia  de  Saúde  da  Família  (ESF)  e

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)
Qual foi a experiência desenvolvida? A Atenção Básica surge como um novo modelo de

fazer saúde! É o ponto da rede de atenção à saúde que tem como responsabilidade garantir o
acesso e a resolutividade de 85% das demandas de saúde e ordenar o caminho pela rede. É nesse
espaço que a promoção de saúde, prevenção e reabilitação unem-se para promover a qualidade de
vida  dos  sujeitos.  Os  grupos  são  importantes  ferramentas  para  a  prática  da  promoção,  da
prevenção e da reabilitação, bem como para a garantia do acesso e da resolutividade. No ano de
2013 foram desenvolvidos diferentes grupos de promoção, prevenção e terapêuticos com enfoque
na comunicação humana na UBS União em Canoas. Foram desenvolvidos grupos de estimulação
da linguagem, cujo público alvo eram crianças menores de 5 anos, com ou sem atraso na aquisição
da fala e seus cuidadores, bem como grupos terapêuticos de fala e linguagem escrita para crianças. 

Sobre o que foi? A experiência foi pautada na utilização dos grupos como ferramenta para
a promoção, prevenção e reabilitação da comunicação humana. 

Como  funciona(ou)  a  experiência?  Os  grupos  iniciaram  a  partir  das  demandas  mais
frequentes de alterações da linguagem oral e escrita: atraso na aquisição da fala, dessonorizações,
apagamento ou substituições  de  liquidas  e  consciência  fonológica.  No início  dos  grupos  eram
poucas crianças que participavam dos grupos, mas a medida que novas crianças chegavam à UBS
apresentando alterações  de  linguagem e após  avaliação tinham indicação para integrar  algum
grupo, os grupos foram aumentando. Cada grupo comportava até 10 crianças. As crianças eram
acompanhadas  por  seus  responsáveis  ou  cuidadores,  para  que  a  estimulação  continuasse
acontecendo em casa nos demais dias da semana. Cada grupo acontecia com frequência quinzenal,
no entanto a mesma criança participava, em muitos casos, de mais de um grupo, por apresentar
mais de uma alteração. Eram utilizados diferentes dispositivos para a estimulação da fala e da
escrita:  histórias,  jogos,  confecção  de  jogos  e  brinquedos  com material  reciclado,  entre  outros,
tornando  a  atividade  lúdica  e  orientando  as  famílias  a  utilizarem-se  do  lúdico  e  dos  demais
dispositivos para a estimulação em casa. Para o grupo de estimulação da linguagem escrita, foi
criado o dispositivo da biblioteca, em que a criança a cada encontro levava uma revista Recreio®
para ler em casa e na semana seguinte trocava por uma nova.

Desafios para o desenvolvimento?  O modelo de Estratégia de Saúde da Família ainda é
muito jovem, suas propostas e dispositivos de atenção estão a pouco tempo fazendo parte das
rotinas de cuidado das comunidades. Com isso, os usuários da Atenção Básica ainda buscam o
atendimento  individualizado,  principalmente  o  terapêutico,  sendo  preciso  uma  sensibilização
maior sobre os benefícios do atendimento em grupo e da possibilidade de ampliação do acesso aos
cuidados  fonoaudiologicos  através  destas  formas  de  atendimento.  Pela  dificuldade  de
entendimento e sensibilização, muitos responsáveis e cuidadores acabavam deixando de trazer as
crianças para os atendimentos, o que demandava da equipe a busca ativa destes usuários. 

Outro  desafio  no  processo  de  desenvolvimento  dos  grupos  foi  e  continua  sendo  a
participação da equipe de ESF na realização destes. Essa dificuldade é ocasionada muitas vezes
pela grande demanda que faz uso da ESF, sobrecarregando as equipes, como também pela falta de
interesse de muitos profissionais de realizarem atendimentos interdisciplinares. 

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Apesar  das  dificuldades,  os  grupos  propostos
possibilitaram a ampliação do acesso aos atendimentos e acompanhamentos fonoaudiológicos na



Atenção Básica, bem como uma maior resolutividade das alterações, pois o processo terapêutico
foi maximizado com a interação entre as crianças participantes dos grupos. 

Outra  novidade possibilitada pelos grupos  foi  o fortalecimento do vínculo entre pais  e
filhos  e  a  sensibilização  das  responsabilidades  no  processo  de  aprendizagem,  bem  como  a
possibilidade de promover a comunicação humana e utilizá-la como ferramenta de inserção social.
Muitas crianças e seus responsáveis utilizaram dos espaços dos grupos para brincarem juntas, o
que foi sentido ser uma dificuldade na rotina do dia-a-dia.

Valores como solidariedade e respeito pelo outro foram estimulados durante a realização
das atividades em grupo, promovendo a paz e o diálogo.

 Fonoaudióloga, Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em 
Saúde da ULBRA, Canoas, Brasil.

2 Fonoaudióloga, Tutora do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde 
da ULBRA, Canoas, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica

Interação entre atenção básica e terciária 
Mirena Boklis 
Natais Bilhão  
Élvio Bertolo  

Diogo Crivelatti  
Camila Ávila 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul

(IC-FUC) e Unidade Básica de Saúde (UBS) Nonoai
Qual foi a experiência desenvolvida?
Durante os meses de agosto a outubro de 2013 um grupo de residentes do programa de

Residência  Multiprofissional  em  Saúde  do  Instituto  de  Cardiologia  formado  por  uma
nutricionista,  um  enfermeiro,  um  fisioterapeuta  e  uma  psicóloga,  coordenados  por  um
precpetora da instituição, iniciou uma atividade junto a uma UBS da zona sul de Porto Alegre.  

Sobre o que foi?
Interação entre atenção terciária e atenção básica
Como funciona(ou) a experiência?
Junto às enfermeiras da unidade, os residentes se inseriram nas atividades já existentes

contribuindo com seu conhecimento e trocando experiências. O período de vivência ocorreu duas
vezes por semana, em cada qual comparecia dois residentes. Dentre as atividades vividas no
período,  destacam-se  os  grupos  de  tabagismo  (cessação  e  manutenção),  grupo  de  terapia
comunitária, visitas domiciliares e atividades de educação em saúde nas escolas. Os momentos
foram importantes para que profissionais  da atenção primária e terciária pudessem dialogar,
entender e esclarecer dúvidas de como se dá o fluxo, rotina e demandas em cada serviços. O
contato com os pacientes nos grupos foi proveitoso tanto no sentido de instruí-los, como para
praticar a escuta e refletir, o que muitas vezes não é possível no ambiente hospitalar. Nas visitas
domiciliares os residentes puderam contribuir na orientação de pacientes e profissionais, uma
vez que há carência de apoio de outras especialidades na UBS e que os pacientes têm dificuldade
de acesso a atenção secundária. Já na escola, poder esclarecer dúvidas dos alunos e trabalhar a
prevenção  para  que  eles  não  precisem  recorrer  à  rede  hospitalar,  foi  muito  interessante  e
importante.

Desafios para o desenvolvimento?
Profissionais  com  formação  focada  na  atenção  terciária  se  aproximarem,  bem  como

perceberem a importância e a necessidade da vivência do trabalho na atenção básica. 
Adaptar-se aos recursos  disponíveis  na UBS para desenvolvimento e  planejamento das

atividades.
Quais as novidades desta experiência?
Este  foi  o  primeiro  grupo  de  residentes  da  área  clínica  da  instituição  que  teve  a

oportunidade de interagir com a atenção básica. A partir deste iniciativa esta prática tornou-se
integrante das atividades do programa de Residência Multiprofissional do IC-FUC.

OBS: em caso de aceite do trabalho, solicita-se, se possível, os turnos preferenciais dos autores para
apresentação: 25/09 (manhã) ou 26/09 (tarde). 

Nutricionista, ex-residente do IC-FUC, Porto Alegre, Brasil
 Psicóloga , ex-residente do IC-FUC, Porto Alegre, Brasil
 Enfermeiro, ex-residente do IC-FUC, Porto Alegre, Brasil
 Fisioterapeuta, ex-residente do IC-FUC, Porto Alegre, Brasil
 Psicóloga, preceptara da Residência Multiprofissional do IC-FUC, Porto Alegre, Brasil



EIXO TEMÁTICO: ATENÇÃO BÁSICA

INTERDISCIPLINARIDADE NOS ESPAÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE JARDIM
LEOPOLDINA

Bruna Bragagnollo ¹
Laura Freitas²

Lara Monteiro³
Vanessa Rehermann4

¹ Nutricionista residente, Porto Alegre, Brasil
²Nutricionista residente, Porto Alegre, Brasil

³Psicóloga residente, Porto Alegre, Brasil
4Assistente Social residente, Porto Alegre, Brasil 

Local
Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre

Equipe de rede envolvida
Equipe (ESF e NASF) da unidade de saúde Jardim Leopoldina

Experiência desenvolvida
Relato sobre a interdisciplinaridade nos espaços coletivos (grupos, atendimentos conjuntos,

discussões de caso, matriciamento, programa saúde na escola), entre os residentes e estagiários
multiprofissionais da equipe de Saúde da Família e Comunidade do Grupo Hospitalar Conceição
que atuam no campo da Unidade de Saúde Jardim Leopoldina (USJL).

Sobre o que foi
Segundo Petraglia (1993), a interdisciplinaridade é percebida, quando existe a possibilidade

de transformação da realidade em que se atua, procurando-se colocar as partes em relação ao seu
significado no todo. É muito mais um processo que implica em “atitude interdisciplinar”, do que a
mera integração de conteúdos programáticos ou da realização de pesquisa por vários profissionais,
é um modo de se compreender que o mundo é movimento, “algo que se vive”. 

No trabalho  em saúde,  é  compreendida como uma forma de se  abordar determinadas
situações ou problemas através da integração e  da articulação de diferentes  saberes e práticas
gerando  uma  intervenção,  uma  ação  comum,  horizontalizando  saberes  e  relações  de   poder,
valorizando o  conhecimento e  as  atribuições  de  cada categoria  profissional  (SOUZA;  SOUZA,
2009). 

A USJL possui um número grande de núcleos profissionais, o que permite a realização de
espaços  que  proporcionam  ações  interdisciplinares  entre  residentes,  estagiários  e  profissionais
contratados dos núcleos de saberes atuantes no local.

Como funciona a experiência
Como já  relatado  anteriormente,  a  unidade possui  vários  espaços  interdisciplinares,  os

quais serão descritos a seguir: 
 Grupo  Saúde  no  Prato  -  Visa  abordagem  sobre  alimentação  saudável  e  é

direcionado para população adulta e idosa do território. A coordenação do grupo é realizada pelas
nutricionistas residentes e tem a participação de estagiários, residentes e profissionais contratados
do núcleo de odontologia e psicologia; eles não só realizam falas especificas de suas áreas, como
também contribuem para discussões ampliadas sobre saúde e qualidade de vida. 

 Grupo de crianças - Foi proposto por uma acadêmica de psicologia que realizou seu
estágio no local. O grupo é direcionado para crianças de 4 a 9 anos e conta com a participação de
uma  agente  de  saúde  contadora  de  histórias,  assistentes  sociais  e  psicólogos  residentes  e
estagiários da psicologia e nutrição. O objetivo é conversar sobre temas importantes para faixa



etária com intervenções lúdicas e criativas.
 Ação Programática - Consulta conjunta do núcleo de nutrição e odontologia, com

participação  eventual  de  outros  núcleos  profissionais,  para  crianças  até  3  anos  de  idade,  o
atendimento proporciona abordar temas relacionados a alimentação saudável e saúde bucal, bem
como sobre aspectos do desenvolvimento infantil e de relações familiares.

 Acolhimento em saúde mental – Proposta de acolhimento diferenciado destinado a
adultos com sofrimento emocional, social, relacionado a diferentes aspectos/momentos de vida. É
realizado  por  profissionais  contratados,  residentes  e  acadêmicos  do  núcleo  de  psicologia  e
residentes do segundo ano do núcleo da nutrição, visando diferentes olhares. 

 Grupo de tabagismo – Grupo destinado a pessoas que desejam parar de fumar ou
reduzir o consumo de cigarros. Conta com a coordenação de uma assistente social e de residentes
de Psicologia,  Serviço Social  e  Odontologia,  realizando ainda intervenções e  discussões com a
Nutrição e Medicina.

 Consultas  conjuntas  –  Por  diferentes  motivos,  mas  principalmente  visando
trabalhar com um olhar ampliado sobre as diversas questões que se apresentam, há discussões
entre o grupo de trabalho sobre situações que são acolhidas pelos profissionais, mas que se percebe
que  haveria  um  cuidado  mais  qualificado  caso  outros  profissionais  acompanhassem
conjuntamente.  Assim,  comumente  ocorrem  consultas  conjuntas  nos  ambulatórios  e  visitas
domiciliares.  

Desafios
O maior desafio para aprimorar a interdisciplinaridade no local é conciliar horários entre os

residentes e acadêmicos para realização das atividades e para avaliar os espaços. Outro desafio é
integrar a equipe de profissionais contratados para que participem dos projetos e encontros. 

Ainda, sempre é positivamente desafiador poder problematizar os papéis de cada núcleo
profissional,  bem  como  as  respectivas  condutas  para  as  situações,  integrando  diferentes
perspectivas, aprendendo a olhar sob o ponto de vista do outro e aprender com isso. A atuação
interdisciplinar  nos  espaços  descritos  acima  possibilita,  inclusive,  em  alguns  momentos,  o
surgimento de uma outra linha de ação, que compatibilize os dois (ou três, ou mais) olhares.

Quais as novidades dessa experiência
Essa experiência é nova em se tratando do cuidado em saúde que se amplia através da

diversidade de  estudantes  e  profissionais  em formação em que muitas  unidades  de  saúde da
cidade não possuem a oportunidade de vivenciar ou não proporcionam campo aberto para tal.

Referências 
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Eixo temático: Ciclos Vitais

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR COMO CAMPO POTENTE DE
FORMAÇÃO NA RESIDÊNCIA EM SAÚDE COLETIVA

Alessandra Fernandes Duzac 
Danielle Silva e Silva

Marília Ache Carlotto Brum Santos 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Primeira  Infância  Melhor  GTE,  Primeira

Infância Melhor GTM Gravataí, Residência Integrada em Saúde Coletiva
Qual foi a experiência desenvolvida?
Durante os meses de Junho e Julho de 2014, as Fonoaudiólogas Residentes em Atenção

Básica  em  Saúde  Coletiva,  pela  Escola  de  Saúde  Pública  do  Rio  Grande  do  Sul,  realizaram
atividades referentes à formação na equipe estadual do Programa Primeira Infância Melhor (PIM).

A vivência  objetivou a realização  de  atividade  de  gestão  em saúde  a  nível  estadual  e
fortalecimento  do  saber  quanto  a  intersetorialidade,  promoção  de  saúde  e  integralidade  do
cuidado a cerca do desenvolvimento infantil, por meio do Programa Primeira Infância Melhor. 

Neste campo de formação as residentes conheceram o PIM, através de apresentação da
preceptora, leitura dos materiais técnicos e participação das reuniões da equipe estadual.

Para qualificar a vivência,  as  residentes acompanharam a equipe municipal  do PIM no
município  de  Gravataí.  Desta  forma,  possibilitando  conhecer  o  trabalho  do  programa  a  nível
municipal, tanto em sua equipe quanto em suas visitas aos usuários acompanhados pelo mesmo.
Após  o  acompanhamento  das  visitas,  foram  realizadas  educações  permanentes  para  a  equipe
municipal, com temática pertinente as necessidades apontadas pela mesma, ou observadas pelas
residentes,  durante  as  visitas.  As  educações  permanentes  objetivaram  qualificar  a  prática  dos
visitadores, de acordo com suas necessidades. 

Sobre o que foi?
Experiência  do  PIM  como  campo  de  prática  da  residência.  E  contribuições  dessa

experiência no município de Gravataí.
Como funciona(ou) a experiência?
As residentes acompanharam os visitadores em algumas visitas, em sua maioria, à crianças

com necessidade de atendimento fonoaudiológico. 
As famílias acompanhadas apresentam perfil de alta vulnerabilidade social,  com grande

necessidade de amparo pelo rede, e algumas já muitos descrentes com alguns serviços. Diante
desse  cenário,  pudemos  visualizar  o  Visitador  do  PIM,  como  um  profissional  aguardado,
extremamente valorizado e acolhido pelas famílias. 

Por tomarem posições de coordenadores de rede, sendo na maioria das vezes o profissional
de  referência  que  discute  e  encaminha  os  casos  para  outros  pontos  da  rede,  suas  visitas  são
‘’sinônimos de esperança e felicidade.’’ 

A vivência da residência na Atenção Básica e o olhar por nós desenvolvido nesses espaços
possibilitou uma troca de saberes entre esses profissionais, o que qualificou ainda mais o projeto
desenvolvido. Desta forma, nosso acompanhamento, possibilitou ver a singularidade de cada caso
visitado.

A partir das visitas, das necessidades apontadas pelos visitadores e as observadas pelas
residentes,  foi  construída  a  educação  permanente,  que  abordou  temáticas  referentes  à:
desenvolvimento e estimulação da linguagem oral, triagem auditiva neonatal, higiene oral, hábitos
orais deletérios(chupeta,  mamadeira,  sucção digital),  disfagia e vias de alimentação alternativa,
fissura labiopalatina, traqueostomia infantil e cuidado à pessoa com deficiência e o seu acesso a
rede.

A educação permamente, se deu de maneira expositiva e por meio de roda de conversa



com a  equipe  municipal.  A  temática  foi  trabalhada  de  maneira  a  orientar  visitar  a  atribuir  o
conhecimento fonoaudiológico as suas práticas.

O espaço se deu de maneira rica em perguntas, e até discussões de casos, e planejamentos
coletivo de ações, dentro das temáticas. 

Desafios para o desenvolvimento?
Os desafios  enfrentados  foram os  mesmos que a  equipe municipal  do PIM enfrenta:  a

distância entre as casas das famílias visitadas, o que por vezes permitia no máximo duas visitas
por tuno; e o desencontro com as famílias visitadas, o que nos obrigava a reprogramar  um novo
percurso nas visitas.

Quais as novidades desta experiência?
A integração  de  um campo de formação  profissional  na  Atenção  Básica  nos  processos

desenvolvidos na gestão ao mesmo tempo que se consegue refletir  essa política em prática na
ponta. 

Outras observações:
A realização desta vivência, foi muito rica para todos envolvidos. Tanto residentes, quanto

equipe  estadual  e  municipal  de  Gravataí.  A  troca  de  saberes  entre  o  programa  PIM,  gestão
estadual, atenção básica e Fonoaudiologia, qualificou a prática de todos os envolvidos na ação.

Ressalta-se ainda, a potência do programa PIM como campo de formação de residência. 
Referências Bibliográficas:

 Fonoaudióloga, Residente em Atenção Básica em Saúde Coletiva pela Escola de Saúde Pública do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre –RS, Brasil.
  Fonoaudióloga, Residente em Atenção Básica em Saúde Coletiva pela Escola de Saúde Pública do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre –RS, Brasil.
 Fonoaudióloga, Grupo Técnico Estadual do Programa Primeira Infância Melhor, Porto Alegre – RS,
Brasil



Eixo temático: Ciclos Vitais

RESIDÊNCIA E PIM: REVISÃO DE MATERIAL TÉCNICO DO PROGRAMA PRIMEIRA
INFÂNCIA MELHOR

Danielle Silva e Silva 
Alessandra Fernandes Duzac 

Marília Ache Carlotto Brum Santos 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Primeira Infância Melhor GTE, Residência

Integrada em Saúde Coletiva
Qual foi a experiência desenvolvida?
As Fonoaudiólogas Residentes em Atenção Básica em Saúde Coletiva, pela Escola de Saúde

Pública  do  Rio  Grande  do  Sul,  durante  os  meses  de  junho  e  julho  de  2014,  desenvolveram
atividades para o processo de formação na equipe estadual do Programa Primeira Infância Melhor
(PIM).

Esse campo de formação teve como objetivo qualificar os conceitos e práticas relativas à
saúde  e  ampliar  a  correspondência  da  saúde  às  necessidades  do  Programa  Primeira  Infância
Melhor.

Essa vivência teve o acompanhamento de uma preceptora fonoaudióloga integrante do
Grupo Técnico Estadual (GTE) do PIM.

Na intenção de qualificar a formação das residentes, o GTE trouxe a revisão técnica do
material informativo, constantes no site do Programa, como uma das propostas para a qualificação
do campo de formação.  O material revisado também passou por processo de edição, ganhando
nova formatação, assim melhor ilustrando as orientações. Após o processo de criação, as residentes
apresentaram  o  produto  desenvolvido  para  o  GTE  do  PIM  intitulado  “Como  estimular  a
linguagem  do  seu  filho”.  O  material  estará  disponível  no  site  do  PIM  e  será  utilizado  nas
capacitações realizadas pelo GTE do PIM nos municípios.

Sobre o que foi? 
Experiência na revisão de material técnico informativo usado pelo PIM.

Como funciona(ou) a experiência?
Durante o período de vivência no Grupo Técnico Estadual do Programa Primeira Infância

Melhor as residentes acompanharam os processos de trabalho do programa, acessaram o banco de
dados estatísticos,  conheceram e estudaram todo material impresso e/ou disponível no site do
programa  desenvolvido  para  a  qualificação  dos  Grupos  Técnicos  Municipais  e  materias
informativos disponíveis para as famílias. 

Alguns desses materiais impressos já estavam passando por um processo de revisão para
desenvolvimento de novas ferramentas para o fortalecimento desse programa. 

A partir  desse período de conhecimento sobre  as  publicações do PIM, foi  construída a
proposta pela preceptoria de se realizar a revisão técnica de um dos materiais disponíveis no site
do programa. Por se tratar de um material voltado para os pais sobre estimulação da linguagem o
GTE  entendeu  que  seria  interessante  para  as  residentes  fonoaudiólogas  desenvolverem  esse
produto, pois o mesmo precisava ser apresentado de uma forma menos informal e mais prático
para o entendimento dos cuidadores  ou para quem mais tivesse acesso.

A revisão foi desenvolvida baseada nos matérias já publicados pelo programa e em outras
publicações referentes ao desenvolvimento da linguagem na área da fonoaudiologia.  

Desafios para o desenvolvimento?
O curto espaço de tempo para revisão. Além da inserção de novas orientações para o leitor,

foram também necessárias pensar na elaboração dessas orientações de forma mais sucintas, sem



deixar de transmitir uma mensagem que conseguisse responder ao questionamento da família.

Quais as novidades desta experiência?
A escrita do material traz uma linguagem bem adequada para a família, sem deixar de

trazer novas formas de pensar saúde. A proposta anterior era o material ser disponibilizado no
site, a nova proposta é que esse material chegue até os Grupos Técnicos Municipais para discussão
e contribuição no trabalho.

 Fonoaudióloga, Residente em Atenção Básica em Saúde Coletiva pela Escola de Saúde Pública do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre –RS, Brasil.
  Fonoaudióloga, Residente em Atenção Básica em Saúde Coletiva pela Escola de Saúde Pública do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre –RS, Brasil.
 Fonoaudióloga, Grupo Técnico Estadual do Programa Primeira Infância Melhor, Porto Alegre – RS,
Brasil



Eixo temático: Gestão

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL: desafios para o enfermeiro ao assumir a ESF

Miria Elisabete de Camargo 
Maria Renita Burg Figueiredo

Luzia Fernandes Millão
Mitiyo Araújo4

Local de experiência: Canoas/RS 
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Gestão - Atenção Básica – Ensino 
Qual foi a experiência desenvolvida?  Os enfermeiros residentes assumindo uma área de

ESF no município de Canoas/RS

Sobre o que foi? Estratégia de gestão, pesquisa e ensino onde os enfermeiros ao iniciarem
na residência multiprofissional da Universidade Luterana do Brasil assumem a gerencia de uma
equipe de estratégia de saúde da família na unidade básica de saúde União localizado no bairro
Mathias Velho.

Como funciona (ou) a experiência?
              A idéia de os enfermeiros assumirem a equipe de estratégia de saúde da família

durante seu primeiro ano de residência surgiu durante a organização do projeto pedagógico do
Programa de Residência Multiprofissional  em 2012 em parceria  com a Secretaria de Saúde do
município de Canoas. A proposta foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, professores,
preceptores e tutores. O desafio é formar novos profissionais com um perfil preparado a ESF e na
área de assistência e gestão do SUS.                  

Fazem parte da residência as seguintes categorias profissionais: Enfermagem, Psicologia,
Farmácia, Serviço Social, Odontologia e Fonoaudiologia. Os enfermeiros (3) e cirurgiões dentistas
(2) fazem parte da equipe de Estratégia de Saúde da Família. O psicólogo (1), os farmacêuticos (2),
os fonoaudiólogos (2) e as assistentes sociais (2) compõem a equipe do NASF-Núcleo de Apoio á
ESF. 

A UBS União possui  uma população de 25.000 habitantes,  divididos em 7 equipes.  Os
enfermeiros  residentes  sob  a  supervisão  de  tutor  de  campo  assumem  três  equipes  de  ESF
compreendendo  as  seguintes  características:  Equipe  25  possui  3.679  habitantes,  34  crianças
menores  de  2  anos,  142  idosos,  13  gestantes,  193  hipertensos,  67  diabéticos  e  seis  agentes
comunitários de saúde, 01 médico, 01 técnico de enfermagem e 01 cirurgião dentista. A equipe 26
possui 3.344 habitantes, 42 crianças menores de 2 anos, 157 idosos, 08 gestantes, 311 hipertensos,
110 diabéticos,  e  5  agentes comunitários  de saúde,  01 médico,  01 técnico de enfermagem e 01
cirurgião dentista, uma microárea descoberta de 900 pessoas. A equipe 28 possui 2689 habitantes,
34 crianças menores de 2 anos, 142 idosos, 03 gestantes, 193 hipertensos, 67 diabéticos, e 3 agentes
comunitários  de  saúde,  01  médico,  01  técnico  de  enfermagem  e  01  cirurgião  dentista  e  duas
microáreas descobertas. São atribuições dos enfermeiros ao assumirem as ESFs:

I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações
etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade;

II  -  Realizar  consulta  de enfermagem,  procedimentos,  atividades em grupo e conforme
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal,  estadual, municipal,
observadas  as  disposições  legais  da  profissão,  solicitar  exames  complementares,  prescrever
medicações e encaminhar,quando necessário, usuários a outros serviços;

III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
IV - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os

outros membros da equipe;



V -  Contribuir,  participar  e  realizar  atividades  de  educação  permanente  da  equipe  de
enfermagem e outros membros da equipe; e

VI - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento
da UBS.

        Ao ingressarem na residência, passam pelo período de 01 mês em integração com o
serviço e a universidade, onde recebem orientações sobre a Política Nacional da Atenção Básica,
Equipe de Estratégia de Saúde da Família,  conhecem seus tutores,  visitam vários serviços que
compõem a rede de atenção a saúde. Após este período eles iniciam na UBS, trabalham 40 horas
semanais e 20 horas semanais de aulas teóricas.

Os  enfermeiros  não  ficam  “na  sombra”  de  outro  enfermeiro  eles  atuam  junto  com  os
membros  da  equipe,  eles  vivem  a  realidade,  problematizam  esta  realidade,  participam  das
reuniões do conselho local de saúde, a educação ocorre em serviço.

 

Desafios para o desenvolvimento?

A integração  entre  as  instituições  de  ensino  e  os  serviços  de  saúde,  deve  existir  uma
vontade de todos para que ocorra esta integração. Mudança das práticas de formação e atenção, do
processo de trabalho e da construção do conhecimento, a partir das necessidades dos serviços.

Quais as novidades desta experiência? 

Utiliza-se da estratégia da educação permanente para o desenvolvimento das ações em
saúde.

Avaliação constante das ações propostas, do desenvolvimento e dos resultados das ações.
Participar da elaboração e produção de novos saberes e tecnologias em saúde.

 Enfermeira, Tutora de campo da UBS União. Mestre em Educação, Professora do Curso da   
Enfermagem da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, Campus Canoas e servidora da Secretaria 
Municipal de Saúde de Canoas/RS.

       Enfermeira, Coordenadora da RIS Comunitária da Ulbra/Canoas.  Mestre em Saúde Coletiva, 
Professora do Curso de Enfermagem da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, Canoas/RS.

       Enfermeira, Presidente da Comissão de Residência Multiprofissional-COREMU da ULBRA 
Canoas/RS. Dra. Em Psicologia, Professora do Curso da Enfermagem da Universidade Luterana do Brasil – 
ULBRA, Campus/Canoas.

4 Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Tutora da RIS comunitária, Professora do Curso de 
Enfermagem da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, Canoas/RS.



Eixo temático: Atenção Básica

Trabalhando a interdisciplinaridade na atenção básica 

Carine Franciele de Souza 
Natália Caroline Rocha dos Santos

Maribel Renata Fachinetto³

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Canoas
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família, Residência e

Atenção Básica
Qual foi a experiência desenvolvida?  Um ano de residência em uma Unidade Básica de

Saúde.
Sobre o que foi? Interdisciplinaridade na atenção básica.
Como  funciona(ou)  a  experiência?  O  programa  de  residência  multiprofissional,  com

ênfase em Saúde Comunitária, da Universidade Luterana do Brasil, no ano de 2013, contemplava
as seguintes áreas de atuação: enfermagem, fonoaudiologia, serviço social e farmácia. Esta equipe
de residentes teve sua atuação na Unidade Básica de Saúde (UBS) União, no bairro Mathias Velho,
Canoas.

A Residência Multiprofissional é um espaço que privilegia a construção de novos saberes e
a  articulação  de  diferentes  núcleos  profissionais,  assim  como  um  espaço  para  a  formação  de
profissionais comprometidos com o Sistema Único de Saúde (SUS). Como uma das propostas do
SUS é o trabalho em equipe multiprofissional, a interdisciplinaridade contribui para a efetivação
da integralidade e de uma assistência de qualidade. Tendo como objetivo, também, promover a
transformação  dos  serviços  de  saúde,  motivando  a  reflexão  sobre  a  prática  desenvolvida  e
possíveis transformações. Podemos citar como experiência de prática interdisciplinar na atenção
básica,  as  consultas  compartilhadas  de  pré-natal,  puericultura,  saúde  mental  e  as  atividades
grupais, tendo notado nesta última, um melhor aproveitamento dos saberes entre os profissionais
de saúde, contribuindo para um olhar ampliado sobre os sujeitos assistidos. 

Desafios para o desenvolvimento? A reconstrução das interfaces disciplinares tradicionais,
bem como, a possibilidade da prática de um profissional ser reconstruída através de inúmeras
ferramentas de trabalho, na prática do outro, transformando ambas na intervenção do contexto em
que estão inseridas.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  A  residência  nos  possibilitou  ampliar  o  olhar
trabalhando  de  forma  interdisciplinar,  desconstruindo  conceitos  e  reconstruindo  práticas,
caminhando para alcançar o objetivo da transdisciplinaridade.

Referências Bibliográficas:
MATOS E, PIRES D.E.P. Práticas de Cuidado na Perspectiva Interdisciplinar: Um Caminho

Promissor. Texto e Contexto Enferm,18 (2): 338-46, Florianópolis, 2009.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Melhor em Casa: A Segurança do Hospital no Conforto do Seu

Lar. Caderno de Atenção Domiciliar. Vol 1. Brasilia – DF, 2012.

 Enfermeira, Residente com ênfase em Saúde Comunitária - ULBRA, Canoas, Brasil.
 Enfermeira, Coordenadora da Política de Saúde Prisional, Canoas, Brasil.
³ Fonoaudióloga. Residente com ênfase em Saúde Comunitária - ULBRA, Canoas, Brasil.



Eixo temático: Atenção Basica

Uma Reflexão sobre a produção do auto cuidato e autonomia em usuarios de uma
Unidade de Saúde da Familia

Autor Karolina Vargas de Freitas ¹
Co-autor  Alessandra Fernandes Duzac 

Co-autor Priscila Voigt Severiano 
Co-autor Demetrio de Lacerda Caetano dos Santos 

Co-autor Gessica Sá OLiveira 

Local de experiência: Brasil, estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos: Residencia  Integrada  em Saúde  Coletiva,

unidade de saúde da familia
Qual foi a experiência desenvolvida? Analise e discussão do processo de auto cuidado dos

usuarios, apartir da vivencia no territorio e de uma revisão de literatura.
Sobre o que  foi?  O cuidado de si  só  é  questionado ou valorizado e  percebido como

essencial  para  o ser humano,  a partir  do momento que as  pessoas tomam consciência do seu
direito  de  viver  e  do  estilo  de  vida  que  têm.  Visto  que,  no  dia-a-dia,  quando  se  encontra
aparentemente bem e saudável, não se dá a devida importância ao constante exercício do cuidar de
si.  Porem  quando  adoecemos,  queremos  e  precisamos  do  cuidado  dos  outros,  seja  pelo
conhecimento  especializado  que  um  profissional  tem  a  compartilhar,  seja  pelo  afeto  e  apoio
emocional que tanto os profissionais quanto os amigos e familiares podem trazer. Isto, em si, não
diminui a autonomia de uma pessoa doente; ao contrário, pode até fortalecê-la. O que se deve
evitar é que essa relação se torne uma relação de dependência, de sujeição daquele que, em um
determinado momento de vida, está mais fragilizado e dependente do outro.

A autonomia significa assim criação, auto-criação: adoecemos porque um agravo contrário
à nossa vitalização, baixou nossa potência de vida. Passivos, por vezes nos entregamos à patologia.
É preciso então que reencontremos nossa forma ativa e não passiva ou patológica  de ser, é preciso
termos nossa capacidade recuperada.

A crença na Ciência, como toda crença, não é nada científica  e tende a levar o médico que a
ela adere consciente ou inconscientemente a assumir uma posição de onipotência diante da dita
doença do paciente e, por conseguinte, diante do próprio paciente. Aquele passa a ser visto como
devendo necessariamente submeter-se a sua tutela,  de modo por vezes incondicional.  Algo da
ordem de uma abdicação temporária de sua autonomia, de seu poder de reflexão sobre si mesmo,
de decisão sobre si, de conhecimento intuitivo e, sobretudo, vivencial de si mesmo.

Como funciona(ou) a experiência? Quando um paciente traz um problema é preciso que
profissionail e usuario desejem se respeitar mutuamente e colaborar com o outro para o sucesso do
tratamento, cujo andamento deverá ser negociado conjuntamente a cada momento.

No  entanto,  em  uma  perspectiva  capitalista,  o  cuidado  em  saúde  é  tomado  como  um
conjunto  de  procedimentos  técnicos  que  devem ser  utilizados  para  o  bom tratamento  de  um
paciente.  Procedimentos  estes  que  falam  muito  de  tecnologia  e  pouco  do  subjetivo,  não
considerando  um  espectro  muito  maior  da  vida,  além  da  simples  abordagem  biomédica
costumeiramente abordada numa ação em saúde (BORGES; JAPUR, 2008).

Há toda uma transformação imensa a ser feita na educação e cultura, um trabalho,  como
uma reforma do pensamento,  que supere a perspectiva disciplinar,  o pensamento cartesiano e
dicotomias,  tais  como  macro/micro,  específico/  geral,  causa/efeito,  individual/coletivo,
racional/irracional, objetivo/subjetivo, para propor a compreensão dos processos de construção
do  conhecimento  e  o  estímulo  da  capacidade  crítica,  a  formação  de  cidadãos  conscientes,
responsáveis, informados, em condições de debater, questionar e escolher projetos e participar de
sua implementação, que não se deixem submeter às tecnologias e instituições, mas que as utilizem
como instrumentos para a ampliação da autonomia.



Desafios para o desenvolvimento? A lógica engessada e autoritária de atenção à saúde
contribui  para  que  o  usuário  seja  um  mero  depositário  dos  problemas  que  somente  serão
reconhecidos dentro do que é legitimado no modelo médico. A intervenção na saúde, da forma
estruturada e previsível como está organizada, não dá espaço para a relação trabalhador de saúde-
usuário acabando por conservar nas mãos dos profissionais a definição do que se enquadra como
problema de saúde e o que não deve ser considerado como tal (BORGES; JAPUR, 2008).

De um ponto de vista técnico, a saúde pode ser vista como um tipo específico de poder ou
autoridade, no sentido sociológico do termo, um poder de proporcionar saúde, poder esse de que é
investido um conjunto de profissionais ou especialistas para: conceituar saúde; prescrever saúde
(comportamentos  saudáveis);  produzir  tecnologia  e  ações,  que,  por  sua  vez,  produzirão  um
“efeito” de saúde em indivíduos e populações e, finalmente, para atestar que uma dada pessoa ou
comunidade é, ou está, saudável ou doente(LEFERVE, 2004).

Quais as novidades desta experiência? O cuidado é um conceito longinquamente tratado e
que foi reapropriado no capitalismo como importante categoria. Entretanto, esta apropriação se
deu, dentro deste contexto capitalista tomando-o como intervenção normativa e reguladora dos
corpos  adoecidos  para  que  voltassem  a  produzir  na  sociedade,  ou  seja,  entendido  sob  uma
moralidade higiênica (BORGES; JAPUR, 2008).

Se é a saúde vivenciada que importa, e não a saúde de algum deal científico, fica-nos mais
claro entender a importância de se reconhecer a autonomia do paciente (MARTINS, 2004).

Um outro ponto importante que surge dessa reflexão sobre autonomia é a necessidade de
uma  transformação  profunda  na  concepção  de  saúde/doença,  pois  um  segundo  princípio
constitutivo da autonomia na perspectiva da complexidade seria a sua emergência como uma
exigência necessária para a saúde, compreendida em seu sentido mais amplo, saúde como vida e
como  potência  auto-recuperadora  do  organismo  humano  vivo.  Essa  compreensão  implica  o
reconhecimento e a valorização da diversidade, da multiplicidade, da capacidade criativa dos seres
vivos, de sua necessidade de inter-relações de autonomia/dependência como condição mesma de
vida.

Referências Bibliográficas: 
- SILVA, Irene de Jesus.; et al. Cuidado, autocuidado e cuidado de si: uma compreensão

paradigmática para o cuidado de enfermagem. Rev. esc. enferm. USP vol.43 no.3 São Paulo Sept.
2009

- MARTINS, André. Biopolítica: o poder médico e a autonomia do paciente em uma nova
concepção de saúde. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.8, n.14, p.21-32, set.2003-fev.2004.

-  BORGES,  Celine  Camargo.;  JAPUR,  Marisa.;  Sobre  a  (não)  adesão  ao  tratamento:
ampliando sentidos do autocuidado. Texto Contexto Enferm. v. 17, n.1,p. 64-71. Florianópolis. Jan-
Mar 2008

-  LEFEVRE,  Ana  Maria  Cavalcanti.;  LEFEVRE,  Fernando.  Saúde,  Empoderamento  e
Triangulação. Saúde e Sociedade v.13, n.2, p.32-38, maio-ago 2004

 Fisioterapeuta, Residente da Atenção Basica em Saude Coletiva Pela Escola de Saude Publica do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
 Fonoaudiologa, Residente da Atenção Basica em Saude Coletiva Pela Escola de Saude Publica do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
 Psicologo, Residente da Atenção Basica em Saude Coletiva Pela Escola de Saude Publica do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, Brasil.
 Estudante de Farmacina da UFRGS, Porto Alegre, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica

Vivenciando o fazer fonoaudiológico na Atenção Básica por meio da Residência
Multiprofissional em Saúde

Maribel Renata Fachinetto 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Canoas.
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Estratégia  de  Saúde  da  Família  (ESF)  e

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)
Qual foi a experiência desenvolvida? A Atenção Básica surge como um novo modelo de

fazer  saúde!  As  Residências  Multiprofissionais  em Saúde  são  espaços  de  ensino  por  meio  da
prática. A Fonoaudiologia é uma ciência inserida recentemente nestes dois espaços. Neste relato
divido um pouquinho das minhas experiências a cerca da minha atuação como fonoaudióloga
nestes dois espaços.

Sobre o que foi? A atuação do residente de fonoaudiologia em um campo de prática e seu
processo de formação em Saúde Coletiva na Atenção Básica.

Como funciona(ou) a experiência? 
O Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde com ênfase em Saúde

Comunitária  tem como objetivo principal  a formação de profissionais  comprometidos com as
Diretrizes norteadoras do SUS, capazes de atuar na atenção e na gestão deste Sistema de Saúde.

Os campos de prática da Fonoaudiologia na Residência Multiprofissional  Integrada em
Saúde da ULBRA, no ano de 2013, foram as UBS Santo Operário, UBS Natal  e UBS União.  A UBS
Santo Operário conta com duas equipes de ESF, a UBS Natal abriga 4 equipes de ESF e a UBS
União é composta por 7 equipes de ESF. No período da experiência as três UBSs eram apoiadas
pelo  NASF,  outro  campo  de  prática  da  Fonoaudiologia  na  Residência.  As  atividades  da
fonoaudiologia  nesse  cenário  aconteceram  desde  o  inicio  do  programa  de  residência  neste
município, sendo finalizada a cada final de ano e reiniciada no ano seguinte com a chegada do
novo R1.      Neste período foram desenvolvidas atividades de triagem de crianças com alterações
de fala identificadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS),  avaliações fonoaudiológicas
para posteriores intervenções e encaminhamentos, interconsultas com as médicas e enfermeiras
das equipes,  visitas e atendimentos domiciliares,  atendimentos fonoaudiológicos,  atividades de
sala de espera com orientações sobre a saúde da comunicação humana nos diferentes ciclos da
vida, grupos terapêuticos de distúrbios de fala e aprendizagem, bem como a realização de grupos
de educação e promoção de saúde, com enfoques na hipertensão arterial sistêmica, envelhecimento
saudável,  estimulação  da linguagem,  promoção  do  vínculo  pais  e  filhos,  aleitamento  materno
exclusivo, prevenção do câncer de mama, colo de útero e próstata, prevenção de alterações vocais e
na saúde do escolar.

A parceria entre município e instituição formadora existe há quatro anos e a atuação do
residente de fonoaudiologia com as equipes de ESF destas UBSs vem ocorrendo desde então, por
meio do NASF. As equipes, neste quarto ano de residência já identificam situações e buscam a
discussão em equipe de situações passiveis de discussão e intervenções fonoaudiológicas.

Desafios para o desenvolvimento? 
A inserção da Fonoaudiologia no SUS tem seus primeiros registros do final da década de

1980, a partir das remodelações do fazer saúde no cenário brasileiro, tendo sua atuação pautada na
reabilitação da comunicação humana. Com o passar do tempo e as constantes descontruções e
construções das práticas de saúde, e o enfoque na promoção e prevenção, o fazer fonoaudiológico
foi e continua sendo desafiado a transpor seu caráter reabilitador, para atuar em consonância com
a proposta da Atenção Básica.

A Fonoaudiologia por ser uma ciência recentemente inserida no SUS, ainda não tem seu
plenamente conhecido pelos serviços. Para tanto, foi e continua sendo necessário o permanente



diálogo com as equipes para a implementação e solidificação de seu fazer junto aos profissionais
que compõem a atenção básica, sejam eles da ESF ou mesmo do NASF.

Quais as novidades desta experiência? 
Vislumbrando o fazer preconizado pela portaria regulamentadora do NASF e a atuação da

Fonoaudiologia  no  cenário  das  equipes  de  ESF,  está  sendo  possível  construir  um  trabalho
interdisciplinar, com educação continuada e permanente, possibilitando a clínica ampliada, com
interfaces com a Medicina, a Enfermagem, a Nutrição, a Farmácia e o Serviço Social.  O grupo de
ACS,  bastante  atento  às  necessidades  da  população  sob  sua  responsabilidade,  mostra-se
constantemente receptivo e motivado em garantir um atendimento integral aos usuários, buscando
os usuários que possam apresentar alguma alteração fonoaudiológica, e o trazendo até a unidade
de saúde. Estes foram alguns dos pontos positivos desta rica experiência que tem sido a atuação da
residência junto aos profissionais que compõem estas equipes.

No entanto, há muito que se construir para a efetiva atuação fonoaudiológica na atenção
básica. As ações de promoção de saúde ainda são muito incipientes. O fazer do NASF ainda é
pouco compreendido pelas próprias equipes de NASF e consequentemente pelas equipes de ESF, o
que, também, nos faz refletir e questionar a preparação de tais atores para a proposta de atuação
desta estratégia de apoio a ESF, assim como da forma de atuação do fonoaudiólogo neste cenário.

A atenção básica e a ESF são importantes cenários de prática para a atuação da residência
em Fonoaudiologia,  uma vez que a  saúde da comunicação humana está diretamente  ligada à
inserção social dos sujeitos, interferindo nos processos de desenvolvimento e aprimoramento das
capacidades cognitivas destes mesmos indivíduos e consequentemente na qualidade de vida. A
atuação neste cenário tem sido de grande aprendizado e de constantes indagações e reflexões sobre
a  atuação  do  fonoaudiólogo,  de  modo  que  garanta  a  atenção  integral,  a  efetividade  e  a
resolutividade, preconizações do SUS para todos os usuários.

A Residência  Multiprofissional  em Saúde  da  Família  e  Comunidade  é  um espaço  que
privilegia a construção de novos saberes e a articulação de diferentes núcleos profissionais, assim
como um espaço para a formação de profissionais comprometidos com o SUS, capaz de promover
a  mudança  da  prática  assistencial  em saúde,  preparando  os  profissionais  para  o  trabalho  em
equipe, para as trocas efetivas de saberes e práticas e para a construção de uma nova realidade de
saúde para a população, cujas práticas clínico-assistenciais sejam aplicadas ao cuidado direto aos
indivíduos e famílias em seu ambiente familiar e social. Tem como objetivo, também, promover a
transformação  do  serviço  de  saúde  que  os  recebe,  motivando  a  reflexão  sobre  a  prática
desenvolvida e possíveis transformações.

 Fonoaudióloga,  Residente do Programa de Residência Multiprofissional  Integrada em Saúde da
ULBRA, Canoas, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica

AULAS DE REFLEXÃO: APOSTANDO EM NOVAS ESTRATÉGIAS DE CUIDAR.

Karla Poersch 
Juliana Leitão Marcondes

Ana Paula Martins da Rosa 
Débora Martins da Rosa Kurtz 

Elisandra Kelemann Silva 
Otília Soares Marques 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Núcleo

de Apoio à Saúde da Família (NASF)
Qual foi a experiência desenvolvida? Pensando no cuidado em Saúde Mental na Atenção

Primária em Saúde e considerando a necessidade de criação de novos espaços que permitam o
cuidado longitudinal dos usuários das ESFs, foram criadas as “aulas de reflexão” (denominação
dada para facilitar a compreensão dos usuários pela dificuldade dos mesmos em nomear o grupo),
que contemplam pequenos grupos operativos e visam ajudar o usuário na compreensão do seu
problema e na busca da autonomia para encontrar estratégias para lidar com as suas dificuldades. 

Sobre  o  que  foi?  Sobre  a  criação  de  pequenos  grupos  conduzidos  pela  Terapeuta
Ocupacional  e  Fisioterapeuta  do  NASF  denominados  “aulas  de  reflexão”,  que  utiliza  como
ferramenta  de  trabalho  um  grupo  operativo  com  uma  dinâmica  objetiva  e  direcionada  a
identificação do problema que tem interferido na vida do usuário, reconhecimento das formas com
que  o  problema  interfere  na  vida  e  a  busca  por  estratégias  de  enfrentamento,  valorizando  a
capacidade e autonomia de cada indivíduo, assim como os recursos disponíveis na rede de atenção
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como funciona(ou) a experiência?  As “aulas de reflexão” estão sendo realizadas em um
espaço  comunitário  (no  território  da  ESF),  são  conduzidas  pela  Terapeuta  Ocupacional  e
Fisioterapeuta do NASF e acompanhadas pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACSs). Os grupos
para a “aula” são formados a partir de uma avaliação individual do usuário indicado pela ESF,
realizada pelas profissionais do NASF que buscam identificar os participantes, seguindo alguns
critérios como possuir condição cognitiva básica (compreensão e abstração) e vontade de participar
do  grupo.  Caso  o  possível  participante  apresente  algum  transtorno  mental,  este  deve  estar
controlado.  Em  geral,  compõem  o  grupo  aqueles  usuários  que  não  necessitam  de
acompanhamento no nível secundário e que, portanto podem ser acompanhados no seu território. 

Após  a  avaliação  individual,  o  grupo  é  formado  por  no  máximo  10  pessoas,  que
inicialmente respondem a um questionário que contempla questões relacionadas ao problema que
o motivou a participar do grupo, a interferência que o mesmo tem em sua vida e a sua capacidade
de enfrentar e/ou resolver o problema, assim como suas expectativas em relação ao futuro. Ao sair
do grupo, um questionário final é aplicado para comparação das respostas e avaliação da condição
resiliente do usuário.

Os encontros acontecem a cada 15 dias, com duração de 1 hora e 30 minutos. Os grupos
iniciam com uma dinâmica de sensibilização e acolhimento para proporcionar/reforçar o vínculo e
socialização entre  os  participantes,  seguido  das  etapas  de  identificação  do problema,  da auto-
responsabilidade, de como o problema afeta a vida cotidiana do participante, identificação das
habilidades e dificuldades em lidar com o problema e finalizando com a identificação do que é
possível ainda ser feito para solucionar ou encontrar estratégias de superação da problemática.
Cada etapa ocorre de acordo com a demanda do grupo, podendo se estender por dois ou mais
encontros. Ao final de cada grupo, as coordenadoras combinam com os participantes a tarefa a ser
realizada até o próximo encontro, com o objetivo de manter a vinculação ao grupo, proporcionar a



reflexão e a acomodação do que foi conversado através da atividade.  Os temas prevalentes têm
sido os conflitos familiares, a perda de familiares, a solidão, o adoecimento que causa dor crônica,
a dificuldade de tomar decisões para um recomeço.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  A  necessidade  de  aposta  e  investimento  dos
profissionais  da  saúde na  criação de  espaços  coletivos  onde as  pessoas  se  sintam acolhidas  e
consigam compartilhar os problemas, onde prevaleça à confiança em si e no outro, de modo que as
“aulas” se tornem um real espaço de cuidado em saúde.

Quais as novidades desta experiência? O uso da nomenclatura “aula” que traz a ideia de
aprendizado, bem como a aposta em uma dinâmica direcionada e objetiva tem se mostrado uma
estratégia  importante  para  organização  do  grupo  e  continuidade  do  cuidado,  pois  valoriza  a
questão trazida por cada um dos participantes e a busca por soluções. Além disso, a participação
ACSs tem proporcionado as  mesmas  um olhar  mais  apurado sobre  o  perfil  dos  participantes
indicados para este tipo de grupo, possibilitando que elas identifiquem novos participantes na
comunidade  e  multipliquem a  idéia  do  grupo.  A  possibilidade  de  desvinculação  do  grupo  à
medida  que  o  participante  se  sente  apto  a  lidar  com  sua  problemática  possibilita  o
desenvolvimento  de  uma  autonomia  e  esta  desvinculação  se  dá  através  da  comunicação  do
participante para todo o grupo e o preenchimento do questionário final. Até o momento é possível
constatar que os usuários apresentam maior interesse no grupo quando o mesmo apresenta uma
dinâmica de trabalho mais direcionada e objetiva, que valoriza o usuário como protagonista no
processo de reflexão sobre sua vida cotidiana. A dinâmica escolhida e a possibilidade de um grupo
fechado e menor permitem que os usuários formem vínculos,  troquem experiências,  sintam-se
mais  seguros  para  compartilhar  suas  angústias  e  apoiados  pelo  grupo  no  enfrentamento  do
problema.

Outras observações: Apesar do desafio da implantação de espaços coletivos de cuidado, as
“aulas de reflexão” parecem ajudar o usuário na compreensão de suas questões individuais, sem
esquecer-se  da  coletividade,  através  da  identificação,  socialização  dos  problemas  e  resoluções
coletivas que o grupo acaba criando.

Referências Bibliográficas: 

 Fisioterapeuta, Fisioterapeuta do NASF, Sapucaia do Sul/RS, Brasil.
 Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Ocupacional do NASF, Sapucaia do Sul/RS, Brasil.
 Agente Comunitária de Saúde, ACS ESF Carioca, Sapucaia do Sul/RS, Brasil.
 Agente Comunitária de Saúde, ACS ESF Carioca, Sapucaia do Sul/RS, Brasil.
 Agente Comunitária de Saúde, ACS ESF Carioca, Sapucaia do Sul/RS, Brasil.
 Agente Comunitária de Saúde, ACS ESF Carioca, Sapucaia do Sul/RS, Brasil.



Eixo temático: Gestão

Desafios e contribuições de um antropólogo pesquisando em um serviço de assistência a
usuários de álcool e outras drogas

Eduardo Zanella 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Serviço  de  internação  hospitalar  e  de

atendimento ambulatorial  para  usuários de álcool  e  outras drogas.  Unidade Álvaro Alvim do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Esta  é  uma experiência  de  pesquisa  etnográfica
(Zanella,  2014),  realizada  em  um  serviço  de  assistência  a  usuários  de  álcool  e  outras  drogas
vinculado ao Sistema Único  de  Saúde,  que dispõe tanto  de  internação  hospitalar  (vinte  leitos
masculinos  e  doze  leitos  femininos),  quanto  de  atendimento  ambulatorial.  Trata-se  do  Centro
Colaborador em Álcool e Drogas, localizado na Unidade Álvaro Alvim do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre e coordenado pelo Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas, do Departamento de
Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Sobre o que foi?  Esta experiência é sobre o cotidiano deste serviço de saúde. Trata-se de
relatar a sua dinâmica de funcionamento ordinária e extraordinária: quais eram as dificuldades
vivenciadas e as soluções encontradas tanto pela equipe de assistência quanto pelos usuários no
dia-dia de convívio mútuo. A partir deste relato, sugiro contribuições possíveis, desde as ciências
sociais e a antropologia, para a gestão de uma prática terapêutica de melhor qualidade e de um
cuidado mais integral, principalmente por meio da incorporação das expectativas dos usuários nos
objetivos do tratamento proposto.

Como funciona(ou) a experiência?  Vivenciei durante o período de seis meses, enquanto
pesquisador  e  por  meio  da  técnica  de  pesquisa  da  observação-participante,  o  cotidiano  de
funcionamento deste serviço de saúde, acompanhando, entre outras atividades, os rounds clínicos
da equipe de assistência, as entrevistas (coletas de dados) realizadas com os pacientes-usuários, os
grupos e demais atividades terapêuticas. 

Desafios  para  o  desenvolvimento? Esta  experiência  me  levou  a  refletir  acerca  das
contribuições e dos papéis que pode desempenhar o cientista social, em especifico o antropólogo,
na melhoria e aperfeiçoamento dos modos de gerir e cuidar da saúde, em particular no que se
refere à assistência a usuários de álcool e outras drogas. Enquanto vivenciei o dia-dia deste serviço
de saúde, ocupava uma posição muito singular dentro das dinâmicas das relações sociais que ali
ocorriam: não era nem parte da equipe de assistência, nem parte do coletivo de pacientes-usuários.
Sendo assim, na medida em que ocupava esta posição singular, percebia que os problemas e os
desafios dos usuários no tratamento, muitas vezes, não eram os mesmos daqueles vivenciados pela
equipe de assistência. A expectativa pela abstinência do uso de drogas, por parte dos médicos e
profissionais de saúde, em contraposição a metas outras por parte dos pacientes-usuários (tal como
me falavam, “dar um tempo no uso”), é um exemplo deste tipo de discordância de objetivos. Tal
desencontro  de  expectativas,  muitas  vezes,  gerava  prejuízos  na  prática  terapêutica  e  no
aproveitamento  que  dela  faziam  os  pacientes-usuários,  o  que  resultava  em  baixos  índices  de
adesão ao tratamento por parte dos mesmos. Considero que o cientista social pode cumprir um
importante papel no que se refere à superação deste problema. A pesquisa etnográfica, própria da
antropologia,  por  sua  ênfase  em  buscar  apreender  as  concepções  de  mundo  dos  sujeitos  de
pesquisa, revela que os usuários possuem conhecimentos muito extensos e ricos sobre as práticas
de uso controlado de drogas, que podem ser aproveitados pela equipe de assistência no esforço de
estabelecer  uma  comunicação  efetiva  e  objetivos  comuns  com  os  pacientes.  Proponho  que  o
cientista social, por meio do desenvolvimento de pesquisa etnográfica e qualitativa no serviço de



assistência, pode acessar estes conhecimentos dos pacientes-usuários sobre o consumo de drogas, a
fim de incorporá-los na produção de um tratamento mais ajustado às suas expectativas e projetos
de vida.

Quais as novidades desta experiência? Considero que esta experiência inova por se propor
a  pensar  as  contribuições  que  pode  ter  um  cientista  social,  em  particular  o  antropólogo,  no
planejamento, desenvolvimento e realização de uma prática terapêutica para usuários de álcool e
drogas. Trata-se de ir além das críticas aos tratamentos levados a cabo nos serviços de saúde, tão
convencionais neste campo de estudos, para se arriscar a propor uma colaboração efetiva entre as
ciências sociais e as ciências da saúde, a fim somar esforços e conhecimentos na produção de uma
assistência mais integral e humanizada.

Outras observações.  A pesquisa que realizei no serviço de saúde aqui em questão,  que
serviu de base para a produção deste relato de experiência, não envolveu somente o setting aqui
referido (o serviço de internação hospitalar e de atendimento ambulatorial para usuários de álcool
e drogas),  abarcando também outras questões,  como por exemplo o envolvimento das ciências
médicas psiquiátricas nas políticas públicas para consumo de álcool no trânsito no contexto do Rio
Grande do Sul. Contudo, para a elaboração deste relato de experiência, resolvi abordar somente a
parte de minha pesquisa que tratou do serviço de assistência para usuários de álcool e drogas da
Unidade Álvaro Alvim do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Referências  Bibliográficas.  ZANELLA,  Eduardo.  Práticas,  mediações  e  substâncias  –
“álcool” e “drogas” nas atividades de um coletivo de pesquisadores.  Dissertação de mestrado
defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. UFRGS, 2014.

 Mestre em Antropologia Social, UFRGS, Porto Alegre, Brasil.



     Eixo temático: Diversidade e Transversalidade

Grupo de Familiares: O cuidado ao cuidador e trocas de experiências entre os familiares

                                                                                            Renata Bossa Bonalume¹
                                                                                                       Juliana Machado²

Ana Paula Engel³ 

Local de experiência: Brasil, RS, Sapucaia do Sul. CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) II
Bem-Estar

Pontos de rede: Atenção Primária (ESF e UBS), Secundária (CAPS II) e Terciária ( Fundação
Hospitalar Getulio Vargas).

Experiência Desenvolvida: Grupo de Familiares do CAPS II Bem Estar com a parceria da
Fundação Hospitalar Getulio Vargas. Este grupo ocorre desde maio de 2013, nas quartas-feiras das
17:30 às 18:30, às vezes se estendendo o horário conforme necessidade. No inicio, haviam poucos
participantes e estes não apresentavam muita vinculação. No decorrer do tempo, foi se criando um
entrosamento  entre  os  participantes  e  uma  boa  vinculação  com  o  espaço  e  o  serviço.
Proporcionando, assim, uma assiduidade maior dos familiares.  

O que é: É um grupo semanal com os familiares dos usuários do CAPS II e da unidade de
Saúde Mental  da Fundação Hospitalar  Getúlio Vargas,  sendo coordenado por profissionais  da
equipe multiprofissional desses dois serviços. Tem como objetivo maior oportunizar um espaço de
escuta e apoio aos familiares perante as dificuldades encontradas com o manejo do sofrimento
psíquico,  situação de crises, necessidades de adaptação e esclarecendo dúvidas do processo de
tratamento. Esse grupo foi criado pois acreditamos na importância de um trabalho integral com
uma  lógica  psicossocial.  A  família  tornando-se  integrante  deste  trabalho,  criando  laços  de
solidariedade a partir da discussão de problemas em comum. Visto que, a “família sempre produz
sofrimento e determina uma reorganização do grupo familiar para lidar com a nova situação. Não
surpreende,  portanto,  que  as  dificuldades  no  convívio  entre  pacientes  e  familiares  sejam
caracterizados como o principal obstáculo a ser enfrentado” (CIRILO e FILHO, 2008). Avaliamos a
relevância deste trabalho, destacando que a criação do vínculo do familiar com o usuário e até
mesmo com o serviço, proporciona um melhor cuidado no manejo e no processo terapêutico. 

Funcionamento: Na sala de grupos do CAPS II, em formato de circulo – criando um espaço
acolhedor, para facilitar uma melhor escuta, um olhar e uma aproximação entre os integrantes. O
grupo inicia-se com a apresentação de todos, sendo que é disponibilizado uma atenção maior para
os participantes novos, que geralmente são os que mais estão necessitando de uma acolhida. A
partir  disso,  os  participantes  que  são  mais  antigos,  demonstram  entender  este  momento  e
verbalizam  palavras  de  cuidado  e  conforto.  Constantemente  realizamos  confraternizações  em
datas  comemorativas,  pois  entre  o  grupo  circulam-se  sentimentos  de  afeto,  apreço  e,
principalmente, cuidado. 

Desafios: A participação assídua dos familiares e que esses possam externar as dificuldades
que enfrentam no cuidado ao usuário. Diante do número de usuário que atendemos no CAPS II,
avaliamos  que  o  número  de  participantes  poderia  ser  mais  considerável.  Utilizamos  como
estratégia  a  divulgação  desse  espaço através  de  informativos  sobre  a  existência  do  grupo.  Os
técnicos de referencia reforçam aos familiares a cada atendimento a importância deles no processo
terapêutico. Segundo Cirilo e Filho (2008) “se faz necessário para que haja uma maior adesão dos
familiares no tratamento dos usuários, é que novas estratégias sejam lançadas, para que as famílias
sejam orientadas sobre a importância da sua participação.”

Novidades:  Fortalecimento do vínculo entre os familiares proporcionando um ambiente
acolhedor  e  favorável  a  desenvolver  momentos  lúdicos  e  de  reflexão  sobre  o  cotidiano.  O
diferencial  é  a  integração  entre  os  próprios  familiares,  oportunizando  trocas  de  saberes,
experiências e formas de cuidado. Além de oportunizar a parceria entre dois serviços da rede de
saúde  mental,  que  tem  como  objetivo  em  comum  evitar  internações  psiquiátricas.  Quando  é
realizado esse acompanhamento nos Grupos de Família as internações psiquiátricas  se tornam



menos freqüentes, posto que as situações de crise são comunicadas e discutidas entre a equipe
técnica  e  os  familiares,  fortalecendo  o  compromisso  da  família  com  o  projeto  terapêutico  do
usuário, que preconiza que decisões como a de internar num hospital psiquiátrico , sejam antes
discutidas e avaliadas com a equipe do CAPS (CIRILO e FILHO, 2008). Outro aspecto relevante é a
participação dos familiares nos espaços de controle social, como Conselho Municipal de Saúde,
Assembléias do serviço, propiciando a participação popular enquanto cidadão, garantia de direitos
e se apropriando com crítica das realidades do processo de trabalho da saúde coletiva. 

Outras observações: Identificamos que questões relacionadas ao preconceito e exclusão do
usuário com sofrimento psíquico são pontuadas no grupo pelos familiares, e que no momento que
dúvidas e estigmas são trabalhados desvelam a forma que essas são vistas.  novas idéias podem
ser formuladas, combatendo o preconceito e a discriminação, que muitas vezes se inicia dentro da
própria família.

Referências Bibliográficas
CIRILO, Lívia Sales; FILHO, Pedro de Oliveira. Saúde Mental e CAPS: A importância do

grupo de família. XII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VIII Encontro Latino
Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba. 2008. 

Assistente Social, CAPS II Bem-estar, Sapucaia do Sul
²Técnica em Enfermagem, CAPS II Bem-estar, Sapucaia do Sul
³Assistente Social, Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, Sapucaia do Sul



Eixo temático: 2. Diversidade e Transversalidade

Grupos de Saúde Mental no município de Gravataí: Integralidade e Corresponsabilização entre
a Atenção Básica e o CAPS II

Katia Adriane Rodrigues Ferreira 1
Fernanda Cesa Ferreira da Silva Moraes A2

Gerson Paulo Jung B 3
Alessandra Piá da Rosa C 3

Cláudia Winter da Silveira D4

Local de experiência (País, Estado, Município): 
Brasil, Rio Grande do Sul, Gravataí
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Atenção Básica do Município (envolvendo 26 Postos de Saúde, sendo estes 11 com ESF e 15

UBS e CAPS II) 
Qual foi a experiência desenvolvida? 
Realização de grupos terapêuticos abertos a população geral. Os grupos são realizados em

todos os Postos de Saúde do Município, com freqüência mensal, sendo que as formas de acesso ao
grupo são a busca espontânea e o encaminhamentos dos serviços de saúde e de profissionais da
rede.   

Sobre o que foi?
Sobre Saúde Mental, através da metodologia de grupos terapêuticos. 
Como funciona(ou) a experiência?
Os grupos de saúde mental coordenados por profissionais do CAPS II tem por objetivo a

educação em saúde. Utilizando-se de técnicas expressivas; dinâmicas de grupo; visualização ativa;
técnicas respiratórias de relaxamento e meditação. Com propósitos de levar à reflexão e mudanças
positivas de atitude.

O trabalho  em  grupo  propicia  suporte,  apoio  social,  desenvolvimento  de  autonomia  e
aprimoramento  da  autoestima.  Estimula  maior  adesão  aos  tratamentos  de  saúde.  Melhora  a
comunicação  com  as  equipes  de  saúde  e  na  vida  pessoal.  Reforçando  principalmente  a
possibilidade de estruturação de comportamentos imitativos positivos. 

Aliada  as  técnica  supra  citadas,  utilizamos  práticas  integrativas  e  complementares  de
saúde,  visando  o  equilíbrio  integral  do  indivíduo  em  seu  meio,  com  ênfase  nos  aspectos
psicológicos, sem desconsiderar a repercussão em seu estado geral de saúde.

Desafios para o desenvolvimento?
O maior desafio, geralmente, é a dificuldade de a Atenção Básica aceitar a atividade como

de  sua  responsabilidade  também.  A  rotatividade  de  recursos  humanos  na  Atenção  Básica  se
mostra como um dificultador para o andamento do processo, uma vez que, em cada mudança de
pessoas da equipe, torna-se necessário uma nova sensibilização e capacitação da temática da saúde
mental e do trabalho desenvolvido.

Quais as novidades desta experiência?
Descentralização  dos  grupos  terapêuticos  nas  comunidades,  sensibilizando  e

promovendo o desencadeamento de ações e atividades de promoção e assistência a saúde mental
nos territórios. Modelo de atenção à saúde ampliada e integral, superando as propostas médico e
farmacologicamente  centradas.  E   inserção  e  articulação  com o  serviços  e  atividades  da  rede,
potencializando recursos locais.    

Referências Bibliográficas: 
AMADO,Gilles & GUITTET, André. A Dinâmica da Comunicação nos Grupos. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1989;



 BAREMBLIT, Gregório (org). Grupos: teoria e técnica. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986; 
MARRA, Marlene e Fleurry, Heloísa (org). Grupos: intervenção sócio-educativa e método 

sociopsicodramático. São Paulo: Àgora, 2008.
1 Psicóloga, servidora pública, Gravataí, Brasil. profissão, função, cidade, país.
2 Psicóloga, servidora pública, Gravataí, Brasil. 
3 Psicólogo, servidor público, Gravataí, Brasil.
4 Assistente Social, servidor público, Gravataí, Brasil.

5 Assistente Social, servidor público, Gravataí, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica 

INTRODUÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO
PROMOÇÃO DE SAÚDE NA COMUNIDADE

Nédia Deise da Silva 
Priscila Voigt Severiano
Cláudia Raquel Idalgo  

Savana de Souza Rocha 
Janaína Teresinha Correia de Melo 

Demétrio Lacerda  

Local  de  experiência:  Brasil,  Rio  Grande  do  Sul.Pontos  de  rede/equipes  de  rede
envolvidos:

Equipe de matriciamento do Paternon e Equipe de Estratégia de Saúde da Família Morro
da Cruz.Qual foi a experiência desenvolvida? 

Construção de uma horta comunitária de plantas medicinais na ESF Morro da Cruz.Sobre
o que foi? 

Foi  construída  uma  horta  com  ajuda  dos  usuários  da  comunidade  para  integração  e
aprendizado sobre a importância do uso dos chás.Como funciona(ou) a experiência? 

Inicialmente  houve uma reunião de  equipe com participação de  uma biólogo que vem
desenvolvendo um projeto  de  plantas  medicinais  no território  Morro da Cruz.  A partir  dessa
reunião  se  planejou a  integração  do  grupo de  saúde  mental  (grupo alegria)  em parceria  com
demais usuários do território para a construção da horta. A construção da horta foi realizada em
duas etapas, no horário de realização do grupo de saúde mental,  na sexta-feira pela manhã. A
primeira etapa foi o preparo da terra, retirando as ervas daninhas e adubando a terra. A segunda
etapa, na sexta-feira seguinte foi construído o canteiro em aspiral e após realizado o plantil.  Todo
material para a realização da atividade foi conseguido através do projeto que bióloga faz parte.
Desafios para o desenvolvimento? 

A  participação  do  grupo  foi  um  desafio,  uma  vez  que  há  dificuldades  motoras,  de
concentração  e  de  sociabilidade.  Outro  desafio  foi  a  manutenção  da  horta,  uma  vez  que  a
comunidade colhia as plantas e não realizava a reposição.Quais as novidades desta experiência? 

A partir dessa experiência será estendido este projeto para a construção de uma horta no
colégio  em  parceria  com  a  escola,  saúde,  residentes  da  Escola  de  Saúde  Pública,  Agentes
Comunitários de Saúde, a bióloga do projeto e a comunidade.

Agente Comunitária de Saúde, Trabalhadora do IMESF, Porto Alegre, Brasil.
 Nutricionista,  Residente  da  Escola  de  Saúde  Pública  Ênfase  Atenção  Básica,  Porto

Alegre, Brasil.
 Agente Comunitária de Saúde, Trabalhadora do IMESF, Porto Alegre, Brasil.
Assistente Social, Residente da Escola de Saúde Pública Ênfase Atenção Básica, Porto

Alegre, Brasil.
Auxiliar de Serviços Gerais, Porto Alegre, Brasil
Psicólogo, Residente da Escola de Saúde Pública Ênfase Atenção Básica, Porto Alegre,

Brasil



Eixo temático: Atenção Básica

O DIÁLOGO DA REDUÇÃO DE DANOS NA ATENÇÃO BÁSICA: INTERFACES DA
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Arthur Alves de Teixeira1

Tiago Ferreira2

Giovanni Francioni Kuhn3

Raquel Rodrigues Bierhals4

Local da experiência: Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Brasil

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF,
e Unidades de Saúde da Família – USF, da região da Lomba do Pinheiro.

Qual foi a experiência desenvolvida? 
Foram  desenvolvidas  oficinas  de  educação  permanente  em  redução  de  danos  com  os

trabalhadores das Unidades de Saúde da Família. A demanda para tal temática não veio apenas do
próprio NASF, como apoio matricial, mas também de algumas unidades de saúde. As unidades de
saúde ficam localizadas numa região de grande vulnerabilidade social, tendo a maior parte de seu
público alvo dificuldades de acesso aos estabelecimentos de saúde e assistência da região. 

Sobre o que foi?
Realização  de  oficinas  propondo  a  educação  permanente  das  equipes  de  saúde  das

unidades da região da Lomba do Pinheiro, visando incidir na temática da redução de danos como
diretriz do cuidado em saúde.

Como funciona(ou) a experiência?
Dentro  do  escopo  de  apoiar  a  inserção  da  Estratégia  de  Saúde  da  Família  (ESF),  o

Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF’s), mediante a Portaria
GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008.  Este serviço procura reorganizar os serviços e reorientar as
práticas profissionais na lógica da promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação  - na
rede de serviços e ampliar a abrangência, a resolutividade, a territorialização, a regionalização,
bem como a ampliação das ações da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, devendo atuar
dentro de algumas diretrizes relativas à APS, dentre elas a educação permanente em saúde dos
profissionais e da população.

O projeto de educação permanente surge através de um plano de ação de residentes de um
programa de residência multiprofissional em saúde mental, que estão trabalhando no NASF este
ano,  observado a  partir  das  necessidades  e  demandas  constatadas  durante  as  ações  de  apoio
matricial realizada nas unidades de saúde pertencentes à região da Lomba do Pinheiro.

Inicialmente foram realizadas atividades de educação permanente com a própria equipe do
NASF com o objetivo de criar um espaço de diálogo e de troca de experiências, proporcionando
um momento de reflexão sobre os processos de trabalho e modos de intervenção nos casos trazidos
pelas equipes. A partir desses encontros foi construída uma proposta de intervenção a ser levada
às unidades que apresentassem a necessidade e que já houvessem demonstrado o interesse de
discutir o tema.

Os encontros são realizados em dois momentos. A proposta inicial é de que no primeiro
momento, haja um debate sobre o tema em geral (breve histórico das drogas e da redução de
danos, políticas publicas). A ideia é de que não haja uma apresentação somente expositiva, mas
que seja um momento de troca de conhecimentos com os diferentes membros da equipe, partindo



da realidade local de cada unidade de saúde e seus processos de trabalho. Ao final do primeiro
encontro é realizada uma avaliação sobre o que foi  discutido,  com a intenção de trazer novas
dúvidas, curiosidades, discussões, conforme as necessidades e demanda da equipe para que no
momento seguinte tenhamos a possibilidade de aproximar as  experiências  vividas pela equipe
com a teoria.

Desafios para o desenvolvimento?
Um dos desafios identificados na realização da atividade foi a postura das equipes quanto

às problemáticas das pessoas que usam álcool e outras drogas em seu território de atuação, ainda
bastante  calcado em uma lógica  moralista.  Ainda  que a  Redução  de  Danos  seja  a  diretriz  de
cuidado na Saúde Mental há algum tempo, muitos trabalhadores da saúde ainda desconhecem sua
lógica, especialmente na Atenção Básica, em que permanece a ideia que este tipo de situação deve
ser  trabalhada  na  atenção  especializada,  como  Caps  ad,  hospitais  e,  inclusive,  comunidades
terapêuticas. Frisa-se que há todo um trabalho de sensibilização para uma nova postura ética com
relação a estes usuários do SUS, uma vez que se preconiza seu cuidado na comunidade em que
vivem, e a atenção básica faz parte disso.

Quais as novidades desta experiência?
             Trabalhar com o tema da Redução de Danos com as Unidades de Saúde da Família

da Lomba do Pinheiro, que pertencem à Atenção Básica, é uma novidade. Ainda mais na forma de
educação permanente sendo proposta por um NASF, implicando diretamente sobre os processos
de  trabalho  individuais  e  coletivos  das  equipes.  Nesse  sentido  proporciona  um  momento  de
encontro e discussão entre as equipes e o NASF, favorecendo um espaço de escuta, diálogo e troca
de experiências, buscando refletir e problematizar os processos de trabalho e pensar novas formas
de cuidado sob a perspectiva da redução de danos, e que essa diretriz atinja a saúde como um todo
e não se limite apenas à temática do álcool e outras drogas.

Ao falar  sobre  redução de  danos,  lidamos diretamente  com pré-conceitos  existentes  na
sociedade, e isso não é nada fácil, além de que para muitos trabalhadores, lidar com isso é uma
novidade em suas vidas.

Referências bibliográficas
Brasil.  Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde  /  Ministério  da  Saúde,  Secretaria  de  Gestão  do  Trabalho  e  da  Educação  na  Saúde,
Departamento de Gestão da Educação em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 64 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio Saúde da Família.
Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2010.  (Cadernos  de  Atenção  Básica,  n.  27)  (Série  A.  Normas  e
Manuais Técnicos)

__________________________
1 Enfermeiro, Residente multiprofissional, Porto Alegre, Brasil
2 Professor de Educação Física, Residente multiprofissional, Porto Alegre, Brasil
3 Professor de Educação Física, Residente multiprofissional, Porto Alegre, Brasil
4 Psicóloga, Residente multiprofissional, Porto Alegre, Brasil



Eixo temático: Diversidade e Transversalidade

O teatro como ferramenta terapêutica em um CAPS II

  Isinha Marmor Marques¹ 
 Juliana Machado²

Local de experiência:
 Salão de Festas cedido pela Igreja São Miguel Arcanjo do município de Sapucaia do Sul,

Rio Grande do Sul, Brasil ao CAPS II Bem-Estar (Centro de Atendimento Psicossocial) do mesmo
município.

Pontos de rede/ equipes de rede envolvida: 
CAPS II (atenção secundária) e Igreja São Miguel Arcanjo (comunidade)
Qual foi a experiência desenvolvida? : 
Oficina de Teatro que iniciou em 2013 no espaço do CAPS II e migrou para o salão da

Igreja, mantendo-se até hoje com rodízio de participantes. Atualmente compõe-se de 4 usuários
que são atendidos por uma equipe multiprofissional pela atenção secundária (CAPS II).

Sobre o que foi? 
Uma  Oficina  Terapêutica  que  acontece  todas  as  quintas-feiras,  das  8h:30min  às  10h,

compondo  o  quadro  de  espaços  terapêuticos  para  a  formulação  do  PTS  (plano  terapêutico
singular) dos usuários. Tem como objetivo principal trabalhar o sujeito a dar outros sentidos ao
seu sofrimento psíquico através do teatro. Oportuniza a integração entre os usuários, a expressão
dos seus sentimentos, idéias, desenvolvendo relações interpessoais, a consciência corporal, a auto –
imagem e auto-estima, a empatia, o respeito, a coordenação motora e espaço-temporal, a cognição
(pensamento, linguagem, memória), a criatividade, a espontaneidade, a comunicação entre outros
objetivos. Conforme Moreno (1993), o teatro proporciona aos usuários exercerem papéis similares
aos da vida real ressignificando possíveis problemas e modos de solucioná-los, isso possibilita a
criação de novos papéis e modos diferentes de interpretá-los. O sujeito pode conseguir elaborar
suas questões, produzir sentido das suas emoções, não somente pela fala, possibilitando assim, a
catarse e o compartilhamento dos seus sentimentos com o grupo.

Como funciona a experiência? 
Funciona  através  de  encontros  semanais,  com  duração  de  1h30min  onde  os  usuários

realizam  técnicas  e  dinâmicas  de  grupo  que  envolva  desde  o  preparo  físico  e  vocal  até  o
desenvolvimento de  sua expressão corporal,  criatividade,  espontaneidade e  dramaticidade.  Os
participantes  têm a  liberdade  de  escolher  ou  criar  os  textos  a  serem  representados,  podendo
adaptá-los se assim desejarem. A atividade inicia-se com um momento de retrospectiva da semana
e  sobre  o  andamento  das  atividades  da  oficina.  Em  um  segundo  momento  realiza-se  um
aquecimento  corporal  e  vocal.  Posteriormente  desenvolvem-se  dinâmicas  de  grupo  e  técnicas
teatrais.  Finaliza-se o encontro,  com ensaios de esquetes ou peças escolhidas e construídas em
conjunto. Os usuários são convidados a expressarem como se sentem realizando as atividades do
dia.  Todos podem falar o que foi sentido e percebido, através desse movimento novos  insights
podem ocorrer durante o período da oficina ou até mesmo no seu cotidiano. Planejam futuras
atividades a serem realizadas também externamente, reconhecendo espaços de cultura teatral. 

Desafios para o desenvolvimento?: 
Conseguir manter os usuários participando efetivamente da oficina, sem tanto rodízio e

que outros usuários interessem-se pelo espaço, visualizando o trabalho terapêutico no seu espectro
mais amplo, incluindo uma inserção social. Outro desafio enfrentado é a falta de infra-estrutura
para o melhor desenvolvimento da atividade.

Quais as novidades desta experiência? :
 Os  usuários  têm  a  liberdade  para  criar  e  adaptar  peças  para  encená-las,  bem  como

apresentá-las  não somente no espaço do CAPS II,  mas também em Encontros,  Comemorações
(Luta  antimanicomial),  Congressos,  inserindo-os  em  atividades  culturais  importantes.  Outro
diferencial  do nosso trabalho é oportunizar aos usuários conhecerem e participarem de outros



espaços culturais que envolvem o teatro, como visitas a Teatros Municipais, assistir ensaios e peças
profissionais,  conhecendo  outras  realidades,  entrando,  inclusive,  em  contato  com  os  atores  e
autores, possibilitando uma rica troca de saberes e experiências.

Referências Bibliograficas: 

BOAL, A.  200 Exercícios para o ator e o não ator com vontade de dizer algo através do
teatro. Coleção Teatro Hoje, v.30. Editora Civilização Brasileira S.A. 7ª ed. Rio de Janeiro,1988. 

MORENO, J.Psicodrama. Editora Cultrix LTDA. 9ª Ed. São Paulo, 1993.
NOVELLY,  M.C.  Jogos  Teatrais.  Exercícios  para  grupos  e  sala  de  aula.  Papirus

Editora.11ªed. Saõ Paulo, 2008.
SALAS, Jo.Playback Theatre.: uma nova forma de expressar ação e emoção. Ágora Editora

LTDA. São Paulo, 2000.
SPOLIN, V. Improvisação para o Teatro. Editora Perspectiva. 5ªed.São Paulo, 2008.

Educadora Física, CAPS II Bem-Estar, Sapucaia do Sul
²Técnica de Enfermagem, CAPS II Bem-Estar, Sapucaia do Sul 



Eixo temático: Gestão 

Projeto Entrelinhas: Sensibilização no processo de cuidado a usuários de Álcool e Outras
Drogas, sob a Perspectiva de Cuidado em Redução de Danos

Autor  Sida Maiá
Co-autor Jessica Gomes A

Co-autor Jessica Messaggio B 
Co-autor  Rayra RoncattoC 

Co-autor  Samanta Loff
Local de experiência: Tramandaí, Rio Grande do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Composição de Equipe de Redução de Danos

e ESF Parque dos Presidentes, PACS e ESF São Francisco I
Qual foi a experiência desenvolvida? Apoio Matricial junto aos agentes de saúde 
Sobre o que foi? Atualizações, referente à estratégia de redução de danos enquanto linha

de cuidado voltado a usuário de álcool  e outras drogas. Culminando no planejamento e execução
de um projeto de intervenção junto ao território de atuação de cada ESF. 

Como funciona(ou) a experiência? A composição de equipe de redução de danos, realiza
encontros  com  os  agentes  comunitários  de  saúde  levando  informação  e  reflexão  referente  ao
cuidado prestado aos usuários de álcool e outras drogas, tendo como diretriz de cuidado a redução
de danos. Em um segundo momento, foram discutidos casos em que os agentes de saúde puderam
contar com a equipe de RD para realizar as visitas domiciliares em conjunto, construindo de forma
interdisciplinar  o  plano terapêutico  singular,  para  além disso auxiliar  no planejamento de um
projeto  de  intervenção  junto  a  comunidade,  visando  a  ampliação  de  espaços  de  proteção  no
território.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Não  houve  nenhum  desafio  institucional,  mas  sim
subjetivos,  o que podemos interpretar como a relevância de priorizar espaços que possibilitem
pensar  e  refletir  sobre  o  processo  de  trabalho,  direcionado  aos  trabalhadores,  que  por  vezes
encontram-  se  alicerçados  sobre  uma  lógica  de  produção,  que  os  impede  de  visualizar  o
atravessamentos  dos  contextos  aos  quais  pertencem,  e  a  amplitude  social  e  humana  de  seus
fazeres. 

Cabe  ressaltar  que  neste  primeiro  momento,  os  bairros  selecionados  correspondem  ao
grande número de casos que configuram uso e abuso de substâncias, no entanto o projeto tem a
intenção de se fortalecer enquanto ação em matriciamento e expandir para as demais dispositivos
da atenção básica.

 Psicóloga,  coordenadora  da  composição  de  equipe  de  Redução  de  Danos,

Tramandaí, Brasil.

 Estudante de Psicologia, Agente redutora de danos, Tramandaí Brasil.

 Estudante de Psicologia, Agente redutora de danos, Tramandaí Brasil.

 Estudante de Psicologia, Agente redutora de danos, Tramandaí Brasil.

 Estudante de Psicologia, Agente redutora de danos, Tramandaí Brasil.



Eixo temático: Gestão

Projeto Horta Comunitária USF Herdeiros: promovendo melhoria da qualidade de vida/saúde
de usuários e trabalhadores.

Letícia de Lima Raymundo1

Estela Maria Hartmann Carlucci2

Local de experiência: Município de Porto Alegre/RS-Brasil. 
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: USF e NASF.
Qual foi  a experiência desenvolvida? A população de Porto  Alegre é  de 1.409.351 habitantes
(IBGE, 2010). O Programa de Saúde da Família teve início no município em 1996 e atualmente
conta com 54 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e possui 189 Equipes de Saúde da Família (dados
do mês de agosto de 2013), instaladas em 94 Unidades de Saúde da Família (USF). O município
possui 4 Núcleos de Apoio a Saúde da Família(NASFs) credenciados junto ao MS, nas regiões das
Gerências NEB (Núcleo Eixo Baltazar) e LENO ( Leste e Nordeste). Além destes, outras 4 equipes
estão em etapa de fechamento do projeto para envio ao Ministério da Saúde(MS). 

A USF Herdeiros, criada em 2002, se localiza no bairro Agronomia, Município de Porto
Alegre,  e  pertence  à  Gerência  Distrital  Partenon/Lomba  do  Pinheiro.  É  constituída  por  duas
equipes mínimas preconizadas pelo MS e atualmente à população abrangente é de 3750 pessoas. A
unidade desenvolve várias ações de vigilância, programas e grupos, como: Puericultura, Pré-Natal,
Programa Prá-  nenê,  Programa de Saúde  na Escola  (PSE),  Programa Bolsa  Família,  Grupo do
Tabagismo, Grupo Hiperdia, Grupo de Amigos (Saúde Mental), Grupo de Caminhada, Grupo de
Gestantes, dentre outros.

Boa  parte  da  população  atendida  em  nosso  território  é  acometida  por  transtornos
psíquicos, como: síndrome do pânico, ansiedade, depressão, esquizofrenia, etc. Também é grande
o número de usuários com doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs).  O Ministério da Saúde
recomenda  que  sejam  evitados  a  psiquiatrização  e  medicalização  nas  situações  cotidianas
geradoras de angústia e sofrimento psíquico, como: violência doméstica, dificuldades financeiras,
dificuldades de relacionamento conjugal ou familiar, alcoolismo ou drogadição, dentre outras. 

Existe na USF uma Horta Comunitária Orgânica que iniciou suas atividades a partir do ano
de 2012, durante as comemorações dos 10 anos da Unidade. Como residente de Atenção Básica da
Residência Integrada em Saúde ESP-RS eu constatei a  necessidade de elaborar,  uma forma de
utilizar a horta para a obtenção de melhor qualidade de vida dos usuários e dos trabalhadores em
saúde.  Surgiu,  assim,  o  desejo  de  trabalhar  na horta  com a subjetividade dos  trabalhadores  e
usuários,  promover  saúde,  prevenir  agravos  e  de  “reduzir  danos”  através  de  atividades
terapêuticas, educação alimentar, atividades de lazer, distração e recreação.  O projeto tem como
objetivo promover ações que possam contribuir para melhoria da qualidade de vida e saúde de
usuários e trabalhadores da USF Herdeiros. 

Sobre  o  que  foi?  O  ponto  de  partida,  para  elaboração  do  projeto,  aconteceu  após  a
Coordenadora da USF do meu campo de formação na residência reconhecer oportuna a ideia dos
usuários e trabalhadores se envolver com a horta,  que fica  situada no terreno da unidade. Foi
realizada uma visita na Horta Comunitária da Lomba, situada no Centro Administrativo Regional
(CAR) da  Lomba,  para  serem  obtidas  informações  de  como  os  participantes  se  organizam.
Também foi possível acompanhar o trabalho dos profissionais do NASF Lomba/ Partenon, pois é
papel do núcleo potencializar a aproximação entre os trabalhadores da saúde e a comunidade. A
horta comunitária é um espaço de cultivo onde há troca de experiência, nos quais os indivíduos
interagem numa ação comum, expressando sua cultura e seu conhecimento. Neste espaço, além de
cultivar hortaliças, frutas, condimentos e espécies medicinais, também desenvolvem habilidades
sociais  e  cultivam amizades,  que  contribuem  para  sua  socialização  a  um  grupo  criando  uma
identidade coletiva e ao mesmo tempo construindo a identidade individual (Seabra Junior et al, 42
2010).

Com isso,  se  possibilitará também  maior vínculo dos usuários  com a equipe de saúde;



promoção da organização popular; integração de sujeitos acometidos pelo uso abusivo de álcool e
outras drogas e portadores de sofrimento mental; incentivo ao convívio social; conscientização dos
usuários  sobre  a  importância  da  preservação  do  meio  ambiente  e  a  sustentabilidade;
conscientização  da  importância  de  saborear  um  alimento  saudável  e  nutritivo;  exercitar  a
cooperação  e  o  trabalho  em  equipe;  incentivo  aos  participantes  ao  cultivo  da  horta  em  suas
residências enfim, promoção da autonomia, resgate à cidadania, autoestima, inclusão social e o
empoderamento. 

Como funciona (ou) a experiência? Será organizada uma comissão gestora da horta, que
terá como membros trabalhadores da equipe da USF e do NASF, usuários e residentes. O projeto
se caracteriza por ser uma atividade continuada, portanto, não tem hora ou tempo de duração que
possa  ser  pré-estabelecido.  Afinal,  a  cada  ano,  os  membros  do  comitê  gestor  da  horta  darão
continuidade ao projeto.

Os  participantes  do  projeto  receberão  orientação  técnica  sobre  plantio,  replantio  de
hortaliças,  controle natural  de pragas,  épocas para o plantio e  compostagem.  Haverá reuniões
mensais do comitê, para serem planejadas as atividades que serão desenvolvidas, organizar qual o
dia que cada grupo poderá usufruir da horta, fazer o cadastro dos usuários que tem direito de
levarem as hortaliças, decidir quem serão os encarregados de cada tarefa (buscar parcerias, coletar
recursos e planejamento do que será cultivado, etc.), enfim a aplicação do projeto de acordo com o
cronograma  estabelecido  para  o  ano  letivo.  Para  avaliar  se  as  atividades  desenvolvidas  estão
contribuindo à saúde será realizada uma pesquisa qualitativa,  a fim de constatar o reflexo das
atividades desenvolvidas na vida das pessoas. 

O projeto não prevê geração de renda para os envolvidos. Para melhor organização da USF
os usuários que participarão das atividades da horta serão,  inicialmente,  os que participam do
Grupo  de  Amigos  e  o  Grupo  Hiperdia.  Será  desenvolvida  uma  metodologia  que  facilitara  a
organização  da  USF  com  relação  aos  grupos  que  participarão  das  atividades.  As  atividades
funcionarão nos turnos da manhã e da tarde, e receberão visitas da equipe do NASF e também
haverá visitas regulares de um biólogo voluntário, ex-professor da UFRGS. Serão realizadas pelos
membros  dos  grupos  atividades  de  manutenção,  como  plantio,  capina  e  colheita,  sempre
acompanhados por um responsável que faz parte da equipe. Durante as atividades os usuários e
os participantes do Grupo de Amigos vão dialogar, falando de seus problemas e angústias, em um
ambiente favorável que gera momentos de tranquilidade e relaxamento. As verduras produzidas
serão  distribuídas  entre  estes  no  final  de  cada  dia  de  atividade,  como  forma  de  incentivo  à
participação. 

Desafios para o desenvolvimento? Conseguir que os usuários se apropriem da horta e não
sejam apenas meros expectadores, no decorrer das atividades e promover na equipe a cultura que
a  horta  comunitária  é  um  importante  espaço  de  socialização,  de  trocas  culturais  e  de
conhecimentos  diversos  na  prática  de  produção  de  hortaliças,  e  ainda  provoca  o  vinculo  dos
usuários com a equipe. 

Quais as novidades desta experiência? Trabalhar a horta comunitária como um espaço de
interação entre usuários e equipe através do incentivo a produção e consumo de hortaliças, pois
nunca foi utilizada para este propósito.

Outras observações: A nutricionista residente de segundo ano fez curso com carga horária
de 40horas/aula intitulado Curso de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares em Nova
Petrópolis. Planeja-se firmar parcerias com SMAN, Viveiro Municipal de Porto Alegre e Jardim
Botânico de Porto Alegre para também capacitarem à equipe e usuários.  Futuramente queremos
que participem de atividades na horta as crianças do SASE, das escolas de educação infantis, escola
estadual e outros usuários, que utilizam outros serviços que pertencem ao nosso território.
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1Nutricionista, Nutricionista Residente de 2º ano da Atenção Básica, da Residência 
Integrada em Saúde –ESP/RS  no município de Porto Alegre/RS-Brasil.

2Enfermeira, Enfermeira Coordenadora da USF Herdeiros no município de Porto
Alegre/RS-Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica

Redução de Danos nas Escolas: Prevenção também se ensina. 

Sida Maiá
Jessica Gomes A

Jessica Messaggio B 
Rayra RoncattoC 

Samanta LoffD
Edsel Oliveira E 

Local de experiência: Tramandaí, Rio Grande do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Composição de Equipe de Redução de Danos

e Oficina Terapêutica.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Oficinas  de  estratégias  de  redução  de  danos  e

oficinas de teatro, nas escolas. 
Sobre  o  que  foi?  As  oficinas  de  redução  de  danos  nas  escolas,  abordaram  temáticas

referentes  ao  uso  indevido  de  álcool  e  outras  drogas,  aspectos  históricos  de  substâncias
psicotrópicas,  representação  social  e  preconceito  com  o  usuário  de  álcool  e  outras  drogas.
Sexualidade  e  prevenção  de  DST/AIDS.  
As oficinas de teatro, desenvolvem um grupo de teatro de rua, junto a 30 adolescentes do  projeto,
tornando-os multiplicadores das estratégias de redução de danos e prevenção DST/AIDS.  Cabe
ressaltar, que o projeto prevenção também se ensina, é realizado pelo segundo ano consecutivo,
com o diferencial deste ano a implementação do grupo de teatro.

Como funciona(ou) a experiência?  O projeto prevenção também se ensina, fora dividido
em duas etapas, a primeira etapa consiste em misturar aspectos de informação sobre  prevenção ao
uso indevido de álcool e outras drogas e estratégias de redução de danos, sexualidade e prevenção
de  DST/AIDS.  Através  de  um  espaço  de  reflexão  e  discussão  sobre  estes  temas,  dentro  da
comunidade escolar. Haja visto, que o projeto é realizado em 3 escolas que pertencem ao território
de  referencia  de  intervenção  da  composição  de  equipe  de  redução  de  danos.  Desta  forma,  o
público alvo do projeto, são jovens de 10 á 15 anos, estudantes das escolas municipais pertencentes
ao território de referencia – ESF Parque dos Presidentes e PACS , bairros considerados socialmente
vulneráveis e descobertos de espaços de proteção-. Onde há maior atuação do tráfico de drogas no
município.
 O que resultou em um total de 20 turmas do 5º ao 9º das escolas municipais Nossa Senhora das
Dores, Erineo Sckopel Rapach e Dom Pedro I. 

A segunda etapa originou um grupo de teatro de rua, através da oficina terapêutica de
teatro,  o  que consiste  na seleção de  30  jovens  no intuito  de  tornarem- se  multiplicadores  das
temáticas supracitadas, para que assim multipliquem os espaços de reflexão junto as outras escolas
que por hora não foram contempladas pelo projeto. Bem como, ocupem outros espaços sociais
através da cultura e prevenção e promoção de saúde. 

Desafios para o desenvolvimento? Um dos grandes desafios, foi o engajamento do corpo
docente,  para  além  da  nossa  intervenção.  Os  professores  compreendiam  que  não  haveria
necessidade de estarem presentes, como se fossemos substitutivos e não complementares a sua
figura.  
No entanto, devido a extrema angustia que lhes causava a reflexão e questionamento dos alunos,
muitas  vezes  rompiam  com  a  ética  e  faziam  mau  uso  das  informações  circuladas  no  grupo,
interferindo  na  construção  de  vínculos  e  o  próprio  acolhimento  das  dúvidas.
Neste  sentido,  pode-  se  compreender  a  necessidade  de  realizarmos  um  acolhimento  aos
professores, para que visualizassem no projeto uma ferramenta de trabalho a qual poderiam aliar-
se  e  não  o  contrario. 

Outras  observações:  A  segunda  etapa  do  projeto,  foi  uma  consequência  da  primeira.



Inicialmente o projeto fora pensado em 10 encontros por turma, subdivididos por temáticas, porém
cada  encontro  ampliavam-  se  as  reflexões,  visando  garantir  esse  espaço  de  proteção  houve
continuidade para além dos 10 encontros, totalizando cerca de 20 encontros em cada turma. Onde
ocorriam de forma semanal, com duração de um período ( 50 min), ao termino de cada encontro
surgiam novas temáticas a serem abordadas as quais nos adaptamos conforme a necessidade dos
alunos. O que gerou uma forte vinculação, por consequência disto, fora pensado o grupo de teatro,
devido a amplitude que abrange as temáticas discutidas, assim como estimulando o potencial dos
alunos  de  gestão  de  uma  ação  de  saúde  e  cultura,  dando  ênfase  para  suas  potencialidades,
auxiliando- os em diversos aspectos, para além da prevenção e promoção de saúde, criando um
espaço de proteção coletivo e itinerante.

 Psicóloga,  coordenadora  da  composição  de  equipe  de  Redução  de  Danos,
Tramandaí, Brasil.

 Estudante de Psicologia, Agente redutora de danos, Tramandaí Brasil.
 Estudante de Psicologia, Agente redutora de danos, Tramandaí Brasil.
 Estudante de Psicologia, Agente redutora de danos, Tramandaí Brasil.
 Estudante de Psicologia, Agente redutora de danos, Tramandaí Brasil.
 Oficineiro, ministrar oficinas terapêuticas de teatro, Tramandaí Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica

Relato de experiência no PET-SAÚDE/Redes II - Rede de atenção psicossocial: o uso de
álcool, crack e outras drogas.

Marianna Golembiewski Ribeiro Mendes 
Adriane Goularte Pinto  
Márcia Chaves Moreira  

Cíntia Nasi 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Atenção  Básica,  Rede  de  Atenção

Psicossocial/Equipe da Unidade de Saúde Conceição
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Essa  experiência  se  trata  das  atividades  que

desenvolvi  enquanto  bolsista  no  Programa  de  Educação  pelo  Trabalho  para  a  Saúde  (PET-
SAÚDE), mais especificamente na Rede de Atenção Psicossocial, juntamente com as preceptoras da
Unidade de Saúde Conceição e com outros bolsistas PET. Participei do programa de 2013 a 2014,
período no qual exercemos diversas atividades no território da USC relacionadas aos objetivos do
PET.  Esse  relato  de  experiência  se  refere  ao  primeiro  semestre  desse  período,  quando  nos
empenhamos em conhecer o território e a realizar uma estimativa rápida para o planejamento de
ações posteriores.

Sobre o que foi?  Sobre a rede de atenção a usuários de álcool, crack e outras drogas, a
partir das ações de mapeamento de casos e serviços e estimativa rápida visando intervenções de
prevenção e promoção de saúde a serem realizadas posteriormente.

Como funciona(ou) a experiência? No primeiro encontro entre preceptores e bolsistas, nos
apresentamos e conhecemos um pouco da história da Unidade de Saúde Conceição. Saímos para
conhecer  as  áreas  nas  quais  o  território  está  dividido  e  falamos  sobre  as  características
socioeconômicas  da  população  que  ali  reside.  Em  seguida,  conhecemos  o  dia  a  dia  da  USC,
passamos  algum  tempo  nos  familiarizando  com  os  diversos  espaços  da  Unidade  e  fomos
apresentados aos profissionais da equipe. Passado esse período inicial, no qual fomos muito bem
acolhidos pelas preceptoras, discutimos sobre quais seriam os primeiros passos para planejarmos
atividades  que  atingissem  os  objetivos  do  PET.  Decidimos  realizar  uma  estimativa  rápida,
reunindo tanto dados quantitativos como qualitativos para conhecermos melhor a situação do
território e as demandas de saúde relacionadas a temática das drogas. Na tentativa de produção
desses  dados,  buscamos  informações  a  respeito  da  prevalência  do  abuso  e  dependência  de
substâncias psicoativas no território. Levantamos no banco de dados do GHC quantas vezes cada
CID  (Código  Internacional  de  Doença)  relacionado  a  drogas  foi  registrado  em  boletins  de
atendimento pelos profissionais da equipe nos últimos dois anos. A partir disso, localizamos em
um mapa do território papeis coloridos representando os casos nos quais algum desses CIDs foi
registrado para reconhecermos as áreas do território com maior concentração dessas ocorrências.
Os resultados apontaram que as drogas com maior prevalência de abuso e dependência foram
álcool e cigarro e que as pessoas utilizando estas e outras substâncias estão distribuídas por todo o
território, sem que haja áreas com maior concentração. A partir disso, discutimos os resultados
levando em considerando as limitações da metodologia que utilizamos. Também buscamos, como
parte de nossa estimativa rápida, conhecer as ideias das pessoas residentes no território a respeito
da situação de saúde onde moram e a respeito das drogas. Elaboramos um roteiro com perguntas
como “quais são os principais problemas de saúde da sua região?”, “na sua opinião, o que são
drogas?”  e  “você  considera  que  o  consumo  de  drogas  na  sua  região  seja  um  problema?”.
Realizamos cerca de sete entrevistas, das quais surgiram algumas opiniões e comentários comuns
apesar  da  heterogeneidade  dos  entrevistados  em  termos  de  ocupação,  idade  e  papel  na
comunidade.  Vários  falaram  a  respeito  da  importância  da  prevenção  do  uso  de  drogas  na



adolescência, devido à grande influência dos pares nessa faixa etária e sugeriram atividades de
prevenção  em  escolas.  Muitos  dos  entrevistados  também  relacionaram  diretamente  o  uso  de
drogas com a criminalidade, sugerindo o aumento da repressão policial como possível solução.
Surpreendentemente, quase nenhum dos entrevistados mencionou a USC quando questionados
sobre quais locais conhecem onde se poderia receber atendimento para problemas relacionados a
drogas.  Nessa  fase  inicial,  também  mapeamos  serviços  da  Rede  de  Atenção  Psicossocial  de
referência para a população do território da USC. Visitamos o CAPSi, CAPS AD, CRAS, CAPS AD
IAPI e Consultório na Rua.  Conversamos com os profissionais trabalhando nestes locais  sobre
questões  relativas  a  referência  e  contra-referência,  as  vias  de  acesso  a  esses  serviços  e  seus
funcionamentos de modo geral. 

Desafios para o desenvolvimento? Os desafios para o desenvolvimento dessas atividades
envolveram a necessidade de estudos a respeito do SUS e da Atenção Básica, dos diferentes tipos
de psicoativos, da metodologia de estimativa rápida, entre outros temas pertinentes ao trabalho
que  objetivamos desenvolver.  Também foram desafios  discutir  e  refletir  criticamente  sobre  os
dados que produzimos e sobre o tema das drogas em geral, bem como trabalhar em um grupo
conciliando ideias e posicionamentos diversos.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Para  nós,  estudantes,  penso  que  foi  uma
experiência inteiramente nova e única na medida em que permitiu uma inserção na Atenção Básica
que não teríamos como parte curricular de nossas graduações. Através dessa inserção pudemos
entrar em contato com profissionais do SUS em seus locais de trabalho e ter uma visão bastante
próxima de seus cotidianos de trabalho. Além disso, pudemos trocar experiências e conhecimentos
com  nossas  preceptoras,  construindo  conjuntamente  os  dados  que  posteriormente  vieram  a
embasar nossas intervenções de prevenção e promoção de saúde no território.  Sinto que pude
aprender de forma intensiva e através de uma prática que produziu questionamentos e vivências
inteiramente diversas as da acadêmia.

Acadêmica de psicologia, Bolsista PET, Porto Alegre, Brasil
Enfermeira, Preceptora PET, Porto Alegre, Brasil

Assistente Social, Preceptora PET, Porto Alegre, Brasil
Enfermeira, Tutora PET, Porto Alegre, Brasil



Eixo temático: Atenção Básica

SAÚDE NA HORTA: UMA EXPERIÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA NO TERRITÓRIO

Francele Dimer Magnus 
Arthur Alves De Teixiera 

Cristiane Kroll Lindemayer 
Flávio Inácio Burg 

Tiago Ferreira 
Pricila Arrojo Da Silva 

Lurdes Ágata Guiconi

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro,

Núcleo  de  Atenção  à  Saúde  da  Família  (NASF Lomba do  Pinheiro),  Estratégias  de  Saúde  da
Família da Lomba do Pinheiro.

Qual foi a experiência desenvolvida? Inserção da Saúde da Família na Horta Comunitária
da Lomba do Pinheiro através da construção do Grupo “Amigos da Horta”.

Sobre  o  que  foi?  A  experiência  se  trata  do  grupo  denominado  “Amigos  da  Horta”.
Formado  pelo  encontro  de  moradores  do  bairro  Lomba do  Pinheiro,  lideranças  comunitárias,
trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família presentes no território e residentes que atuam
nestes  campos  num  lindo  lugar  chamado  Horta  Comunitária  da  Lomba  do  Pinheiro,  onde
temperos,  chás,  verduras  e  hortaliças  são  produzidos  de  forma  colaborativa  e  solidária.  A
produção, que é repartida também de forma solidária entre os participantes, não se trata apenas do
que lá se planta e colhe: produzem-se amizades, histórias, afetos, abraços, sabores, saberes, novos
hábitos e novos horizontes... Enfim, produz-se qualidade de vida.

Como funciona(ou) a experiência? Desde o final de 2013 o grupo tem-se reunido às terças-
feiras pela manhã. O trabalho é dividido em dois momentos. No primeiro, os participantes lidam
com a terra, dividindo-se entre os diversos fazeres necessário para que a terra dê frutos: plantam,
retiram ervas-daninhas, adubam, semeiam, regam, capinam, colhem, cuidam da terra. Estas tarefas
são orientadas pela equipe gestora da Horta Comunitária, composta por Flávio – professor da rede
municipal de ensino, cedido ao projeto – e Lurdes – líder comunitária com importante participação
em movimentos ligados a agroecologia. É um momento onde há bastante conversas, resgate de
histórias,  troca de experiências,  de conhecimento,  de  receitas,  de confidências.  É  quando há o
encontro de diferentes gerações (filhos, mães/pais, avôs/avós), reunidas em torno de um mesmo
objetivo; onde as diferentes culturas convivem. É um momento em é que cuidamos uns dos outros.

No segundo momento, o grupo se reúne em uma roda para troca de conhecimentos, de
experiências,  de  receitas  e  de  sentimentos.  São  aí  realizadas  práticas  de  atividades  corporais,
alongamentos,  relaxamento,  aromaterapia,  tomadas  de  decisão,  informes,  gestão  coletiva,
misturando  saberes  científicos  e  populares,  buscando  a  horizontalidade  nas  relações,
empoderando os sujeitos destas práticas e estimulando-os a leva-las o seu dia-a-dia. Ao final, há o
momento da partilha, quando o que foi colhido é repartido entre todos e cada participante sai com
sua sacola, contendo alimentos, temperos e ervas orgânicos, produto do trabalho solidário.

Desde  o  mês  de  março  até  o  momento  o  grupo  vem  se  desenvolvendo  de  forma
progressiva e consistente. A maioria dos participantes são idosos que vem, em busca do convívio
social,  resgatando suas  histórias  também. Estima-se  a participação em torno de 25  pessoas no
grupo, entre profissionais, pessoas da comunidade, responsáveis pela horta. Fala-se da potência
deste espaço quanto à produção de alimentos sem agrotóxicos, à multiplicação de conhecimentos,
às trocas de ideias e à potência do grupo de pessoas que ali estão como sujeitos desejantes de
saúde, de amizades, de conhecimento, e de resgates de suas histórias, particulares e daquela região
chamada Lomba do Pinheiro, que já fora zona rural de Porto Alegre. Foi através do “cultivo” da
horizontalidade nas relações que, ao longo destes oito meses, o grupo construiu uma forma de
autogestão, uma autonomia coletiva para realizar as atividades.



Desafios  para  o  desenvolvimentos?  Um  dos  desafios  encontrados  é  garantir  o
reconhecimento deste trabalho como um trabalho em saúde, uma vez que a rotina da saúde –
inclusive da saúde da família – tem sido pautada modelo biomédico, cujo foco está na doença,
atenção a sintomas e agravos já estabelecidos.

Quais as novidades desta experiência?  Percebemos um grande potencial de produção e
promoção  de  saúde,  o  que  vai  ao  encontro  dos  objetivos  da  Estratégia  de  Saúde  da  Família,
objetivos  estes  que  ainda  não  são  assumidos  completamente  como  um  fazer  das  equipes.
Destacamos dois avaliadores: um, a visão ampliada de que saúde se dá para além do bem estar do
corpo,  mas  na  forma  como os  sujeitos  se  relacionam entre  si,  com sua  comunidade  e  com o
processo de adoecimento, que faz parte do processo de viver; outro, a (re)descoberta de que aquilo
que  consumimos  (couve,  cenoura,  alface,  saberes,  sorrisos,  abraços...)  possui  um  valor,  e  não
apenas um preço. 

 Psicóloga, residente da Escola de Saúde Pública do RS, Porto Alegre, Brasil.

 Enfermeiro, residente do Hospital de Clínicas, Porto Alegre, Brasil.

 Terapeuta Ocupacional, equipe do Núcleo de Atenção à saúde da Família (NASF Lomba do Pinheiro), Porto Alegre, Brasil.

 Licenciado em Filosofia, Professor da Rede Municipal de Porto Alegre, Gestor do Projeto Horta Comunitária Lomba do Pinheiro, Porto

Alegre, Brasil.

 Professor de Educação Física, residente do Hospital de Clínicas, Porto Alegre, Brasil.

 Terapeuta Ocupacional, residente da Escola de Saúde Pública, Porto Alegre, Brasil.

 Líder Comunitária, Gestora do Projeto Horta Comunitária Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, Brasil.



Eixo: Atenção Básica

A construção do vínculo da ESF Santa Marta com as profissionais de sexo.

Gustavo Vargas (ACS)

Vinícius Augusto Duarte Luzzi (ACS)

Segundo o Ministério da Saúde, “A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações

de saúde,  no âmbito individual  e coletivo,  que abrange a promoção e a proteção da saúde,  a

prevenção  de  agravos,  o  diagnóstico,  o  tratamento,  a  reabilitação,  redução  de  danos  e  a

manutenção da saúde” (BRASIL, 2012). O trabalho em equipe torna-se essencial para a construção

do cuidado, a integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade. A

Equipe de Saúde da Família Santa Marta I é composta por 04 ACS, 02 Técnicos de Enfermagem, 01

Enfermeira, 01 Odontóloga, 01 Técnica de Saúde Bucal e 01 Médico do Programa Mais Médicos. E

atua num território de vulnerabilidade social, com uma população adscrita de 2.150 pessoas. 

Nesta  área,  há uma alta  incidência e  prevalência  de  casos  de  Tuberculose,  HIV,  Sífilis,

gestação  na  adolescência,  Dependência  Química,  o  que  expõe  a  população  a  riscos.  É  uma

população beneficiada por Programas Sociais, sendo a maior parte dos cadastrados desta região

tem sua renda gerada por trabalhos informais em galpões de reciclagem, prostituição, e, alguns

por trabalho formal. Desta forma, caracteriza-se por uma população vulnerável. 

Dentre as populações prioritárias para as ações de prevenção de DST/AIDS encontram-se

as Profissionais do Sexo (BRASIL, 2010). O Programa de ações de prevenção a ser oferecido as

Profissionais do Sexo:

 – Promover o mapeamento dos locais de trabalho;

 – O abastecimento dos locais identificados com insumos de prevenção (preservativo e gel

lubrificante) e material educativo.

-Promover  na atenção básica  de  saúde:  abordagem voltada para  o  alcance  do  parceiro

sexual fixo, oferta de testagem para detecção do HIV, facilitação de acesso a vacinação da hepatite

B, ampliação de acesso à camisinha, gel lubrificante e material educativo,  realização de exame

ginecológico periódico, encaminhamento para Profilaxia Pós- exposição sexual quando necessário,

planejamento  reprodutivo,  ampliação  do  acesso  aos  serviços  de  saúde.  Entendemos  que  estas

ações diminuem a vulnerabilidade programática desta população as DST e HIV/AIDS.



 Durante as visitas domiciliares realizadas pelo ACS em sua microárea de atuação o mesmo

fora abordado por uma profissional do sexo que questionou acerca do seu trabalho. O ACS então

informou sobre as suas ações, bem como os serviços disponíveis na unidade de saúde. Frente as

orientações,  a  mesma  demonstrou  um  grande  interesse,  devido  ao  fato  dessas  profissionais

apresentarem grandes demandas e em contrapartida ser assistidas por nenhum serviço de saúde,

por opção própria, em vistas a manutenção do sigilo do seu exercício profissional.

Diante da necessidade, a equipe estabeleceu realizar ações de prevenção e diagnóstico no

local de trabalho das profissionais de sexo, em conformidade com a disponibilidade das mesmas,

visando não interferir no seu processo de trabalho. As ações ocorreram em Fevereiro de 2014, em

um dia previamente agendado, sendo elas a realização de teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B

e  Hepatite  C,  coleta  de  escarro  para  pesquisa  de  BAAR,  teste  rápido  para  gravidez  (HCG),

distribuição de  preservativos  femininos  e  masculinos  e  orientações  para o  cuidado em saúde.

Foram ofertados as usuárias os serviços da unidade de saúde, como consultas e realização de

exames preventivos, dentre outros.

A  ação  ocorreu  no  local  de  trabalho,  com  efetividade  e  sucesso,  uma  vez  que  houve

disposição e confiança das profissionais do sexo com a equipe, pois a equipe executou o trabalho

com dinâmica,  profissionalismo e disposição para com a ação. Nesta ação além das atividades

descritas,  também  houve  orientações  sobre  prevenção  de  DSTs,  uso  de  preservativos

(masculino/feminino) e informações diversas para as profissionais do local.  Sendo que estas ações

ocasionaram na consolidação e confiabilidade para o vínculo que era inexistente. 

O  trabalho  da  equipe  gerou  resultados  positivos,  visto  que,  realizamos  uma  ação

descentralizada,  próxima  a  vida  das  pessoas,  vislumbrando  uma  capilaridade  dos  serviços

ofertados pela ESF.

A intenção destes trabalhadores era tornar-se o contato preferencial destas usuárias, sendo

a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. A partir desta

ação foi construído um elo com as profissionais do sexo com a ESF, o que gerou a confiabilidade

para consultas,  exames e  outros serviços ofertados pelo posto.  Desta forma,  concluímos que a

equipe de Atenção Básica cumpriu com seu papel ao considerar o sujeito em sua singularidade e

inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral. 

Muitos são os esforços para a incorporação efetiva de ações na prevenção ao HIV/DST,

onde a Atenção Básica tem ampla relevância na promoção dessas ações, uma vez que possui uma



rede de serviços capilarizada, e suas equipes atuam com enfoque na promoção da saúde, com uma

ampla inserção na comunidade.

              Referências:  
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Eixo temático: Atenção Básica

AÇÃO EDUCATIVA DE PREVENÇÃO À TUBERCULOSE

Priscila Voigt Severiano 

Adriana Rosa

Local de experiência: Brasil. Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Equipe de Estratégia de Saúde da Família

Morro da Cruz e Grupo de Trabalho da Saúde da População Negra (GT da Saúde da População
Negra).

Qual foi a experiência desenvolvida? Atividade educativa em sala de espera na ESF Morro
da Cruz, nos ônibus e no presídio central em relação ao diagnóstico de sintomáticos e tratamento
da tuberculose.

Sobre o que foi? Sobre a tuberculose: sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento.

Como  funciona(ou)  a  experiência?  Foram  realizadas  atividades  educativas,  com
distribuição de material educativo, nas salas de espera da ESF Morro da Cruz, ônibus e no presídio
central a fim de realizar um diálogo com a população sobre a tuberculose, os sinais e sintomas,
como diagnosticar, que serviço procurar e sobre o seu tratamento. A sensibilização é importante no
sentido da realização do diagnóstico precoce e finalização do tratamento.

Desafios para o desenvolvimento? Maior envolvimento na construção e participação nas
atividades pelos membros da equipe, dificuldade em mostrar para a população a importância da
ação, a importância do diagnóstico precoce da tuberculose e da realização completa do tratamento.

Quais as novidades desta experiência?  O GT de Saúde da População Negra tem como
política a realização de atividades voltadas para a saúde da população negra durante todo o ano.
Realizar uma ação sobre tuberculose voltada para a população negra não é por acaso, é porque
ainda,  infelizmente,  pela  nossa  herança  histórica  da  escravização,  a  maior  parte  do  povo  da
periferia  são  negros,  sem  acesso  a  direitos  básicos  e  trabalho  digno,  e  pensar  nisso  é  pensar
também que grande parte da população em privação de liberdade, também é negra e  os presídios
são grandes focos de transmissão de tuberculose, podendo passar também para seus familiares
que estão nos territórios de abrangência das Unidades de Saúde da Família.



Eixo: transversalidade

ASSISTÊNCIA A SAÚDE INDÍGENA MANTENDO OS VALORES CULTURAIS

João Eugênio Bertuzzi de Paula
 Roseli Rechenmacher Silveira

 Marina Moraes Soares

Local de Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Palmares do Sul.
Pontos de Rede/Equipes de rede envolvidos: Equipe de Atenção Básica.
Qual foi a experiência desenvolvida? Em Junho de 2013 recebemos uma ligação relatando

que havia uma aldeia indígena localizada na ilha Grande, Lagoa dos Patos, e que nela havia uma
gestante de 20 semanas com dores abdominais e sem recurso algum de se dirigir ao hospital. Por
sorte, esta mesma pessoa que havia feito a ligação era uma pescadora, que não hesitou em oferecer
seu  barco  para  o  transporte  dos  profissionais.  Enviamos  uma  enfermeira,  uma  técnica  em
enfermagem e uma acadêmica de enfermagem para o resgate, que enfrentaram quatro horas de
barco e socorreram a paciente que foi removida para o Hospital São José.  Após este ocorrido,
observamos a necessidade de acompanhamento dos integrantes da aldeia, já que haviam por volta
de 25 índios totalmente desassistidos, entre eles uma gestante e crianças que não tinham acesso à
vacinação e acompanhamento médico. 

Como  funciona(ou)  a  experiência?  Realizamos  visitas  periódicas,  levando  médicos  do
programa  Mais  Médicos  para  consultas  a  campo,  atualizamos  o  calendário  vacinal  e  fizemos
algumas orientações tentando não interferir na cultura principalmente de mãe e filho, já que, a
gestante que socorremos em 2013 agora já está com seu bebê, e por instinto o amamenta desde o
primeiro dia de vida até hoje.  Por conta da dificuldade de deslocamento até a ilha,  prestamos
atendimento também por telefone, quando preciso.

Desafios para o desenvolvimento?  O maior desafio é o deslocamento até o local, por se
tratar  de  uma  ilha.  Dependemos  de  barcos  emprestados  de  pescadores  e  temos  pouca
disponibilidade dos mesmos. O combustível por uma vez foi custeado pela SESAI e das outras
vezes  custeamos  do  nosso  bolso.  Se  tivéssemos  um  barco  disponível  poderíamos  fazer  um
acompanhamento mensal desta comunidade, prestando toda assistência necessária.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Embora  já  acompanhássemos  outra  Aldeia
localizada no distrito  de  Granja  Vargas  em nosso município,  esta  aldeia  nos  trouxe um novo
desafio, por se localizar à mais de duas horas da sede  do município. Até hoje já levamos médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, estudantes de psicologia, entre outros e pretendemos levar
cirurgiões dentistas na próxima visita, já que agora possuímos estes profissionais no município.
Com  essa  experiência  nós  além  de  nos  aprimorarmos  na  saúde  indígena,  compartilhamos
experiências com os membros da aldeia para compreendermos mais sobre a cultura, de modo a
não interferir nos seus costumes e prestar um bom atendimento e assistência.

Outras  observações:  Estamos  fazendo  o  projeto  para  podermos  utilizar  a  verba  para
aluguel dos barcos e o combustível. 

Empresário, Gestor Municipal, Palmares do Sul, Brasil

Auxiliar de Atividades de Apoio, Coordenadora de Projetos, Palmares do Sul, Brasil

Estudante, Acadêmica do Curso de Bacharelado em Enfermagem, Osório, Brasil



Eixo temático: Atenção Básica

DESAFIOS NA DESCENTRALIZAÇÃO DA TESTAGEM RÁPIDA

Marise Thum Franzen 
Daniele Soares Rocha 

Local de experiência: Sapiranga
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica/ Vigilância em Saúde
Qual foi a experiência desenvolvida?
Desafios na descentralização da Testagem Rápida para HIV e Sífilis na Atenção Básica
Sobre o que foi?
Capacitação teórica prática dos profissionais da Rede Básica/Urgência para a Testagem

Rápida.
Como funciona(ou) a experiência?
Em  meados  de  2012,  a  SES  capacitou  profissionais  da  Vigilância  Epidemiológica  e  da

Atenção Básica para a testagem rápida. Estes profissionais a partir desse momento tinham como
missão  capacitar  os  profissionais  da  Rede  para  a  realização  da  testagem  para  HIV  e  Sífilis,
conforme preconiza a Rede Cegonha. 

Desafios para o desenvolvimento?
Começamos  a  planejar  a  melhor  estratégia  para  realizar  a  capacitação  considerando  a

realidade do  município.  Tínhamos o  desejo  de  capacitar  100% dos  enfermeiros.  O desafio  era
conciliar um horário para que os profissionais pudessem participar do treinamento teorio-pratico
para poder executar o exame com maior segurança. A solução foi organizar turmas em diversos
horários e dias da semana alternados para não prejudicar o atendimento nas Unidades de Saúde e
atingir a maioria dos profissionais. Organizamos quatro turmas, onde cada profissional escolhia o
melhor  horário  para  participar.  A  capacitação  contou  com módulo  teórico  e  prático,  onde  os
tutores  estimulavam  a  participação  efetiva  de  cada  um.  Em  um  mês,  capacitamos  todos  os
enfermeiros na Rede Municipal de Sapiranga. 

Quais as novidades desta experiência?
A  dificuldade  para  a  gestão  municipal  em  replicar  as  informações  para  os  demais

profissionais da Rede Municipal é frequente. Esta estratégia em criar vários grupos, em horários
diferenciados foi positiva. Conseguimos 100% da participação dos profissionais e no segundo mês
todos já estavam realizando os testes nas Unidades de Saúde. Outro ponto positivo relatado nas
avaliações foi o número pequeno de integrantes de cada grupo possibilitando uma participação
efetiva nas discussões e atividades práticas. 

Outras observações (se houver):
O fato de descentralizar a testagem rápida para as UBS/ESF no início gerou insegurança e

medo  aos  profissionais,  pois  na  sua  prática  diária  não  trabalhavam  diretamente  com
aconselhamento para DST/HIV/AIDS. Após o treinamento, os profissionais estavam com uma
bagagem de conhecimento, mas à medida que os testes começaram a ser realizados sentiram-se
mais seguros e hoje executam os testes com exatidão.

As dúvidas geradas a partir da prática diária referem-se ao tratamento e acompanhamento
da Sífilis,  assim como a inserção do parceiro no pré-natal,  que será abordado em breve,  assim
como nova capacitação para testagem, pois houve troca de profissionais na Estratégia Saúde da
Família.   

Referências Bibliográficas:

 
Enfermeira, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Sapiranga, Brasil.
Enfermeira, Coordenadora da Unidade Sanitária, Sapiranga, Brasil.



Eixo temático: ATENÇÃO BÁSICA

DESCENTRALIZAÇÃO DE TESTES SOROLÓGICOS PARA HEPATITES, HIV E SÍFILIS:
INSERÇÃO DA SAÚDE BUCAL NESSE CONTEXTO

Paula Suséli Silva 
Ana Maria Pedrolo Ribeiro

Local de experiência: Brasil, Rio grande do Sul, São Leopoldo
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidade de Saúde e Serviço de Atendimento

Especializado - SAE
Qual foi a experiência desenvolvida? 

Entrega multiprofissional de exames sorológicos na Unidade Básica de Saúde

Sobre o que foi?

A experiência refere-se à integração da equipe da ESF Brás para realização de um trabalho
multidisciplinar de busca e motivação dos pacientes para testagem, assim como uma estratégia de
ampliação de acesso a saúde bucal.

Um  grande  obstáculo  do  enfrentamento  às  DSTs/AIDS  está  no  fato  de  que  a  grande
maioria  das  pessoas  não  se  sabe  portador.  Uma  potente  ferramenta  para  minimizar  essa
dificuldade é diminuir o preconceito para ampliar a procura pelo exame, e facilitar o acesso a
esses.

Nesse intuito,  em 2010,  o município de São Leopoldo implantou a  descentralização da
coleta de sorologias para HIV, sífilis, Hepatite B e C nas equipes de Estratégia de Saúde da Família
(ESF). 

Para  realização  de  testes  sorológicos  para  HIV,  sífilis  e  hepatites  virais os  pacientes
precisavam ir até o centro da cidade,   o que acarretava custos de deslocamento,  diminuindo a
procura pelo serviço. Outro fator dificultador era o fato de que o local de testagem é estigmatizado
por acompanhar pacientes convivendo com HIV/AIDS, hepatites virais e tuberculose, e por isso
algumas pessoas tinham vergonha de ir até lá.

Nos aconselhamentos pós-teste realizados pela dentista, observou-se que muitos pacientes
que iam buscar esses resultados não tinham nenhuma consulta odontológica no prontuário. Então
percebeu-se que este poderia ser um momento oportuno para abordar questões de saúde bucal e
também realizar exame preventivo para câncer de boca.

Como funciona(ou) a experiência?
Inicialmente a procura ainda era pequena e a equipe lançou mão de algumas estratégias

para atrair a comunidade. Divlgou-se nos grupos da unidade, encaminharam-se pacientes após
atendimentos e os agentes comunitários de saúde fizeram um importante trabalho de orientção e
chamamento nas visitas domiciliares. Hoje temos uma média de 30 coletas por mês.

Assim,  a  equipe  da  ESF  Brás  organizou-se  para  fazer  o  aconselhamento  e  a  coleta
semanalmente, nas quintas-feiras pela manhã, por demanda espontânea e por orientação/convite
nas consultas e atendimentos de todos os profissionais. Não há restrição para o número de coletas. 

A entrega do resultado  é realizada  na própria  unidade pelo  enfermeiro e  dentista  nas
terças-feiras, cerca de 10 dias após a coleta, compreendendo o aconselhamento pós-teste. Realiza-se
uma conversa aberta a respeito dessas doenças, formas de transmissão, como prevenir-se e demais
dúvidas que surjam.



Para possibilitar uma intervenção mais demorada, a dentista não agenda nenhum paciente
para atendimento odontológico no turno da manhã. Dessa forma é disponibilizado esse tempo
para fazer o aconselhamento e juntamente é feita uma abordagem a respeito de saúde bucal e das
dúvidas  do  paciente  e,  se  o  mesmo  desejar,  também é  realizado o  exame bucal e  orientações
quanto ao tratamento.

Essa proposta tem sido bem aceita pela equipe e pela comunidade, mostrando-se como um
mecanismo de facilitação do acesso também para saúde bucal.

Até  outubro  de  2013  foram  realizadas  1203  coletas,  tendo 21 (1,75%)  diagnósticos  de
HIV, 5 (0,4%)  de  hepatite  B, 16 (1,33%)  de  hepatite  C  e 41 (3,4%)  de  sífilis.  Consideramos  esse
quantitativo expressivo para área que trabalhamos (9000 pessoas),  pois apesar de o exame ser
aberto para todos os moradores do município a grande procura é de moradores das duas áreas das
equipes.

Quanto aos exames de saúde bucal ainda não temos dados, pois estes iniciaram a pouco
tempo. O que se observa é a possibilidade de chegar até aquelas pessoas que não procuram o
dentista  por  medo, por  usarem  prótese  total  ou  porque  não  acham  necessário.  Também  tem
possibilitado abranger aqueles que não se incluem nos grupos prioritários e por isso tem uma
maior dificuldade de acessar o serviço.

Desafios para o desenvolvimento?
O aconselhamento pós-teste (sem exame bucal) era realizado em meio aos atendimentos

agendados,  o que gerava uma certa confusão,  pois  pacientes  agendados pensavam que estava
passando pessoas na frente, por vezes um atendimento odontológico demorava  e a pessoa que ia
buscar o exame não aguardava. Isso tornava os atendimentos odontológicos e de aconselhamento
difíceis de conciliar.

Percebendo  essa  dificuldade  optou-se  por  deixar  o  turno  livre  apenas  para  o
aconselhamento, o que possibilitou abordagens mais demoradas e a inserção dos exames bucais
nesse contexto.

Porém não sabíamos quantos pacientes iam aparecer, e algumas vezes vários chegavam no
mesmo horário. Em outras  ocasiões,  poucos  pacientes  iam buscar  o  resultado,  o  que às  vezes
dificultava a organização do trabalho. 

Assim a equipe entendeu que poderia ser uma boa estratégia agendar o horário da entrega,
e temos visto  que melhorou a organização da equipe e  que mais  pacientes  têm ido buscar os
resultados.

Quais as novidades desta experiência?
É fundamental  que os  profissionais  das  diferentes  áreas  incorporem em suas  rotinas  a

preocupação  de  identificar  os  pacientes  em situação  de  maior  vulnerabilidade,  porém,  para  o
dentista, fazer uma abordagem que promova o aumento da percepção de risco para DSTs ainda é
um assunto visto com algumas restrições.

Isso foi bastante desafiador para a dentista, que procurou se apropriar melhor desse tema e
realizava os primeiros atendimentos juntamente com a enfermeira. Hoje é muito mais tranquilo
falar de relação sexual e estimular a adoção de práticas seguras para a saúde, não só durante o
aconselhamento, mas também nos atendimentos de uma forma geral.



Eixo temático: Gestão e Educação Permanente 

FORMAÇÃO DE REDE DE TESTES RÁPIDOS DE HIV, SÍFILIS, HEPATITE B e C NA
ATENÇÃO À SAÚDE DE CACHOEIRINHA/RS

Paula Ferrarese Tavares 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Cachoeirinha.

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Departamento  de  Políticas  em  Saúde  da
Mulher e do Homem, Departamento de Enfermagem, Departamento de Assistência em Saúde,
Serviço  de  Assistência  Especializada  (SAE),  Hospital  Padre  Jeremias,  Unidades  de  Saúde  e
Estratégias de Saúde da Família.

Qual foi a experiência desenvolvida? 
Elaboração de fluxos,  procedimentos operacionais padrão, cartilha de aconselhamento e

capacitação dos profissionais da saúde de nível superior (enfermeiros, médicos, farmacêuticos e
odontólogos) referente a implantação em toda rede de atenção primária em saúde e especializada
(SAE) dos testes Rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C.

Sobre o que foi?
Introdução da prática de testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C na rede de atenção

primária municipal e especializada (SAE).

Como funciona(ou) a experiência?
O processo iniciou com encontros semanais entre a enfermeira coordenadora das políticas

em saúde da mulher e do homem, enfermeira responsável pelo SAE e enfermeira coordenadora do
departamento de assistência em saúde com o objetivo de elaborar os fluxos de atendimento e
encaminhamentos dos usuários que realizam os exames de Teste Rápido de HIV, Sífilis e Hepatite
B  e  C,  bem  como  os  procedimentos  operacionais  padrão  de  cada  teste  e  uma  cartilha  de
aconselhamento ao usuário nos momentos pré e pós testes.

Após a organização burocrática e de serviços, foi realizada a capacitação dos profissionais
de nível  superior:  enfermeiros,  médicos,  farmacêuticos e  odontólogos,  em 4 dias  consecutivos,
sendo executado um grupo no período da tarde e um grupo no período da manhã. 

Nestes encontros foram abordado os temas: 
- Acolhimento à gestante: fluxos (diagnóstico de gestação, SISPRENATAL, assistência pré-

natal)
- Prontuário de pré-natal
-  HIV e Sífilis: patologia, diagnóstico e tratamento
- Teste rápidos: abordagem geral e  entrega de exames pós-teste
- Aconselhamento pré e pós-teste
- Testes rápidos: fluxos de referência e contra referência
- Fluxo para o tratamento da sífilis na gestação
- Notificações: abordagem geral
- Prática das notificações
- Sigilo e ética na assistência a Saúde
- Prática do teste rápido

Realizada a capacitação teórica, foi organizada uma agenda na qual todos os participantes
tiveram a possibilidade de vivenciar e realizar os testes rápidos em abordagem prática e real, com
usuários  que  buscaram  o  serviço  no  SAE  ou  nas  Unidades  de  Saúde.  Deste  modo,  todos
observaram a execução do teste em loco e realizaram o mesmo sob a supervisão da enfermeira
coordenadora do SAE, garantindo maior segurança para a futura execução dos mesmos em suas



Unidades de Saúde de trabalho.

Desafios para o desenvolvimento?
Os desafios encontrados abrangem a necessidade de execução das capacitações teóricas em

duas  turmas,  uma  no  turno  da  manhã  e  uma  no  turno  da  tarde  para  abranger  todos  os
profissionais convocados, buscando não prejudicar o bom funcionamento das Unidades de Saúde. 

Outro desafio está relacionado a agenda de capacitações teóricas que só foram possíveis de
realização e término no período de quatro meses, levando a demora para inserção dos testes nas
Unidades de Saúde, devido as tarefas já inerentes do cargo e agenda da enfermeira coordenadora
do SAE.

Quais as novidades desta experiência?
A formação de uma rede de apoio entre os diversos setores envolvidos no processo de

elaboração das rotinas e fluxos relacionados aos testes rápidos e a capacitação de forma integral e
realmente prática dos profissionais executores dos testes. 

 



Eixo temático: Atenção Básica

O QUE FAZER FRENTE AO ABANDONO DE TRATAMENTO DE HIV/AIDS:
APLICABILIDADES DA PSICOLOGIA COMUNITÁRIA

Jorge Ondere Neto
Cristiano Reich

Rosa Maria Bittencourt Mayer
Local de experiência:
O local  onde ocorreu a  presente  experiência  se chama Serviço de  Atenção Terapêutica

(SAT), é um Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS (SAE HIV/AIDS) da Secretaria de
Saúde do Estado do RS, localizado no Hospital Sanatório Partenon (HSP), em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:
Dentro  do  serviço  especializado,  todos  os  setores  da  equipe estão envolvidos,  desde  a

recepção,  a  área  técnica  (psicologia,  serviço  social,  medicina),  bem  como  a  dispensação  de
medicamentos e a enfermagem no apoio em momentos de efeitos adversos da medicação.

Para manter o contato com o usuário ao longo do tempo, temos contado com as equipes de
Estratégia de Saúde da Família e Atenção Básica da sua região de moradia, bem como com os
aparelhos de Assistência Social disponíveis.

Qual foi a experiência desenvolvida?
A experiência consta de um dispositivo cujo desenvolvimento se deu a partir da análise de

necessidade do SAT em relação aos usuários os quais, tendo abandonado o tratamento ao longo
de,  no  mínimo,  um  ano,  retornavam  ao  serviço  espontaneamente  para  reiniciar  o
acompanhamento medicamentoso e médico. No entanto, devido às problemáticas biopsicossociais
existentes, nem sempre conseguiam aderir novamente à terapia, aos exames e às consultas, visto
que as dificuldades continuavam a existir e o serviço, por sua vez, não acompanhava esses sujeitos
frente a essas adversidades. Para isso, realizou-se um trabalho de criar uma consulta de retorno a
esses  pacientes  que  estavam  retomando,  espontaneamente,  ao  tratamento,  para  realizar  um
diagnóstico da situação (SEMINÁRIO PSICOTERAPIA NA SAÚDE PÚBLICA, 2014) que consiste
em  compreender  a  situação  atual  do  paciente,  assim,  pode-se  realizar  os  encaminhamentos
necessários, agendar exames e consultas cuja proposta é facilitar novamente o acesso e a adesão,
bem como auxiliar nas dificuldades existentes. Além disso, criou-se um sistema via Excel onde o
serviço pode acompanhar mensalmente a situação desses usuários para garantir a ele a adesão ao
tratamento.

Sobre o que foi?
A experiência foi sobre uma proposta de trabalho para enfrentar a dificuldade de adesão ao

tratamento do HIV/AIDS em um serviço especializado neste atendimento.
frente à adesão pós-abandono à terapia antirretroviral e às consultas médicas para pessoas

vivendo com HIV/AIDS na atenção básica de saúde.
Como funciona a experiência?
A  experiência  funciona  a  partir  do  acompanhando  mensal  dos  usuários  que  estão

retomando a terapia antirretroviral,  bem como o tratamento de HIV/AIDS em geral. Para isso,
confere se o usuário está retirando as medicações e comparecendo às consultas; caso negativo,
contata-se,  por  meio  de  telefone,  o  paciente  para  conhecer  a  sua  situação  e  se  está  tendo
dificuldades frente à adesão, se houver, faz-se as intervenções necessárias como: encaminhamentos
aos serviços; marcação de consulta; acompanhamento psicológico no serviço e entre outras formas
de auxílio. Este acompanhamento mensal tem o objetivo central de criar vínculo entre o serviço e o
usuário, cooperando sempre que possível, com as suas dificuldades psico-sociais.

Desafios para o desenvolvimento?
O desenvolvimento  dessa  experiência  se  deu  por  meio  de  erros  e  acertos,  visto  que  a

implementação desse trabalho foi nova no SAT, então, o maior desafio foi realizar um trabalho
para que a equipe estivesse conhecendo e compreendendo esse funcionamento para que houvesse



a facilitação de acesso aos usuários. Outro desafio é ir à busca dos usuários os quais telefones e
celulares ou não atendem, ou estão desligados, ou não existem mais, nesses casos, entra-se em
contato com as unidades de saúdes nas quais o paciente tem vínculo; entretanto, nem sempre há
resolução dessa maneira. Por fim, há o desafio de manejo psicológico frente aos usuários que são
resistentes ao tratamento e à terapia antirretroviral,  pois um número significativo de pacientes
possui  dificuldades  de  aceitação  do  diagnóstico,  dessa  forma,  faz-se  um  acompanhamento
psicológico para que haja, nesse sentido, uma elaboração das dificuldades e desenvolvimento de
estratégias de enfrentamento (BELLENZANI; NEMES, 2013).

Quais as novidades dessa experiência?
A novidade é que a experiência realiza um acompanhamento a longo prazo aos usuários

com intuito  de garantir  a  adesão ao tratamento de  maneira  saudável,  possibilitando consultas
psicológicas  as  quais  auxiliam  na  terapia  antirretroviral,  bem  como  consultas  às  outras
especialidades, e, também, buscando compreender as dificuldades desses usuários para aderir ao
tratamento, visto que possuem problemas sociais e/ou psicológicos. Dessa forma, realiza-se um
trabalho que tem como objetivo desenvolver a humanização, a integralidade e, principalmente, a
equidade na prestação de saúde.

Referências Bibliográficas    
SEMINÁRIO  PSICOTERAPIA  NA  SAÚDE  PÚBLICA.  2014,  Porto  Alegre:  Conselho

Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, 2014.
BELLENZANI, Renata; NEMES, Maria Ines Battistella. Avaliação de uma intervenção psicossocial no cuidado em adesão ao tratamento

por  HIV/AIDS:  um  estudo  de  caso.  Temas  Psicologia,  v.  21,  n.  3,  Ribeirão  Preto,  dez/2013,  p.  765-789.  Disponível  em:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-389X2013000300008&script=sci_arttext.  Acesso  em:  12

de agosto de 2014.
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Eixo temático: ciclos vitais
Encontro de Gestantes

Público-alvo:  gestantes  convivendo  com  HIV/AIDS  que  estão  em

diagnóstico/tratamento/acompanhamento no SAE de Guaíba;

Duração: 4 encontros, 1 vez por mês a partir do 4º mês de gestação;

Objetivos:

1- Estreitar a relação da gestante/puérpera com o SAE;

2- Oportunizar um espaço onde a cliente possa se expressar, tirar suas dúvidas e trocar

experiências com outras mulheres que também convivem com HIV/AIDS;

3- Oferecer oportunidade de agregar conhecimentos sobre gravidez, parto e puerpério;

4- Melhorar a adesão às coletas de exames laboratoriais dos bebês;

5- Fortalecer a importância da tomada de medicação do bebê e da mãe, durante o tempo

que se fizer necessário;

6-  Evitar  abandono  do  seguimento  de  acompanhamento/rastreamento  do  bebê  até  o

encerramento do diagnóstico para HIV;

7- Proporcionar uma estrutura sólida para que a gestante se sinta segura em todas as etapas

a  qual  será  submetida  durante  o  trabalho  de  parto,  parto  e  puerpério,  na  sua  condição  de

portadora de HIV/AIDS.

Metodologia:

Foram quatro encontros, uma vez por mês, com agendamento prévio, com duração de no

máximo 2 horas, na sala da enfermeira do SAE. Foram abordados assuntos pré determinados e que

puderam ser alterados de acordo com a demanda que surgiu entre as participantes. Servimos chá

com  bolachas.  Ao  final  de  cada  encontro  foi  feita  uma  avaliação  e  um  planejamento  para  o

encontro seguinte. As participantes também receberam, a cada encontro itens para o enxoval do

bebê (mamadeiras, fraldas,  sabonetes,  roupas...).  Para o Projeto piloto conseguimos doações da

comunidade.  Assinatura de uma folha de presença.

Assuntos Abordados:

1° Encontro-  Gestação (cuidados com o corpo,  consultas  médicas de  acompanhamento,

exames médicos necessários como carga viral e CD4, medicações profiláticas, retirada de dúvidas

em relação ao HIV);

2° Encontro- Estado nutricional da gestante, acompanhamento da sorologia, fumo e drogas



na gestação, uso de preservativo, retirada de dúvidas.

3° Encontro - Parto ( fases do trabalho de parto, carga viral e tipo de parto, importância da

carteira  de  pré-natal,  início  da  profilaxia  para  proteção  do  bebê,  cuidados  com  o  bebê).

Encaminhamento à maternidade, rotinas da maternidade em relação à mãe a ao bebê, exames de

rotina e sua importância.

4° Encontro: As gestantes manifestaram a curiosidade de assistir filmes de tipos de parto

(vaginal  e  cesáreo,  na  água).  Calendário  de  Exames  de  rastreamento  do  HIV  para  os  bebês,

consultas médicas para o binômio mãe-bebê no SAE. Direitos da Gestante. Avaliação geral dos

encontros.

Recursos:

1-  Um  computador  onde  foram  apresentados  os  conteúdos  programáticos  referentes  à

Gestação, parto e puerpérido da mulher convivendo com HIV/AIDS.

2- Duas enfermeiras estarão orientando os trabalhos.

3-  Um  folder  ilustrativo  (em  anexo)  com  as  principais  orientações  para  as  gestantes

portadoras de HIV/AIDS.

Resultados obtidos:

O Projeto “Encontro de Gestantes” foi desenvolvido entre os meses de julho e dezembro de

2012, com todas as gestantes que estavam em acompanhamento naquele período. 

Esperada
Obtida

Número de gestantes participantes 

Porcentagem de frequência (4 encontros)
100,00%

Porcentagens de Exames Realizados pelos bebês
Aos 2 meses

100,00%
100,00%

Aos  4 meses de vida
100,00%
100,00%

Aos 18 meses de vida
100,00%
100,00%

Adesão ao tratamento pelas gestantes/puérperas
100,00%
100,00%

Encerramento do diagnóstico dos bebês



 100,00%  negativos

Avaliação dos Encontros pelas gestantes

Observamos  que  a  foram  muito  proveitosos  todos  os  Encontros  pois  as

gestantes/puérperas participaram ativamente de todos eles. Atigimos todos os nossos objetivos

com …. de adesão daquelas mulheres que frequentaram as atividades propostas. Em 18 meses

fechamos  os  diagnósticos  dos  bebês,  como  é  preconizado  pelo  Ministério  da  Saúde  pois  as

mulheres tiveram clareza da importância da realização dos mesmos. Percebemos que um espaço

destinado ás gestantes HIV conversarem sobre gestação, separado-as das mulheres com sorologia

negativa, as deixa mais livres para perguntar, trocar experiências, diminuir suas angústicas e no

final se fortalecerem para enfrentar as barreiras impostas por preconceitos e outros estigmas que

existem ao redor desta doença.

Bibliografia Consultada:
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Profilaxia  da  Transmissão  Vertical  do  HIV  e  Terapia  Anti-retroviral, Brasília,  2006.  Série
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Eixo temático: Gestão

Saúde Prisional: experiência de campo 

Natália Caroline Rocha dos Santos 
Carine Franciele de Souza

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Canoas
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Toda a atenção básica
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Implantação  da  política  de  saúde  prisional  no

município de Canoas.
Sobre o que foi? Saúde Prisional
Como funciona(ou) a experiência? Houve a contratação de um profissional para a gestão

desta política no município e a partir de então foi elaborado um plano operacional de trabalho e
encaminhado para a coordenação do Estado juntamente com o termo de responsabilidade sendo
este assinado pelo Secretário Municipal de Saúde. Realizado a adesão municipal ao Plano Nacional
de  Atenção  à  Saúde  Integral  no  Sistema Prisional  (PNAISP)  do  Ministério  da  Saúde.  Após  o
encaminhamento desta documentação está sendo avaliada a contratação dos profissionais que irão
compor a equipe de saúde para atuar na Penitenciária Estadual de Canoas. 

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Processo burocrático  da habilitação  e  a  demora  no
retorno das outras esferas do governo para a implantação da política.
Quais as novidades desta experiência? O município de Canoas inicialmente não estava preparado
para assumir esta demanda. Visto a necessidade, foi criada uma política na Diretoria Municipal de
Atenção Básica (DPAS) da Secretaria de Saúde, para atuar de forma integral à saúde da população
privada de liberdade.



Eixo: Atenção Básica
Super-herói da prevenção

Ruth Helena Andrade Rodrigues 
Leandra Borba Guterres  A

Edemar Jose Machado de Almeida 
Marinês Soares Martins  

 Nicoli Oliveira Perini
Micheli da Cunha Silveira 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Cachoeirinha
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  O trabalho  envolve  a  equipe  de  ESF em

parceria com a equipe do SAE
Qual foi  a experiência desenvolvida? A experiência refere-se a apresentação teatral  da

peça Super-herói da prevenção nas salas de aula da Escola Municipal  de Ensino Fundamental
Tiradentes envolvendo os alunos do 5º e 6ºano.

Sobre  o  que  foi? O teatro  fala  sobre  os  danos  dos  vírus  da  hepatite,  HPV e  HIV no
organismo das pessoas, além da apresentação do super-herói representado pelo preservativo.

Como funciona(ou) a experiência? Os atores vestem fantasias dos vírus e do preservativo,
entram nas salas e levam as informações de forma lúdica para os alunos das escolas, após é aberto
para as perguntas.

Desafios para o desenvolvimento? A importância de levar a informação para os alunos
mais jovens de forma a reduzir o número de jovens infectados pelos vírus foi o que motivou a
equipe a desenvolver o trabalho.

Quais  as  novidades  desta  experiência? A  experiência  foi  exitosa  pois  conseguimos
transmitir as informações para os alunos de forma lúdica e criativa.

Outras observações:
Referências Bibliográficas: Caderno de Atenção Básica Nº18 HIV/Aids, hepatites e outras

DSTs



Eixo temático: ATENÇÃO BÁSICA

VIGILÂNCIA DA APLICAÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA NO TRATAMENTO
DA SÍFILIS

Ana Maria Pedrolo Ribeiro
Paula Suséli Silva

Mirian Lima da Silva Vuaden³
Alexandre Aliatti Annoni³

Carla Inês Martins³

Local de experiência: Brasil, Rio grande do Sul, São Leopoldo
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidade de Saúde e Serviço de Atendimento

Especializado - SAE
Qual foi a experiência desenvolvida?
Construção de uma ferramenta de vigilância das aplicações de benzetacil de pacientes 

diagnosticados com Sífilis em uma Unidade de Saúde da Família.
Sobre o que foi?
Um  grande  obstáculo  do  enfrentamento  às  DSTs/AIDS  está  no  fato  de  que  a  grande

maioria  das  pessoas  não  se  sabe  portador.  Uma  potente  ferramenta  para  minimizar  essa
dificuldade é diminuir o preconceito para ampliar a procura pelo exame e facilitar o acesso a esses.
Para realização de testes sorológicos para HIV, sífilis e hepatites virais os pacientes precisavam ir
até  o  centro  da  cidade,  o  que acarretava  custos  de  deslocamento,  diminuindo a  procura  pelo
serviço.  Outro  fator  dificultador  era  o  fato  de  que  o  local  de  testagem  é  estigmatizado  por
acompanhar  pacientes  convivendo  com  HIV/AIDS,  hepatites  virais  e  tuberculose,  e  por  isso
algumas pessoas tinham vergonha de ir até lá.

Em outubro de 2010, o município de São Leopoldo implantou a descentralização da coleta
de sorologias para HIV, sífilis, Hepatite B e C nas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF),
uma  vez  por  semana.  Na  busca  pelo  diagnóstico  cada  vez  mais  precoce,  em  dezembro  2012
iniciamos os testes  rápidos.   A experiência refere-se à  integração da equipe da ESF Brás  para
realização de um trabalho multidisciplinar de busca e motivação dos pacientes para testagem. No
entanto, essa maior oferta de testes nos deparou com uma realidade até então velada, o alto índice
de sífilis.

Como funciona(ou) a experiência?
A equipe da ESF Brás organizou-se para fazer o aconselhamento e a coleta semanalmente,

nas quintas-feiras pela manhã, por demanda espontânea e por orientação/convite nas consultas,
visitas e atendimentos de todos os profissionais. Não há restrição para o número de coletas.  A
entrega do resultado é agendada no dia da coleta e realizada cerca de 10 dias após, na própria
unidade  pelo  enfermeiro  ou  dentista.  Realizado  individualmente,  o  aconselhamento  pós-teste
aborda cada doença, formas de transmissão e prevenção e demais dúvidas que surjam. O objetivo
é desmistificar “grupos de riscos” e fazer uma reflexão sobre as “atitudes de riscos”. Até agosto de
2014 foram realizadas 1566 coletas, tendo 24 HIV + (1,53%), 05 hepatite B + (0,31%), 18 hepatite C
+  (1,14%)  e  55 sífilis  +  (3,51%).  Consideramos  que  o  quantitativo  de  diagnóstico  de  sífilis  é
expressivo há a necessidade de que não haja somente diagnóstico e sim tratamento completado.
Por  isso,  criamos  no  início  de  2013  um  livro  de  vigilância  de  aplicação  de  benzetacil,  onde
podemos facilmente visualizar os faltosos e por consequência realizar busca ativa. Nele constam,
em forma de tabela,  o  nome do  paciente,  endereço,  ACS,  data  do  exame e titulação,  data  da
aplicação da primeira, segunda e terceira dose. Além disso, o VDRL após tratamento é aprazado
para 6 meses após a última dose. Desde a utilização do livro,  acompanhamos 26 pacientes (19
moradores da área de abrangência da equipe e 07 fora de área). Destes, 22 tiveram tratamento
completado, 1 está em tratamento, e 3 abandonaram (não fizeram as 3 doses). Os companheiros



tratados também são apontados para acompanhamento no livro.

Desafios para o desenvolvimento?
O desafio  já  foi  lançado  em 2010,  quando  tivemos  que  motivar  toda  a  equipe  para  a

divulgação da oferta dos exames e reorganizar o processo de trabalho para garantia de tempo
clínico e espaço físico que possibilitasse a inserção dessa ação na rotina. Hoje já incorporamos essa
atividade, demonstrada pelo número expressivo de coletas. É ainda um grande desafio incorporar,
somado aos inúmeros sistemas de vigilâncias já existentes, mais uma tarefa para a equipe (tanto
para o preenchimento e  hábito de vigiar  quanto à prática  de busca ativa destes  casos).  Dos 3
pacientes  que  não  completaram  o  tratamento,  são  na  totalidade  moradores  fora  da  área  de
cobertura da ESF, o que dificulta a busca ativa.  

Quais as novidades desta experiência?
É fundamental  que os  profissionais  das  diferentes  áreas  incorporem em suas  rotinas  a

preocupação com o aumento de casos de DST. Isso foi bastante desafiador para toda a equipe, falar
de relação sexual e estimular a adoção de práticas seguras para a saúde. Hoje percebemos uma
equipe muito motivada ao diagnóstico precoce, o que resultou na descoberta de muitos casos. E
estes  casos  não  devem estagnar  só  no diagnóstico,  é  preciso  garantir  o  acompanhamento  e  o
tratamento. Vigiar é qualificar o atendimento prestado!



Eixo temático: Atenção Básica

VISTA MINHA PELE – AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE RACISMO E SAÚDE DA
POPULAÇÃO NEGRA

Adriana Rosa
Priscila Voigt Severiano

Local de experiência: Brasil. Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Equipe de Estratégia de Saúde da Família

Morro da Cruz 
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Atividades  educativas,  reflexivas  e  artísticas

relacionadas à saúde da população negra no mês de novembro de 2013 relacionado ao dia da
Consciência Negra comemorada no dia 20 de novembro, dia da morte do líder da resistência negra
nos Quilombos, Zumbi dos Palmares.

Sobre  o  que  foi?  A  experiência  relatada  foi  sobre  o  desenvolvimento  de  atividades
voltadas para a saúde da população negra e combate ao racismo.

Como funciona(ou) a experiência? Foram realizas no mês de novembro de 2013 algumas
atividades educativas, reflexivas e artísticas relacionadas à saúde da população negra, em grupos
na unidade, sala de espera e reunião de equipe. Na reunião de equipe foi passado o vídeo “Vista
minha pele” que fala sobre a história do Brasil ao contrário, sendo a raça branca escravizada. A
partir do filme foi realizado um debate e foi aplicado um questionário sobre o conhecimento da
equipe sobre a Política de Atenção Integral à Saúde da População Negra. Foi realizado no Grupo
da Alegria (grupo de saúde mental) a produção de bonecas Abayomi e foi contada a história da
confecção dessas bonecas. Conta a história que nos navios negreiros as mães rasgavam pedaços de
suas saias para fazerem bonecos para seus filho brincarem, essas bonecas eram feitas com nós dos
retalhos  dos  tecidos  das  saias.  Foi  realizada  também  uma  oficina  sobre  plantas  medicinais,
retomando a cultura africana do uso das plantas e dos chás para a cura de doenças e sofrimentos.
Houve  participação da equipe  e  da  população  usuária  do  Morro  da Cruz  na  Feira  de  Saúde
promovida  pela  Gerência  Distrital  Partenon/Lomba  no  Murialdo  em  relação  à  Saúde  da
População Negra.

Desafios para o desenvolvimento? Maior envolvimento na construção e participação nas
atividades pelos membros da equipe, falta de recursos financeiros e de apoio institucional.

Quais as novidades desta experiência? Além da realização de atividades durante o mês de
novembro em alusão ao dia da Consciência Negra, são realizadas atividades permanentes durante
o ano, como apresentação de vídeos em sala de espera, como o intitulado “gritaram-me negra”
apresentado no dia 13 de maio na sala de espera da Estratégia de Saúde da Família Morro da Cruz
e realização de atividades nos grupos da unidade, como por exemplo, no grupo da asma.



Eixo temático: Gestão

A constituição do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva (NUMESC) em
Sapucaia do Sul

Dulce Maria Bedin
Andrea Bandeira 

Ana Maria Ribeiro
Cassiane Prestes Silveira
Maria Cristina Almeida
Lúcia Gimenes Passero

Thais Bennemann

Local de experiência: Brasil, RS, Sapucaia do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Trabalhadores da rede municipal de saúde e

de outros setores, movimentos sociais, conselhos de políticas públicas de saúde e intersetoriais,
instituições  de
ensino e gestão da Secretaria Municipal de Saúde e demais secretarias.

Qual foi a experiência desenvolvida?  A implantação do  Núcleo Municipal de Educação
em Saúde Coletiva (NUMESC), visando o fortalecimento das ações de educação permanente dos
profissionais de saúde na esfera municipal.

Sobre o que foi?  Desde 2011, a Secretaria Municipal de Saúde de Sapucaia do Sul conta
com um Grupo de Trabalho (GT) de Educação Permanente em Saúde, em que são formuladas e
organizadas as principais ações nesse sentido, destinadas aos trabalhadores da rede municipal de
saúde. As demandas de Educação Permanente compõem diferentes contextos: as discussões entre
Apoio  Institucional  e  equipes  dos  serviços;  as  reuniões  de  núcleo  profissional  (médicos,
enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem); os Grupos de Trabalho existentes (principalmente
GT Saúde Mental, GT Intersetorial, GT Materno-Infantil e o próprio GT de Educação Permanente
da Secretaria). Além dos espaços instituídos, com periodicidade determinada (semanal, quinzenal,
mensal ou a cada dois meses), já foram ofertadas atividades cuja duração é maior, como: Curso de
Saúde Mental  para  trabalhadores  da Atenção Primária  em Saúde;  Curso de Saúde Bucal  para
Agentes Comunitários de Saúde (ACS); Curso de Formação em Terapia Comunitária (este, voltado
também para trabalhadores de outras secretarias do município como Educação, Desenvolvimento
Social,  Segurança  Pública,  Direitos  Humanos,  entre  outras).  O  Estado,  através  da  Secretaria
Estadual de Saúde e das Coordenadorias, também incentiva a participação dos trabalhadores e da
gestão em ações de Educação Permanente que oferece, com temáticas concernentes às linhas de
cuidados.

A partir  da identificação das  necessidades  de  aperfeiçoamento e/ou construção de um
novo conhecimento, o GT de Educação Permanente planeja a realização destas ações, contando
também com a participação de trabalhadores na formulação de propostas, bem como de parceiros
externos,  como  universidades  e  outras  instituições  de  ensino.  Nesse  sentido,  o  GT  também
organiza semestralmente um calendário para as equipes divulgando os espaços já previstos. Cada
serviço de saúde dispõe de uma reunião de equipe semanal que também se constitui enquanto
espaço de educação permanente.

Em 2014,  Sapucaia  do Sul  iniciou o  processo  de  implantação  do  Núcleo Municipal  de
Educação  em Saúde Coletiva –  NUMESC,  a  partir  da  adesão à  Rede de  Educação em Saúde
Coletiva (RESC) realizada pelo município junto à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do
Sul. 

Como funciona(ou) a experiência?
O  NUMESC  objetiva descentralizar  o  planejamento  de  ações  de  educação  em  saúde

coletiva para os municípios e, neste trabalho, buscamos destacar a importância da constituição
deste espaço em Sapucaia do Sul uma vez que tem possibilitado a realização desta discussão com
diferentes atores que compõem o trabalho em rede, promovendo articulações a partir da realidade



municipal e das singularidades regionais.
Desafios para o desenvolvimento?
Existência de plano de educação permanente e oferta de capacitação municipal.

 Analisar os processos de educação em saúde na rede de saúde.
 Identificar os mecanismos de cooperação técnica e de articulação com instituições

de ensino, de serviços e de participação social.
 Participação em capacitações ofertadas pela CRS e outros órgãos.
  Definir  diretrizes  e  estratégias  ao  desenvolvimento  e  ao  acompanhamento  das

ações de Educação em Saúde Coletiva, no seu âmbito de responsabilidade;
Estabelecer articulações interinstitucionais, como gestor local da RESC e da Política Municipal de
Educação em Saúde;
Propiciar espaços de escuta, acolhimento e análise de demandas de Educação em Saúde Coletiva;
Pactuar viabilidades técnicas, políticas e administrativas para as práticas de educação em saúde,
incluídas as de Educação em Saúde Coletiva; 
Viabilizar  articulações  municipais  e  regionais  com  os  órgãos  formadores,  coordenando  a
educação permanente em saúde, a extensão educativa e a ação social direta na Educação em
Saúde Coletiva, em articulação com o Núcleo Regional de Educação em Saúde Coletiva e com
as demais instâncias da Rede de Educação em Saúde Coletiva;
Elaborar  plano de  trabalho anual,  convergente  com as  diretrizes  e  estratégias  definidas  pelo
Colegiado da RESC, bem como, em articulação com o Plano Regional de Educação Permanente
em  Saúde,  com  Planos  Municipais  e  com  o  Plano  Estadual  de
Saúde; 
Realizar articulação com instâncias e ações de Educação Permanente em Saúde do SUS e práticas
correlatas nas políticas públicas intersetoriais.

Quais as novidades desta experiência?  A constituição de um NUMESC em Sapucaia do
Sul marca um processo de amadurecimento da gestão considerando que acarreta uma abertura
para a participação de diferentes atores nas escolhas das prioridades a serem aprofundadas em
processos  de  educação em saúde coletiva.  Embora  diversas  ações  de  Educação  Permanente  já
fossem desenvolvidas anteriormente, o início do NUMESC traz maior participação e sinergia das
ações na rede de saúde municipal. Além disso, confirma o interesse da gestão em sediar e fomentar
processos  de  formação  na  área  da  saúde  coletiva,  sendo campo para  Residências  de  diversas
ênfases (Atenção Primária, Saúde Mental, Psiquiatria, Pediatria e Anestesiologia) junto à Escola de
Saúde Pública (ESP/RS) e abrindo espaços para a realização de pesquisas e trabalhos de conclusão
em nível de graduação e pós-graduação em diversas instituições de ensino. O NUMESC, mesmo
que  recentemente  implantado,  tem se  mostrado potente  para  clarear  direções  e  rumos  para  a
gestão e a atenção em saúde em Sapucaia do Sul. 

Referências Bibliográficas:
RS, Secretaria Estadual de Saúde. Portaria CIB/RS 590/2013 - Institui a Rede de Educação

em Saúde
Coletiva  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Porto  Alegre,  2013.   Disponível  em:

http://www.saude.rs.gov.br/upload/1384449785_cibr590_13.pdf  Acesso em: 17 de julho de 2014.

http://www.saude.rs.gov.br/upload/1384449785_cibr590_13.pdf


Eixo: Gestão

Curso de Educação a Distância para Agentes Comunitários de Saúde sobre Acidentes
Tóxicos por Animais Peçonhentos e Plantas Tóxicas

Kátia Rosana Lima de Moura da Silva 1

Alberto Nicolella 2

Maria da Graça Boucinha Marques 3

Maria Gorete Rossoni 4

Giuliano Uhlein Balardin 5

Erno Harzheim 6

Local de experiência: Rio Grande do Sul

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Programa Nacional de Telessaúde - 
Núcleo do Rio  Grande do Sul

Qual foi a experiência? Desenvolvimento de um curso à distância para agentes 
comunitários de saúde.

Sobre o que foi? Animais Peçonhentos e Plantas Tóxicas 

Como funciona (ou) a experiência? Os cursos foram divididos em módulos. 
Antes do 1º módulo e após o último são disponibilizados respectivamente, o pré e o pós-teste, 
com a finalidade de verificar o conhecimento prévio sobre o conteúdo e o que foi acrescentado 
após o término do curso. Cada módulo tem a duração de uma semana, onde os alunos podem 
acessar as aulas quantas vezes forem necessárias. No final de cada módulo há atividades 
complementares e um teste.

Desafios para o desenvolvimento? Transformar os conteúdos numa linguagem 
de fácil assimilação que desperte o interesse pelo assunto e a vontade de aplicar os 
conhecimentos nas suas realidades locais, ampliando as perspectivas de trabalho com novas 
possibilidades de abordagens. 

 
  Quais as novidades desta experiência?  Utilização do ensino à distância para 

capacitação sobre
  Animais Peçonhentos e Plantas Tóxicas na Atenção Básica de Saúde.

1 Bióloga, Técnica do Núcleo de Toxinas Naturais (CIT/RS), Porto Alegre , Brasil.
2 Veterinário , Diretor do Centro de Informação Toxicológica (CIT/RS), Porto Alegre , 

Brasil. 

3 Veterinária, Técnica do Núcleo de Toxinas Naturais (CIT/RS), Porto Alegre , Brasil.
4 Bióloga, Técnica do Núcleo de Toxinas Naturais (CIT/RS), Porto Alegre , Brasil.
5 Psicólogo, Técnico do Núcleo de Telessaúde – UFRGS, Porto Alegre , Brasil.
6 Médico, Coordenador do Telessaúde – UFRGS, Porto Alegre , Brasil.



Eixo: Transversalidade
Integração Ensino e Serviço na Reestruturação da Educação Permanente para as Equipes

de Saúde Bucal do município de Porto Alegre 

Evelise Tarouco da Rocha 
Sibila Persici  

Evelise Klein da Rosa  
Cristine Maria Warmling  

Local de experiência:
Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Área Técnica de Saúde Bucal e Colegiado de Saúde Bucal da SMS Porto Alegre, Faculdade

de Odontologia da UFRGS – Estágio supervisionado II, Unidades de Saúde da Atenção Primária e
Centros de Especialidades Odontológicas do município.

Qual foi a experiência desenvolvida?
Foi realizada a reestruturação da educação permanente para as equipes de saúde bucal do

município de Porto Alegre a partir da integração com o estágio supervisionado II da Faculdade de
Odontologia da UFRGS.

Sobre o que foi? 
Educação permanente tendo como eixo condutor a produção do cuidado em saúde bucal.
Como funciona(ou) a experiência?
No  município  de  Porto  Alegre,  diferentes  processos  de  educação  permanente  foram

instituídos  ao  longo  dos  anos,  quase  todos  centrados  em  capacitações  técnicas  especialmente
voltadas para profissionais de nível superior. Relatos de profissionais que atuam na rede de saúde
bucal  de Porto  Alegre sugerem que nos últimos dez anos poucas iniciativas foram feitas  pela
Secretaria  Municipal  de  Saúde  (SMS)  com  o  intuito  de  solidificar  uma  política  de  educação
permanente  para  os  profissionais  da  saúde  bucal.  Podem  ser  destacados  dois  processos  em
andamento nos últimos dois anos: um promovido e realizado pela Área Técnica de Saúde Bucal
(ATSB) do município, e outro promovido por uma comissão de cirurgiões-dentistas da Estratégia
de Saúde da Família do município Programa de Educação Continuada em Odontologia (PECO).

A partir do ano de 2013, a ATSB propôs a unificação destes dois processos que aconteciam
paralelamente,  além  da  ampliação  das  atividades  de  educação  permanente  para  todos  os
profissionais da saúde bucal - incluindo cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal -,
independente de tipo de vínculo e modelo de atenção (unidade básica tradicional ou estratégia de
saúde da família). Ainda, devido à grande ampliação das equipes de saúde bucal nos últimos dois
anos, e à necessidade de aproximação da educação permanente com a realidade de cada território,
estes encontros foram descentralizados. Cada gerência distrital, dispõe de um encontro mensal de
quatro horas para reuniões administrativas e de educação permanente com as equipes de saúde
bucal.

Contudo,  observou-se que estes  espaços de reuniões  mensais  destinados  às  equipes de
saúde  bucal  não  estavam  sendo  compreendidos  pelas  equipes  como  momentos  de  educação
permanente,  e  estavam  sendo  considerados  apenas  como  espaços  normativos  e  de  pouca
autonomia das equipes para discussão de seus processos de trabalho. Surgiu então o desafio de
estruturar uma proposta de educação permanente que contemplasse as diferentes necessidades
dos profissionais da saúde bucal e que pudesse ressignificar as práticas destes profissionais sob a
ótica do cuidado em saúde.

Com o apoio da Faculdade de Odontologia da UFRGS, através da coordenação do Estágio
Supervisionado II,  estabeleceu-se  uma equipe de  trabalho  composta  por:  dois  profissionais  de
saúde bucal da APS (cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal) de cada Gerência
Distrital de Saúde; membros do Colegiado de Saúde Bucal com os representantes de cada Gerência
Distrital;  Área Técnica de Saúde Bucal; coordenação do Centro de Especialidades Odontológica
GCC;  acadêmicos-estagiários  dos  CEOs  e  Gestão  SMS  e  professor  responsável  do  Estágio



Supervisionado II da Faculdade de Odontologia da UFRGS. 
A proposta metodológica  para os encontros de educação permanente é a realização de

momentos  de  debate  de  Projetos  Terapêuticos  Singulares  (PTS)  de  casos  complexos  atendidos
pelas equipes da APS e/ou CEOs do município, tendo como base o Protocolo de Atenção à Saúde
Bucal  de  Porto  Alegre.  A  construção  dos  PTS  se  dará  em  conjunto  com  os  profissionais
responsáveis pelo caso e pelos acadêmicos do Estágio Supervisionado II que estão atuando nos
CEOs e na gestão, com a equipe de trabalho da EPS. A apresentação do PTS deverá gerar debate
entre as equipes, que deverão registrar consensos, encaminhamentos e propostas para superação
das dificuldades identificadas. 

A equipe de trabalho organizou o cronograma de encontros a serem realizados em cada
Gerência Distrital, o levantamento de necessidades/temáticas junto às equipes de saúde bucal e
está identificando os profissionais que atuam na rede de saúde de Porto Alegre e que poderão ser
referências para auxiliar nos debates, conforme a temática a ser trabalhada.

Desafios para o desenvolvimento?
Aliar  as  demandas  dos  profissionais  da  saúde  bucal  por  capacitações  prioritariamente

técnicas com a necessidade de discussão sobre o processo de trabalho das equipes tendo como eixo
condutor a produção do cuidado em saúde bucal, tanto nas equipes de APS quanto nos CEOs. A
integração destes dois níveis de atenção constitui-se num desafio para a co-gestão do cuidado em
saúde bucal.

Quais as novidades desta experiência?
Introdução  da metodologia  do  Plano  Terapêutico  Singular  nos  momentos  de  educação

permanente  das  equipes  de  saúde  bucal,  colocando-as  como  protagonistas  deste  processo.
Integração entre os níveis de atenção (APS e CEOs) reforçando a importância de cada um na co-
gestão do cuidado em saúde bucal. A potência da integração ensino-serviço para a qualificação da
educação permanente dos trabalhadores de saúde.



Eixo temático: Gestão

Integração ensino-serviço na gestão em saúde do 
Município de Sapucaia do Sul

Aline Stanislawski Silva 
Patrícia Távora Bulgarelli 

Cristiane da Silva Longaray 
Maria Elena Gageiro Soares 

Lúcia Gimenes Passero 
Alexandre Fávero Bulgarelli 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Equipe de apoio institucional da Secretaria

Municipal de Saúde de Sapucaia do Sul.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Vivência  e  acompanhamento  das  ações

desenvolvidas pelo Apoio Institucional da Secretaria Municipal de Saúde como práticas de gestão.
Tal acompanhamento aconteceu pela aproximação do ensino e da prática de gestão em saúde com
o desenvolvimento de alguns projetos visando à educação permanente e a possível solução de
alguns nós críticos.

Sobre o que foi? Integração ensino-serviço nas práticas de gestão
Como funciona(ou) a experiência? O curso de especialização em Atenção Especializada em

Saúde com ênfase em Gestão, oferecido pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul e financiado pelo Ministério da Saúde, tem por objetivo a formação de
especialistas em Gestão Pública da Saúde para o Sistema Único de Saúde/SUS. Como proposta
pedagógica de interação ensino-serviço, realiza-se estágio na gestão do Município de Sapucaia do
Sul. Nesse Município o trabalho dos gestores é realizado pela lógica do Apoio Institucional. O
Apoio institucional é um cargo gerencial que tem como função a ampliação da capacidade de
reflexão,  entendimento  e  análise  de  coletivos,  que  assim  poderiam  qualificar  sua  própria
intervenção,  sua capacidade de  produzir  mais  e  melhor saúde com os  outros  (BRASIL,  2008).
Foram  realizados  projetos  de  intervenção,  dentro  das  necessidades  locais,  como  forma  de
contribuição  e  retorno  para  o  Município.  Dentre  tais  projetos  destaca-se:  “Vivenciando  a
territorialização  nas  Unidades  de  Saúde  da  Família/USF  no  Município  de  Sapucaia  do  Sul”;
“Avaliação  das  percepções  dos  profissionais  do  município  de  Sapucaia  do  Sul  sobre  a  saúde
mental”; e “A implantação da Rotina de Avaliação e Monitoramento no Município de Sapucaia do
Sul”.  Os  projetos  estão  em  desenvolvimento  com  orientação  e  acompanhamento  tanto  dos
apoiadores  institucionais  quanto  dos  docentes  da  Universidade.  Para  realização  dos  projetos,
houve uma familiarização com o serviço de saúde com a finalidade de perceber as necessidades
enfrentadas  pela  gestão.  Acompanhar  e  participar  do  trabalho  realizado  pelas  apoiadoras  do
Município faz com que a relação entre a teoria e a prática seja mais efetiva, conseguindo absorver o
processo de trabalho cotidiano. A integração ensino-serviço gera a possibilidade de se (re) pensar a
prática e aprender com a troca de experiências e sugestões dentro do grupo de docentes, discentes
e profissionais do serviço, em um espaço coletivo de reflexão. Experienciar o dia a dia no serviço
de saúde nos faz entender a trama entre os diversos conteúdos teóricos trabalhados, além de ser a
imersão  do  serviço  a  forma  mais  apropriada  e  contributiva  para  a  aplicabilidade  dos
conhecimentos teóricos já configurados. 

Desafios para o desenvolvimento?  Trabalhar com projetos de intervenção no auxílio à
prática da gestão. Este desafio nos faz entender a dificuldade e a complexidade que é constituir um
planejamento,  pois  nem  sempre  o  que  aprendemos  na  teoria  e  estabelecemos  como  meta
conseguimos dar continuidade na prática, devido aos entraves organizativos ou ao surgimento de
outras prioridades no serviço, o que entendemos como equidade.

Quais as novidades desta experiência? Construção de novas práticas de ensino da gestão
em saúde pública com o estreitamento entre Universidade e Secretaria Municipal de Saúde, o que



acarreta  resultados  positivos  tanto  para  o  Município  de  Sapucaia  do  Sul/RS,  quanto  para  a
formação das discentes.

Referências Bibliográficas: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Núcleo  Técnico  da  Política  Nacional  de  Humanização.  HumanizaSUS:  Documento  base  para
gestores e trabalhadores do SUS – 4. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2008. (Série B.
Textos Básicos de Saúde).

Fonoaudióloga,  discente  de  Pós  Graduação  da  Faculdade  Odontologia  da  UFRGS,  Porto
Alegre, Brasil.
Cirurgiã  dentista,  discente  de  Pós  Graduação  da Faculdade Odontologia  da  UFRGS,  Porto
Alegre, Brasil.
Fonoaudióloga,  discente  de  Pós  Graduação  da  Faculdade  Odontologia  da  UFRGS,  Porto
Alegre, Brasil.
Cirurgiã  dentista,  discente  de  Pós  Graduação  da Faculdade Odontologia  da  UFRGS,  Porto
Alegre, Brasil.
Cirurgiã dentista, coordenadora da Atenção Básica, Sapucaia do Sul, Brasil.
Cirurgião dentista, Professor Universitário, Porto Alegre, Brasil.



Eixo: Atenção Básica

Intervenções do Pet – Redes Atenção aos Portadores de Deficiência nas ESF do
município de novo Hamburgo/RS

Ana Rita de Oliveira Prinzo 
Sandra Cristina Uebel 

Jorge Luiz de Andrade Trindade 
Natália Alves Silva 
Adriana de Oliveira 

Local de experiência 
Município de Novo Hamburgo/RS
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
ESF (Estratégia de Saúde da Família e Pet Redes de Atenção à Pessoas com Deficiência.
Qual foi a experiência desenvolvida?  
Inicialmente foram desenvolvidas ações com o objetivo de conhecer o território, cadastrar,

mapear  e  conhecer  a  rede  de  atenção  ao  Portador  de  Deficiência  do  Município  de  Novo
Hamburgo/RS e dando seguimento a imersão dos alunos nas ações das estratégias percorrendo
atividades como PSE (Programa Saúde na Escola), Grupos de auto cuidado com Hipertensos e
Diabéticos, atendimento de Puericultura e Pré-natal.

Sobre o que foi? 
Inserção de alunos da Universidade Feevale  através do Projeto Pet- Redes no cotidiano do

SUS.

Como funciona (ou) a experiência? 
São  feita  VD  (Visitas  Domiciliares  juntamente  com  ACS,  nos  domicílios  dos  PCDs,  as

atividades de Promoção e educação em saúde seguem um calendário organizado pelas equipes da
Unidade em conformidade com os Preceptores).

Desafios para o desenvolvimento? 
O maior desafio é fazer com que os alunos se comprometam com o processo além de inseri-

los em outras áreas de conhecimento diferente da sua formação curricular.

Quais as novidades desta experiência? 
O aluno vivenciar na prática os aprendizados no âmbito do SUS. 

Enfermeiro, Enfermeira de Saúde da Família e Preceptora Pet- Redes de Atenção à PCD, Novo
Hamburgo, Brasil.
Enfermeiro, Enfermeira de Saúde da Família e Preceptora Pet- Redes de Atenção à PCD, Novo
Hamburgo, Brasil.
Fisioterapeuta,  Professor  Adjunto  da  Universidade Feevale  Tutor  Pet-  Redes  de  Atenção à
PCD, Novo Hamburgo, Brasil.
 Bolsista, Novo Hamburgo, Brasil.
 Bolsista, Novo Hamburgo, Brasil.



Eixo Temático: Gestão
NUMESC: FERRAMENTA DE GESTÃO 

E VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR DO SUS

Magda Denise Ramison¹
Elisa Daniela Stuker Cardoso²

Marise Thum Franzen³

Gianne Rockenbach de Azambuja4

Sandra Cristina Diemer5

Janete de Fátima Rorato Becker6

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sapiranga.
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  NUMESC  e  Equipes  Intersetoriais  da

Secretaria Municipal da Saúde.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Processo  de  implantação  do  NUMESC  com

atividades intersetoriais de Educação Permanente.
Sobre o que foi? Qualificação,  integração e  valorização dos trabalhadores de saúde da

Secretaria  Municipal da Saúde com enfoque intersetorial relacionado a educação permanente.
Como funciona(ou)  a  experiência? A  Gestão  Municipal  comprometida  em  investir  no

patrimônio humano da Secretaria Municipal da Saúde, criou através de Portaria Municipal, em
maio  de  2014,  o NUMESC  –  Núcleo  Municipal  de  Educação  em Saúde  Coletiva.  Sendo  uma
ferramenta de gestão que colabora no desenvolvimento e qualificação dos trabalhadores do SUS,
considerando os princípios e diretrizes da PNH e da Política Nacional de Educação Permanente. O
Colegiado Gestor do NUMESC planejou uma atividade estratégica para desencadear o processo de
trabalho intersetorial  do NUMESC junto as  coordenações de áreas  da Secretaria  Municipal  de
Saúde.  O  mote  estratégico  foi  a  realização  no  dia  14  de  maio  do  corrente  ano,  com  uma
programação técnica no turno da manhã através de uma Oficina de Comunicação nos Processos de
Trabalho para todos os Coordenadores da rede de serviço da Secretaria Municipal de Saúde e em
seguida um almoço integrador das categorias profissionais com datas comemorativas no período
de janeiro  a  maio de  2014.  A primeira  etapa deste  projeto  contou com a  participação  de  120
profissionais.  Na  sequência  do  processo  de  qualificação  e  integração  dos  trabalhadores,  o
NUMESC promoveu duas Oficinas de Educação Permanente com as temáticas de Gestão do SUS
para  qualificação  e  instrumentalização  dos  Coordenadores  da  rede  da  SMS  de  Sapiranga  no
período de 26 de junho e 03 de julho de 2014. O processo de Educação Permanente continua a ser
desenvolvido  conforme  cronograma  de  atividades  previsto  no  Projeto  NUMESC  –  Sapiranga,
destacando  a  definição  das  3  etapas  do  projeto  de  valorização  e  integração  de  todos  os
funcionários.  A avaliação dos atores  sociais  envolvidos  é  de extrema satisfação em relação ao
acolhimento, valorização e qualificação no processo de trabalho.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Mudanças  na  cultura  institucional  relacionada  a
Educação Permanente.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  A efetivação da  transversalização da Educação
Permanente  e  dos  princípios  do  Humaniza  SUS  no  processo  intersetorial,  por  adesão  dos
trabalhadores de saúde e gestão, num contexto de implantação de uma proposta que traz o desafio
da mudança de  cultura  institucional.  Inovação da metodologia  de implantação de um Núcleo
Municipal de Educação em Saúde Coletiva.

Outras observações: Fortalecimento da requalificação da Atenção Básica local.
Referências Bibliográficas: 
Doc. Base para NUMESC, Proposto pela 1ª CRS e aprovado pela CIR na Port. nº 145, de

18.10.2012
Portaria GM/MS Nº1996, de 20 de agosto de  2007, que dispõe sobre as  Diretrizes para

Implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.



CAMPOS, G.W.S. A interdisciplinaridade e o trabalho coletivo em saúde. Revista da APS
– Atenção Primária à Saúde. Ano 2, nº 2, mar-jun/1999 – NATES/UF/JF. Saúde Pública e Saúde
Coletiva: Campo e Núcleo de Saberes e Práticas. (3ª Conferência Estadual de Saúde, 2000.

Merhy, E. E. Saúde: A Cartografia do Trabalho Vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.

___Portaria GM/MS nº2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de
Atenção Básica – Ministério da Saúde.

Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências. 

__________________________________________________

¹Assistente Social - Coordenadora NUMESC, Sapiranga, BR.
²Enfermeira, Sapiranga, BR.
³Enfermeira, Sapiranga, BR.
4Nutricionista, Sapiranga, BR.
5Enfermeira, Sapiranga, BR.
6Agente Administrativo, Sapiranga, BR.



Eixo: Redes de Atenção

Os Agentes Comunitários de Saúde: um diferencial na captação precoce da gestante

Miria Elisabete de Camargo 
Maria Renita Burg Figueiredo

Adriana Caetano
Cibeli Prates4

Kelly Forchesato5

Carla de Oliveira5

Adriane Delazeri5

Local de experiência: Canoas/RS 
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Atenção Básica – Agentes Comunitários de

Saúde 
Qual foi a experiência desenvolvida? Aumentar a adesão ao pré-natal no município de 

Canoas/RS com a Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde para a Captação Precoce da 
Gestante e acompanhamento da mãe/bebê 

Sobre o que foi? Atenção à Gestante na Rede Cegonha por meio dos agentes comunitários
de saúde

Como funciona (ou) a experiência?
A Universidade Luterana do Brasil-Canoas/RS está inserida no município de Canoa/RS e

juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde aderiu ao Programa de Educação pelo Trabalho
(PET) - Redes de Atenção, no projeto Rede Cegonha, e iniciou suas atividades em agosto de 2013
com duração prevista para dois anos.

O trabalho é desenvolvido por dois professores tutores da Ulbra/Canoas; 2 preceptores-
enfermeiros servidores da Secretaria Municipal da Saúde e 4 bolsistas dos cursos de fisioterapia, e
fonoaudiologia. O objetivo deste trabalho é a Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde
para a Captação precoce da gestante e que o ACS possa dar orientações básicas sobre os cuidados
com o recém-nascido e com a puerpéra.

Na rede cegonha a gestante é contemplada com ações desde a confirmação da gravidez, do
pré-natal,  pelo parto,  pelos 28 dias pós-parto (puerpério)  e cobrindo até os 2 anos de vida da
criança.

Segundo  os  dados  do  Sistema  de  Informação  sobre  Nascidos  Vivos  (SINASC,  2012),
nasceram 5.176 crianças no município. A proporção de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de
pré-natal é um indicador utilizado para avaliar a cobertura dos serviços de atenção ao pré-natal. A
Meta Brasil 2012 foi de 65%, meta não atingida pelo município nos últimos anos que em 2012 ficou
com 57,8 de cobertura de consultas no pré-natal.

A partir deste cenário foi organizado um curso de capacitação para todos os 206 agentes
comunitários de saúde do município. A primeira turma iniciou a capacitação em agosto de 2013.
Este curso tem uma carga horária de trinta horas, ocorre um encontro semanal de quatro horas. Os
temas abordados são: Rede Cegonha, o que é como funciona no município, anatomia e fisiologia
do  aparelho  reprodutor  feminino  e  masculino.  Métodos  contraceptivos  disponíveis  no  SUS,
planejamento familiar.  Gestação,  direitos da gestante,  desenvolvimento,  alterações gestacionais,
exames  realizados  no  pré-natal,  alimentação  da  gestante  e  a  vacinação  da  gestante.  O
desenvolvimento  e  crescimento  do  bebê  durante  a  gestação,  cuidados  com  o  recém-nascido,
amamentação  e  sua  importância,  principais  exames  realizados  nos  recém-nascidos  (teste  da
orelhinha, pezinho, olhinho) vacinação da criança. Atribuições dos agentes comunitários de saúde
e por fim realizamos uma visita à maternidade de referência do município, onde os ACS podem
esclarecer suas dúvidas, visitar as dependências da maternidade e conversar com a coordenação
do  centro-obstétrico.  Embora  os  temas  tenham  sido  organizados  previamente,  no  primeiro



encontro os ACS respondem a cinco questões sobre pré-natal, parto / puerpério e Rede Cegonha.
A partir destas respostas é iniciado temas específicos destacamos os assuntos onde detectamos
maior necessidade/curiosidade. Para a realização deste curso são utilizados os recursos de sala,
equipamentos multimídia da universidade. Os alunos sob supervisão dos enfermeiros preceptores
organizaram um manual com todos os conteúdos abordados durante o curso. Os ACS recebem
este material impresso no inicio da capacitação. Durante as aulas são utilizados vários recursos
didáticos  como  gincana  entre  os  ACS,  dinâmica  da  batata  quente,  a  rede  com  cordão,  filme,
mensagens  de  motivação.  No  ultimo  dia  é  realizado  uma  cerimônia  de  encerramento  com  a
entregue de certificado fornecido pela extensão da Universidade e participação de representantes
da  Secretaria  Municipal  e  ULBRA.  Também  é  montado  pelas  acadêmicas  um  vídeo  com  os
melhores  momentos  da  capacitação  no  qual  todos  estão  contemplados  em  alguma  atividade.
Atualmente já participaram do curso 128 ACS. Em agosto foi iniciado nova turma de agosto e até
julho de 2015 a agosto de 2014. A meta é capacitar todos os 206 ACS do município. No término
desta  etapa  da  educação  permanente  dos  ACS,  eles  avaliam  a  atividade.  Apresentamos  um
depoimento do ACS:“A capacitação deu-me recursos para convencer às mulheres que são resistentes ao
pré-natal e a importância das consultas agendadas, vacinas e tudo o que envolve uma gestação.” (ACS 2).

Desafios para o desenvolvimento?
Um dos desafios esta na comunicação efetiva, ou seja, que o ACS possa ter condições de

orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, e a buscar a equipe de ESF e
a rede de cuidados que compõem a Rede Cegonha. Embora todos sejam ACS cada turma tem
características,  interesses  diferentes,  experiências  diferentes  e  possuem  nível  de  formação
diferente. Estas diferenças são respeitadas em todos os momentos. Outro desafio é trabalhar com
alunos da fisioterapia e da fonoaudiologia no contexto da atenção básica, considerando que sua
atuação  esta  vinculada  ao  NASF  os  quais  terão  outro  olhar  como  profissionais  com  esta
experiência sobre o trabalho do agente comunitário da saúde, integrante da equipe da estratégia de
saúde da família.

Quais as novidades desta experiência?
Uma atividade do PET – Rede Cegonha com a participação de estudantes da fisioterapia e

fonoaudiologia, num terreno que normalmente quem transita são os alunos do curso de medicina
e  enfermagem.  Tornar  como  consenso  que  o  ACS  tem  um  papel  fundamental  no
acompanhamento,  monitoramento  e  assistência  da  gestante,  uma  vez  que  ele  é  o  elo  entre  a
gestante e a comunidade e é quem estabelece o maior vínculo.¹

Referências Bibliográficas 1.Costa SM,  Araújo FF,  Martins LV,  Nobre LLR,  Araújo FM,
Rodrigues  CAQ.  Agente  Comunitário  de  Saúde:  elemento  nuclear  das  ações  de  saúde.  Ciênc.
saúde coletiva vol.18 nº. 7- Rio de Janeiro July 2013.

Disponível: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&0
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Eixo temático: Gestão 

PRODUÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO: A EXPERIÊNCIA DE UM COMITÊ GESTOR
EM UMA PESQUISA PARTICIPATIVA SOBRE  SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA

Simone Mainieiri Paulon [1]
Júlia Schenkel [2]

Letícia Quarti Soares [3]
Tamires da Cunha Sivinski [4]

Cristiane Holzschuh Gonçalves [5]
Alessandra da Costa Kasprczak [6]

 
Local de experiência: Região 10 Macrometropolitana
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Coordenações da Atenção Básica e da Saúde Mental

dos municípios da Região Macrometropolitana, Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS), grupo de
pesquisa dos Programas de Pós-Graduação da Psicologia Social e Institucional e da Saúde Coletiva
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Qual foi a experiência desenvolvida?
Trata-se de uma experiência de pesquisa interventiva e participativa que visa congregar diferentes

atores  da saúde (gestores,  trabalhadores,  usuários,  pesquisadores e  outros interessados),  com o
objetivo de visibilizar e qualificar as práticas relacionadas à saúde mental no campo da Atenção
Básica. A fim de viabilizar o caráter participativo da pesquisa, produziram-se articulações do grupo
de pesquisadores da UFRGS e SES-RS (proponentes) com as coordenações da Atenção Básica e da
Saúde  Mental  dos  seis  municípios  participantes.  Esse  trabalho  inicial  constituiu  uma  instância
coletiva de discussão (denominada comitê gestor), o qual tem produzido encontros e trocas entre os
diferentes municípios, colocando em conversa saberes diversos e fortalecendo a indissociabilidade
entre gestão, cuidado e formação.
Sobre o que foi?
A inclusão de um comitê gestor no momento inicial do processo de pesquisa teve por objetivo uma

aproximação com o contexto a ser pesquisado e a composição de uma investigação partilhada. A
proposta é a cada etapa ampliar o processo de produção conjunta de conhecimento, agregando
outros grupos interessados no tema em questão.  Nesta primeira etapa, a experiência do comitê
gestor tem servido como um espaço de análise situacional do campo da saúde de cada município,
bem como de produção de um olhar crítico para a realidade da saúde da Região 10.
Como funciona a experiência?
As  reuniões  do  comitê  gestor  têm  frequência  bimensal,  tendo  sido  realizados  até  agora  três

encontros, utilizando-se a metodologia de roda de conversa. Nesses encontros, além das pactuações
e  divulgações  iniciais  da  pesquisa,  vem  sendo  construída  de  forma  partilhada  uma  análise
situacional das redes. Esta atividade tem proporcionado a revisão e a qualificação dos dados dos
sistemas  de  informações  disponíveis  pelo  Ministério  da  Saúde,  ampliando  de  uma  análise
quantitativa  para  uma  análise  qualitativa.  Essa  etapa  aparentemente  objetiva  constituiu  uma
aproximação  da  pesquisa  com  o  campo,  com  participação  direta  dos  gestores  no  desenho
metodológico da pesquisa que se inicia.
Desafios para o desenvolvimento?
- A diversidade situacional de cada município, com seus atravessamentos singulares.
- A articulação com/dos atores envolvidos nos processos de produção de saúde mental no campo

da Atenção Básica.
- A ampliação das possibilidades reais de participação na pesquisa de diferentes atores, incluindo a

rede intersetorial (assistência social,  educação, etc.) e redes locais territoriais (ONGs, associações
comunitárias, etc.).



- A problematização da concepção de saúde mental a partir do conceito ampliado de saúde, o que
é um desafio para a Reforma Psiquiátrica como um todo, especialmente para o cuidado em rede. 
Quais as novidades desta experiência?
Em específico das reuniões do Comitê Gestor, a novidade desta experiência é a produção de um

espaço de diálogo e  troca entre coordenadores  dos municípios,  Secretaria  Estadual  de Saúde e
universidade. Entendemos que esses encontros são potentes não só para a produção coletiva de
conhecimento,  mas  também para  a  produção  de  novos  olhares  às  práticas  possíveis  de  saúde
mental  no  contexto  da  Atenção  Básica,  de  forma  a  valorizar  os  fazeres  cotidianos  e
interdisciplinares  de  cuidado.  Além disso,  trata-se também de colocar  em relação a  gestão e  a
universidade  a  fim  de  produzir  brechas  em  ambas  instituições  em  um  processo  coletivo  de
produção de conhecimento e de subjetivação nos territórios e redes envolvidas.
A importância da temática se dá em função da expansão e do papel estratégico que a Atenção

Básica (em especial a Estratégia de Saúde da Família) tem adquirido no cenário atual do país, visto
que o fortalecimento do cuidado em saúde mental na atenção primária é o passo necessário no atual
momento da Reforma Psiquiátrica, que privilegia o cuidado em rede e no território.
Afora isso, a metodologia de pesquisa participativa, interventiva, avaliativa e qualitativa tem a

intenção de afirmar a inseparabilidade entre teoria e prática, pois a teoria já é em si uma prática que
produz formas de ser e estar no mundo, assim como de fazer saúde. Assim, nossa aposta é que a
articulação participativa entre a universidade e diferentes atores da saúde possa produzir saberes
singulares mais condizentes com a vida cotidiana que pulsa em cada território.
Outras observações: A experiência apresentada refere-se a uma etapa da pesquisa maior intitulada

“Qualificação da Saúde Mental na Atenção Básica: análise das práticas de equipes da Região 10-
Macrometropolitana/RS  a  partir  do  Programa  Nacional  de  Melhoria  do  Acesso  e  da
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB)”.

[1]Psicóloga, Docente dos Programas de Pós-Graduação de Psicologia Social e Saúde 
Coletiva/UFRGS, Porto Alegre-RS, Brasil.

[2]Psicóloga, Apoiadora Institucional da Coordenação Estadual de Atenção Básica/SES-RS,
Porto Alegre-RS, Brasil.

[3]Psicóloga, Assessora da Área Técnica da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde
de Porto Alegre-RS, Brasil.

[4]Psicóloga, mestranda PPGPSI/UFRGS, Porto Alegre-RS, Brasil.
[5]Psicóloga, mestranda PPGCol/UFRGS, Porto Alegre-RS, Brasil.
[6]Estudante de Psicologia na UFRGS, Porto Alegre-RS, Brasil.
 



Eixo: Atenção Básica

RELATO DE EXPERIÊNCIA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)

Santos, Bruno Henrique
Pedroso, Mirna 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Canoas.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica / Atenção Primária em Saúde.

Equipes de Estratégia de Saúde da Família da UBS União, Canoas, RS.
Qual foi a experiência desenvolvida? 
Foram realizados encontros quinzenais, de duas horas cada, com os ACS das equipes de

ESF,  abordando temas importantes e recorrentes na comunidade e,  assim,  contribuindo com o
conhecimento construído em relação aos temas e às situações trazidas pelos ACS.

Sobre o que foi?
Educação em Saúde para Agentes Comunitários de Saúde.  Os temas elaborados foram:

Higienização  (oral,  perineal,  cabelos,  banho  de  leito  e  de  aspersão);  Cuidados  com  a  pele;
Hipertensão  Arterial;  Diabetes  Mellitus;  Tipos  de  Insulina  (cuidados  no  armazenamento,  na
condição do material utilizado e na aplicação); Acidente Vascular Cerebral – AVC; Tabagismo;
dúvidas e tabus em relação à sexualidade masculina e feminina.

Como funciona(ou) a experiência?
Os encontros eram tanto para os ACS quanto para os cuidadores convidados por eles.

Participaram 24 ACS, entre homens e mulheres. Eventualmente, houve a participação de idosos
com seus cônjuges e familiares, convidados pelos próprios ACS de sua área.

O cronograma  do  projeto,  com  as  datas  e  os  temas  dos  encontros,  foi  elaborado  pela
professora e apresentado aos ACS que também colocaram suas sugestões de temas. Os encontros
foram realizados a cada 15 dias, as segundas-feiras, no horário das 14h às 16 horas, com um tema
principal  a  cada  encontro,  porém relacionando sempre com outros  temas  que  já  haviam sido
abordados, adequando-se aos casos mais comuns à assistência na atenção primária, desde hábitos
inadequados e agravos à saúde da população, além de dúvidas e propostas dos ACS. As situações
não previstas, que surgiam no decorrer dos encontros, identificadas por eles na comunidade, eram
discutidas e seguidas de orientação de como proceder à posteriori.

Com o auxílio de seu próprio  notebook  e um datashow emprestado pela SMS, a professora
buscava sempre uma abordagem acessível para o entendimento de todos, para que os mesmos
pudessem contribuir na construção ou transformação de um conhecimento. Para a demonstração
de alguns cuidados eram os próprios ACS que participavam colaborando com os materiais na
execução  da  técnica.  O  uso  de  termos  científicos  era  ponderado  e,  quando  utilizados,  eram
esclarecidos, seguidamente, por sinônimos ou até mesmo gírias e palavras de senso comum. Com
diferentes ferramentas didáticas, como imagens e objetos ilustrativos o conhecimento era abordado
e  construído  para  o  empoderamento  das  pessoas  presentes  que  direcionavam  para  atitudes
efetivas de promoção e prevenção da saúde. Durante a capacitação, cada encontro iniciava com
uma introdução sobre o assunto vigente para que trouxessem pontos importantes sobre o tema e
os ACS desenvolvessem uma maior percepção, relacionada em sua própria rotina. 

A disposição dos assentos era organizada de forma que os ACS sentassem em círculo,
proporcionando uma melhor interação entre os que estavam no ambiente, para que fosse iniciada a
abordagem ao  assunto  do  dia.  Com um encontro  descontraído,  a  professora  e  os  acadêmicos
voluntários  no projeto  adequavam as  informações  e  orientações  conforme linguagem popular,
evitando o uso de termos técnicos. Em virtude de não indicar produtos ou atividades inacessíveis à
realidade da maioria daquela população, despertaram maior interesse e atenção dos participantes
presentes e tornou a sala de aula um ambiente confortável para que os mesmos questionassem e



trouxessem situações do seu cotidiano como exemplos e dúvidas. Os acadêmicos participaram na
elaboração das apresentações dos conteúdos, nas explicações e demonstrações práticas, para que
os mesmos contribuíssem com a construção do conhecimento durante os encontros. Os ACS, com
espontaneidade  e  interesse,  também  ajudavam  em  momentos  práticos  e  demonstrativos,
contribuindo para o grande grupo.

Desafios para o desenvolvimento?
Possibilitar  o  empoderamento  do  conhecimento  construído  durante  os  encontros  para

qualificação do trabalho dos ACS, ajudando nos objetivos da ESF na comunidade.
Quais as novidades desta experiência?
O  trabalho  teve  ótima  aceitação  e  participação  dos  ACS,  os  quais  referiram  maior

capacidade de percepção de sinais importantes para a atenção da equipe de saúde no cuidado dos
usuários.

Outras observações:  Não houve um trabalho posterior ao realizado ou uma ferramenta
para mensuração ou avaliação do impacto do conhecimento construído no trabalho dos ACS e/ou
na comunidade.
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Eixo temático: DIVERSIDADE E TRANSVERSALIDADE

SARAU CULTURAL: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DE CULTURA-SAÚDE COM
ACADÊMICOS DURANTE O VER-SUS

Patrícia Anelise Silva da Silva
Júlia Leffa

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Acadêmicos  de  diversas  universidades;

Gestores municipais; profissionais de saúde.
Qual foi a experiência desenvolvida? Sobre o que foi? Acredita-se que o processo saúde-

doença deva ser trabalhado em seu conceito mais amplo, contemplando todas as dimensões que
compõem o indivíduo. A visão de saúde ampliada perpassa as diferentes realidades sociais das
comunidades como educação, lazer, condições sanitárias e demais especificidades regionais, sendo
que,  a  composição  destes  determinantes  resulta  na  condição  de  saúde  de  forma  individual  e
coletiva. A partir disso, destaca-se a relação existente entre saúde e cultura como uma ferramenta
potente  para  a  produção  de  ações  que  qualifiquem  as  práticas  do  cuidado.  Nesse  contexto,
desordens de âmbito mental, biológico ou social podem ser amenizadas através de iniciativas que
promovam saúde por meio da cultura e da arte.

A cultura  no âmbito coletivo pode se  apresentar  por meio de  atividades  como teatros,
músicas,  artes  plásticas,  recitais,  literatura,  entre  outras  possibilidades  de  lógicas  eruditas  que
estimulam os sentidos e a reflexão a cerca da vida.   Quando trabalhada de forma integrativa e
dinâmica pode servir como um dispositivo atípico de educação participativa, proporcionando aos
indivíduos um momento de trocas, carregado de simbologias, sentimentos, sensações e sentidos.

No  período  de  19  a  30  de  julho  de  2013,  ocorreu  a  edição  de  inverno  do  VER-SUS
(Vivências  e  Estágios  na  Realidade  do  Sistema  Único  de  Saúde)  Porto  Alegre  e  Região
Metropolitana.  O  VER-SUS  é  um  projeto  desenvolvido  pelo  Ministério  da  Saúde  e  demais
parceiros, que pretende mostrar recortes de diferentes serviços e perspectivas do SUS a fim de
estimular  a  formação  de  trabalhadores  implicados  com  a  rede  pública.  Incentivando  o
protagonismo estudantil  e a cidadania ativa.  Durante a vivência,  acadêmicos de diversas áreas
conhecem a situação da saúde de algumas regiões, bem como são apresentados a conceitos e siglas
utilizadas no sistema de saúde brasileiro. No decorrer da imersão são realizadas atividades nos
finais de semana, pelos alunos organizadores, em que são trabalhadas as mais diversas situações
que  envolvam  o  entendimento  e  articulações  para  a  qualificação  dos  processos  e  serviços  do
Sistema Único de Saúde. Neste contexto, pensou-se em uma   nova proposta de integração e um
momento de aprendizagem sem o peso de teorias formais, sem a responsabilidade de aprender,
mas uma forma de vivenciar e realizar construções. Desde modo foi realizado durante uma noite
de imersão, um momento nomeado “Sarau Cultural”, espaço no qual os participantes do VER-SUS
poderiam expressar suas aptidões artísticas e/ou apresentarem quaisquer demonstração cultural,
como músicas, poemas, paródias, danças e teatros relacionada ou não com o tema do SUS.

Os  alunos  organizadores  encorajaram  os  alunos  participantes  a  realizarem  e
desenvolverem apresentações para exibir  durante o Sarau Cultural  com o intuito de interligar
saúde e cultura. Objetivando-se que os alunos participantes ao organizarem suas apresentações
possam refletir sobre cultura como um aspecto importante ao recordarem de saúde.

Como funciona(ou) a experiência? A idealização do Sarau Cultural surgiu dos estudantes
organizadores e parceiros do Projeto VER-SUS, com o objetivo de unir e mostrar a importância da
cultura quando falamos em saúde e proporcionar um ambiente de trocas e experiências durante o
VER-SUS em Porto Alegre. Para organização do Sarau Cultural durante o VER-SUS, ocorreram
reuniões que demandaram tempo e responsabilidade de seus atores. Foi feita a divisão de grupos



de  trabalho  para  que  o  trabalho  fosse  qualificado,  um  grupo  responsabilizou-se  em  adquirir
material para organizar o ambiente que seria desenvolvido o Sarau Cultural, outro grupo abraçou
o trabalho de  auxiliar  os  grupos  menores  no desenvolvimento  das  apresentações  e  orientar  o
significado desse momento durante o projeto, e por fim outro grupo ficou com a responsabilidade
de organizar a abertura, ordens de apresentação e finalização do momento. Desde modo o local no
momento do Sarau Cultural, havia sido preparado para que os estudantes se sentissem de forma
confortável, com meia luz, som e cheiro agradável. Foi organizada uma ordem de apresentação,
conforme os grupos pré-estabelecidos para a apresentação, e antes de cada grupo se apresentar, ele
era chamado pelos organizadores. Ao final foi realizado um fechamento trazendo os participantes
para pensar sobre tudo que foi apresentado durante a noite, a importância da cultural no âmbito
da saúde. E durante a fala foi focado que no momento que cada um realizava sua expressão do seu
modo, também produzia saúde para si e para quem apreciava a apresentação. Que a cultura e
saúde são muito mais próximas do que podemos imaginar.

Desafios para o desenvolvimento? O Sarau Cultural tem a singularidade de representar a
sua forma de arte, seja ela qual for o próprio improviso nas apresentações denotam a experiência
ao se produzir arte em saúde. Ao colocar no cronograma o Sarau, para que se propicie um espaço
lúdico  de  integralidade  e  de  apresentações  da  alteridade  do  coletivo  têm-se  as  fragilidades
expressa  por  alguns,  no  não  despertarem  por  essa  forma  de  arte,  de  aprendizado  e
compartilhamento. No entanto, ao mesmo tempo em que uns si intimidam por essa modalidade de
atividade, a grande maioria alem de exaltar-se motiva os demais. O Sarau abriu espaço para uma
nova discussão em modos de se produzir-conduzir-fazer saúde, com arte, com poesias, musicas,
apresentações, entre tantas, que integram a amplitude do conceito de estar saudável. O desafio
mais visível expressado é motivar, encantar as pessoas, os viventes para o que estão fazendo, e
compreender o quão dinâmico e complexo é o universo do corpo e mente saudável seja individual
ou coletivamente.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  A experiência  foi  vista  como  positiva  para  os
organizadores e para os participantes. Os organizadores ao estarem organizando o Sarau Cultural
desenvolvem aptidões de organização e pensar no outro, como o outro se sentiria naquele espaço.
E os participantes relataram que se sentiram acolhidos e bem naquele espaço, que as trocas foram
riquíssimas, contribuindo para sua inserção no projeto VER-SUS. Pois ao ingressarem no projeto
muitos medos e  inseguranças  passam em suas  emoções,  e  o Sarau Cultural  contribuiu para a
socialização, conversas, debates e núcleos de discussões que foram realizadas durante o VER-SUS. 



Eixo: Atenção Básica

A construção do cuidado à Primeira Infância no Estado do Rio Grande do Sul - RS
fortalecendo a Atenção Básica em Saúde.

Cândida Kirst Bergmann

Local de experiência Brasil, RS, Porto Alegre
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica, Primeira Infância Melhor
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Interlocução  do  PIM  X  AB e  fortalecimento  do

território.

Sobre o que foi? Implantação de uma Política Pública pioneira no Estado do RS, voltada ao
Desenvolvimento Infantil como fortalecimento da AB no território.

Como funciona(ou) a experiência? Implantação do Programa nos Municípios RS

Desafios para o desenvolvimento? Adesão do Municípios do Estado do RS

Quais as novidades desta experiência? 268 Municípios do RS já aderiram ao PIM, a busca
constate da discussão de casos entre as equipes e a construção de projetos terapêuticos singulares.

Outras observações:
Referências  Bibliográficas:  PNAB – 2012,  Primeira  Infância  Melhor:  uma Inovação em

política pública 2007.

              A  construção  do  cuidado  à  Primeira  Infância  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  -  RS  
fortalecendo a Atenção Básica em Saúde.

O Estado do Rio Grande do Sul tem como natureza buscar a qualidade de vida dos seus
cidadãos, com a características de replicar as políticas públicas federais de forma a compatibilizar a
realidade social vivida no seu território, fazendo com que as ações sejam coerentes as necessidades
dos usuários.

A Portaria nº 2488/2011 aprova a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, revisando
suas diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica nos territórios, fazendo com que
esta  pauta  retorne  a  agenda  dos  gestores  e  trabalhadores  da  saúde  fazendo  refletir  sobre  a
importância deste modelo assistencial que coloca em cena o acesso dos usuários ao núcleo do
cuidado, desmistificando a Atenção Básica - AB para além da porta de entrada, mas a ordenadora
do cuidado.

Na  PNAB a AB  “caracteriza-se  por  um conjunto  de  ações  de  saúde,  no  âmbito  individual  e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral
que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das
coletividades.  É  desenvolvida  por  meio  do  exercício  de  práticas  de  cuidado  e  gestão,  democráticas  e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais
assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas
populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas
e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco,
vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento
devem ser acolhidos.” 

 Mesmo fazendo uma linha horizontal na consolidação das ações do Ministério da Saúde o
Rio Grande do Sul – RS vislumbrou a necessidade de cumprir a agenda de estar mais próximo dos
usuários  no território,  as  características  da população,  a  necessidade de pensar  um recorte  da
população que permeava a agenda dos trabalhadores de saúde de forma eficaz, esta intenção fez



com que fosse criada uma política pública voltada a Primeira Infância. 
No Estado, a criança é percebida como parte de um contexto que envolve a participação da

sociedade,  das  famílias  e  dos  órgãos  governamentais,  numa  conjunção  de  esforços  para  o
atendimento  às  suas  necessidades  básicas  de  modo  integral,  sistemático  e  duradouro,
especialmente no período de 0 a 6 anos de idade.

O Primeira Infância Melhor - PIM se constitui em uma política Lei 12.544/06 pioneira no RS
pelo seu enfoque na orientação das famílias,  gestantes e crianças de 0 a 6 anos com vistas ao
desenvolvimento  integral  de  suas  crianças.  Esta  orientação  se  dá  a  partir  das  culturas  e
experiências destas famílias de modo a fortalecer suas habilidades na promoção da saúde.

O Primeira Infância Melhor é coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde e executado
em conjunto  com as  Secretarias  Estaduais  da  Educação,  da  Cultura,  da  Justiça  e  dos  Direitos
Humanos,  das  Políticas  para  as  Mulheres,  e  do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social.  Sua
implantado desde 2003,  preconiza uma ação transversal  de  promoção  do desenvolvimento na
primeira infância e fortalecimento da Atenção Básica em Saúde. Se desenvolve através de visitas
domiciliares  e  comunitárias,  realizadas  semanalmente,  a  famílias  em  situação  de  risco  e
vulnerabilidade  biopsicossocial,  visando  o  fortalecimento  de  suas  competências  para  cuidar  e
educar suas crianças. Seu objetivo é orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, para
que promovam o desenvolvimento integral de suas crianças, desde a gestação até os seis anos de
idade. 

                                                                 Conforme consta na PNAB a Atenção básica: “É
desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser
o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção
à Saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação
social.  A  Atenção  Básica  considera  o  sujeito  em sua  singularidade  e  inserção  sócio-cultural,  buscando
produzir a atenção integral.”

No conceito citado acima, como diretriz da AB, conseguimos identificar o PIM como uma
política  pública  que integra e  viabiliza  a  concretude do conceito  na ponta,  tornando visível  e
palpável  aos  trabalhadores  em  saúde  o  significado  da  sua  produção  de  saúde  de  forma
integralizada perpassando demais esferas e promovendo a integralidade do cuidado.



Eixo Temático: Gestão

A implantação de Comissão para Padronização de Materiais, Insumos, Mobiliário e
Equipamentos Odontológicos no Município de Porto Alegre

Evelise Klein da Rosa
Evelise Tarouco da Rocha 

Sibila Persici 
Marisa  Ochoa Favarini 

Ricardo Zucarelli Pulvirenti 
Fernando Ritter

Local de experiência
 Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:
 Atenção Básica, Centros de Especialidades Odontológicas, Coordenação de Saúde Bucal,

Urgências  odontológicas,  Compras  da  SMS,  Coordenadoria  Geral  de  Vigilância  em  Saúde,
manutenção de equipamentos, Assessoria de Projetos e Secretaria da Fazenda POA. 

Qual foi a experiência desenvolvida?
Mostrar o processo de implantação e melhorias ocorridas na rede de saúde bucal após a

criação  da  COMPAMEO  (Comissão  de  Padronização  de  Materiais  e  Equipamentos
Odontológicos),  a  qual  visa  disciplinar  a  qualidade  na aquisição  e  manutenção  dos  materiais,
insumos, mobiliário e equipamentos odontológicos, via processos normatizados. 

Sobre o que foi?
 Com a implantação do SUS e descentralização dos recursos, os municípios assumiram a

gestão de compras de todos materiais para os serviços de saúde. Em Porto Alegre após o ano 2010
implantou-se novos  serviços na  atenção primária, secundária e terciária. Mais  profissionais e
serviços trouxe o  desafio de proporcionar materiais, insumos, mobiliários e equipamentos
adequados à ergonomia do trabalhador, com qualidade satisfatória e efetivos no atendimento à
comunidade. Visando a melhoria no processo de aquisição aos setores odontológicos foi criada a
Comissão de Padronização de Materiais e Equipamentos Odontológicos da Secretaria Municipal
de Saúde de Porto Alegre  – COMPAMEO. 
Como funciona(ou) a experiência?
 Criada  a  partir  de  um  desejo  de  melhoria  na  qualificação  dos  materiais  e  equipamentos
odontológicos  adquiridos  pela  SMS  e  após  analise  dos  problemas  gerados  tais  como:  Muitos
equipamentos  em  manutenção,  descarte  e  vencimentos  de  materiais,  discussões  com  os
fornecedores e impugnações de pregões por deficiência nas especificações.  Consultando catálogos,
pesquisas na Internet, reuniões com fornecedores, assistências técnicas, outras Comissões, Órgãos
Públicos  e  Universidades,  criadas  novas  especificações  dos  materiais,  insumos,  mobiliários  e
equipamentos.  Definidos  critérios  padronizados  de  análise  e  compra.  Revisadas  especificações
antigas, eliminadas as que não se enquadram nos critérios. Repassadas informações às áreas de
compras  da  SMS e  SMF.  Iniciou-se  processo  para  avaliação  de  marcas  e  novos  produtos  e  o
Cadastro  de  Marcas  aprovadas  pela  Comissão.  Em  implantação  relatórios  de  avaliação  pelos
profissionais nas unidades da SMS para, com dados estatísticos, definir os melhores equipamentos
a comprar e quais rejeitar. 

Desafios para o desenvolvimento?
 A melhoria nas especificações e a padronização das compras possibilitaram ao órgão público um

processo  mais  transparente,  de  livre  concorrência,  com  melhor  custo/benefício.  A  qualidade  e
atualização  tecnológica  dos  materiais  e  equipamentos  adquiridos  possibilitaram  a  diminuição  dos
recursos nos pregões, dos chamados de manutenção e da reclamação dos profissionais nas unidades.

Quais as novidades desta experiência?
 Observou-se que a implantação da comissão favoreceu os processos de aquisição de materiais,

insumos, mobiliário e equipamentos odontológicos da rede de saúde de Porto Alegre diminuindo custos
e  qualificando  a  atenção  a  saúde  dos  usuários.  Assim,  reduzindo  a  variabilidade  dos  produtos,



aumentando o nível de qualidade nas compras, otimizando economia, segurança, verificando qualidade
da assistência prestada e protegendo os interesses do Serviço Público

Referências  Bibliográficas Lei  8666  de  21/06/93;  Catálogo  de  produtos;  Regimento
COMPAMEO/POA

Autores:
1 –  Evelise Klein da Rosa - Técnica de Saúde Bucal – Graduanda de Ciências Sociais - CGAPSES/
ATSB/ Porto Alegre/ Brasil
2 - Evelise Tarouco da Rocha – Cirurgiã Dentista - CGAPSES/ ATSB/ Porto Alegre/ Brasil
3 - Sibila Persici - Cirurgiã Dentista - CGAPSES/ ATSB/ Porto Alegre/ Brasil 
4 - Marisa  Ochoa Favarini – Cirurgiã Dentista -  CGVS / Porto Alegre/ Brasil 
5 - Ricardo Zucarelli Pulvirenti – Engenheiro – Assepro/SMS. / Porto Alegre/ Brasil 
6 - Fernando Ritter  - Cirurgiã Dentista - CGAPSES/ ATSB/ Porto Alegre/ Brasil



Eixo temático: Ciclos Vitais
 
A IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SAÚDE DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO DE

ALVORADA / RS

Amanda Rosa dos Passos¹
Clarissa Troyano Prates²

José Otávio da Rocha Lacerda³

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Alvorada.

Pontos  de  rede/equipes  de rede envolvidos: Serviço  de  Saúde  da  Criança,  Serviço  de
Saúde da Mulher, Serviço de Vigilância Epidemiológica.

Qual foi a experiência desenvolvida?
A implantação de um Serviço de Saúde da Criança no município de Alvorada.

Sobre o que foi?
O coeficiente da mortalidade infantil  é  um dos principais  indicadores de saúde de um

município,  utilizado  no  mundo  inteiro  como  um  dos  mais  sensíveis  indicadores,  capaz  de
mensurar  a eficácia  das políticas  públicas  de promoção e prevenção em saúde disponíveis  no
território. Todos os óbitos fetais e infantis do município são investigados pelo Serviço de Vigilância
Epidemiológica  a  partir  de  instrumentos  padronizados  pelo  Ministério  da  Saúde.  Inúmeras
informações são coletadas a partir da revisão dos prontuários ambulatorial e hospitalar e da visita
domiciliar, e serviam até o momento, para qualificação da causa básica de morte no Sistema de
Mortalidade,  sendo  observadas  nessa  rotina,  informações  com  um  potencial  de  gestão  muito
grande e que não eram utilizadas para reorganização da rede, uma vez que quem se apropriava
destas  informações  não  tinha  ingerência  sobre  a  gestão  da  rede  de  assistência  a  saúde,
permanecendo as informações no âmbito da Vigilância em Saúde. Considerando o supracitado,
pensou-se na criação de um Serviço de Saúde da Criança no município, como setor estratégico de
integração e interlocução da rede de saúde, onde através da implantação da linha de cuidado para
a saúde da criança, o serviço monitore indicadores quantitativos e qualitativos de todos os setores
e  serviços  envolvidos  no  cuidado  neonatal  e  pediátrico.  O  serviço  também  é  responsável,
juntamente  com o Serviço de Saúde da Mulher,  pela implantação e  funcionamento do Fórum
Perinatal/ Infantil, estratégia da Rede Cegonha, que no município de Alvorada foi organizado a
partir  da criação de um espaço permanente de discussão,  com reuniões  mensais  intersetoriais
(Serviços  de  Saúde  da  Criança  e  da  Mulher,  Núcleo  de  Eventos  Vitais  da  Vigilância
Epidemiológica,  Direção Técnica de saúde, Direção da atenção básica,  Coordenação do PACS/
PSF,  Serviço  de  regulação,  controle,  avaliação  e  planejamento,  representantes  dos  Serviços  de
ginecologia e pediatria do município e Direção técnica do Hospital de Alvorada), onde através da
análise  e  classificação  das  investigações  de  óbito  realizadas  pelo  Serviço  de  Vigilância
Epidemiológica, propõe-se discutir e pactuar propostas e ações afirmativas para organizar a rede
de cuidados integral e humanizada de atenção a saúde das mulheres e crianças no município. A
partir  das  análises  realizadas  nas  reuniões  do  Fórum,  a  rede  será  retroalimentada  através  de
relatórios  semestrais  de  produção  e  das  notificações  de  ocorrências  observadas  a  partir  das
análises,  através de formulário específico,  elaborado pelos membros do Fórum e assinado pelo
coordenador de Saúde da Criança.

Como funciona(ou) a experiência?
Apresentamos para a secretária da saúde um projeto sobre a criação do setor da saúde da

criança,  onde  mostramos  índices  de  mortalidade  infantil  para  a  sensibilização  da  mesma.
Propusemos a ideia do fórum perinatal infantil para analise e discussão dos óbitos maternos e
infantis,  entre equipe multiprofissional,  a  fim de estabelecermos uma linha de cuidado para a



saúde materno infantil do município de Alvorada/RS.

Desafios para o desenvolvimento?
Sensibilização  do gestor  para  a  necessidade  de  criação  do  Serviço  e  realocação  de  um

profissional médico para a construção e coordenação do Setor.
Disponibilização de espaço físico e consolidação do Serviço através da inclusão do mesmo

no organograma da SMS.
Sensibilização  dos  colegas  na  busca  da  construção  de  uma  rede  que  responda  às

necessidades do público-alvo de forma acolhedora e resolutiva.
Promover mudanças nos processos de trabalho e nas práticas de saúde, através da reflexão

e  de  ações  humanizadas  na  busca  de  um  acolhimento  qualificado  nos  serviços  de  saúde  do
município.

Quais as novidades desta experiência?
A  criação  do  Fórum  Perinatal/  Infantil  nos  moldes  de  um  espaço  intersetorial,

multidisciplinar, com reuniões mensais e que atendam a demanda até então reprimida da análise e
classificação dos óbitos investigados, bem como a retroalimentação e notificação da rede a partir
de instrumento criado pelo Serviço de Saúde da Criança.

A organização do 1º Seminário de Saúde da Criança no município, onde chamou-se toda a
rede de saúde, incluindo os gestores e representantes do controle social através dos conselhos, para
apresentar a implantação do Serviço de Saúde da Criança no município. A idéia foi organizar um
evento lúdico, de reflexão e sensibilização. Utilizou-se decoração com temática infantil e recursos,
como vídeo motivacional, pacotes de jujubas entregues em mini-fraldas de pano feitas à mão pelos
organizadores  no  início  do  evento,  exposição  das  imagens  criadas  pelo  artista  plástico
pernambucano Romero Britto para o Programa Rede Cegonha do Ministério da Saúde, espaço
para discussão e debate de ideias e confraternização ao final, onde foi oferecido chá com cupcakes.
Foram ministradas as seguintes palestras:  Núcleo de Vigilância dos Eventos Vitais, Investigações
de  Óbito,  Monitoramento  da  Mortalidade  Fetal,  Infantil  e  Materna,  Perfil  Epidemiológico  da
Mortalidade, ministrada pela enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Amanda Passos; Serviço
de Saúde da Mulher, Rede Cegonha, Plano de ação de Saúde Materna, Apresentação do Fórum
Perinatal/  Infantil,  ministrada pela  enfermeira  coordenadora do  Serviço  de  Saúde da  Mulher,
Clarissa  Prates;  e  Serviço de  Saúde da Criança,  Análise  da Mortalidade  Fetal  e  Infantil  e  dos
problemas relacionados, Análise de Evitabilidade dos óbitos infantis, Implantação do Serviço de
Saúde da Criança no município, Plano de Ação 2014-2015 ministrada pelo médico coordenador do
Serviço de Saúde da Criança,  José Otávio Lacerda.



Eixo Temático: Gestão

Guias de encaminhamento: O instrumento para redução das ações judiciais na saúde.

Autora: Lisiane Wasem Fagundes

Local da Experiência: Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil.
Pontos de rede / equipes de rede envolvidos:  Equipe de saúde mental, CAPS, equipe de

regulação, equipe da atenção básica
Qual foi a experiência desenvolvida?  O município de Viamão possui 250.000 habitantes

(IBGE 2013) distribuídos em uma extensão territorial de 1.497 km². 
Além de ser um município de grande extensão territorial,  tem uma população bastante

carente, sendo 82% dependente exclusivamente do Sistema Único de Saúde.
Viamão tem desafios  bastante  relevantes,  como o  alto  índice  de  violência  e  morte  por

causas externas,  onde o número de óbitos por arma branca e arma de fogo superam os óbitos
causados por acidentes de trânsito, além de ser um município com regiões de alta vulnerabilidade
social.

Na judicialização na saúde, Viamão acompanha a realidade no Estado e do Brasil e, mais
especificamente  no  âmbito  da  Saúde  Mental,  este  era  um  processo  que  deixava  as  equipes
angustiadas e a população vulnerável a interações compulsórias em locais nem sempre adequados
para o tratamento do paciente em sofrimento psíquico.

Buscando a redução de ações judiciais pela Saúde Mental no município, a gestão, em julho
de 2013 solicitou uma reunião com representantes do Ministério Público e Defensoria Pública para
explicar a forma de trabalho das equipes dos CAPS e sugerir fluxos de encaminhamentos que
permitissem a redução  do  ajuizamento  de  ações  e  o  atendimento mais  eficiente  e  efetivo  aos
pacientes.

Nesta ocasião definiu-se a elaboração de uma guia de encaminhamento que vem numerada
pela Defensoria Pública ou Ministério Público que é trazida pelo paciente ou familiar a qualquer
um  dos  CAPS  do  município  e  que  todos  os  casos  que  chegam  em  qualquer  das  esferas  são
primeiramente, encaminhadas aos CAPS para atendimento.

O Ministério Público e ou a Defensoria Pública acolhe à demanda espontânea de pacientes
e  familiares  buscando  internação  compulsória  e,  através  de  um  formulário  específico  de
encaminhamento, encaminha o paciente e ou familiar para acolhida em qualquer um dos CAPS
existentes no município.

Os  pacientes  são  acolhidos  e  avaliados  no  CAPS  e  de  lá  recebem  o  encaminhamento
adequado através da avaliação da equipe multidisciplinar da unidade.

Caso o paciente não busque o CAPS, como o MP e a DP informa a equipe da Saúde Mental,
é então realizada a busca ativa do paciente.

Após o atendimento da demanda, a coordenação da Saúde Mental informa o MP ou a DP
das ações adotadas. 

Considerando  o  período  de  maio  de  2013  até  abril  de  2014  houveram  214  guias
encaminhadas  à  SMS  geradas  pela  procura  de  pacientes  e  ou  familiares  com  o  objetivo  de
moverem ações judiciais pleiteando a avaliação e ou a internação compulsória.

Deste total de 214 guias, apenas 23 foram ajuizadas, ou seja, percebe-se uma redução de
90% das ações judiciais no âmbito da saúde mental no município.

O fluxo é monitorado pela coordenadoria geral da Saúde Mental do município através das
reuniões semanais de equipe.

Muitas solicitações foram resolvidas no próprio CAPS onde a equipe identificou que não
era necessária a internação e o paciente já saiu da unidade com um plano terapêutico traçado.

Com base nesta experiência exitosa, a Secretaria de Saúde com a parceria da Procuradoria
Geral  do  Município  fez  contato  com  a  Defensoria  Pública  do  município  com  o  objetivo  de
implantar a mesma ação para os casos de pacientes e ou familiares que buscam a DP para pleitear
atendimento em consultas e exames especializados.



No dia 04 de junho reuniram-se na DP as defensoras públicas,  a secretária de saúde, a
representante da procuradoria e a diretora do departamento de controle, avaliação e auditoria e
estabeleceram que,  a  mesma guia utilizada para os encaminhamentos de saúde mental seriam
utilizadas  para  os  encaminhamentos  de  média  e  alta  complexidade  e  que,  o  departamento
informaria a defensoria semanalmente sobre os procedimentos adotados para cada caso.

A primeira guia chegou à SMS em 05 de junho e, até o dia 23 de julho contabilizou-se um
total de 15 guias encaminhadas, sendo que deste total, 05 (33,33%) correspondem a pacientes que
têm  solicitação  de  atendimento  porém  continuam  aguardando,  04  (26,67%)  correspondem  a
pacientes já estavam com o seu atendimento agendado e 06 (40%) correspondem a pacientes que já
estão  em  atendimento  no  entanto  não  reagendaram  o  seu  retorno  ou  exame  no  hospital
correspondente ou entendem que o tempo de espera deveria ser menor.

Em última análise podemos afirmar que do total de pacientes que buscaram a Defensoria
Pública  com  o  objetivo  de  ajuizamento  de  ação  contra  o  município,  66,67%  já  estavam  em
atendimento e gerariam ações judiciais infundadas.

Com base nestas experiências, o município trabalha para ampliar esta última ação para o
Ministério Público e o Poder Judiciário assim como o fez com relação aos atendimentos em saúde
mental,  bem  como,  já  estuda  alternativas  para  atender  as  demandas  oriundas  da  assistência
farmacêutica.

Sobre  o  que  foi?  Ações  judiciais  movidas  para  pleitear  avaliações  e  internações
compulsórias na saúde mental e marcação de consultas e exames especializados

Como funciona (ou) a experiência? Os órgãos do poder judiciário acolhem a demanda dos
familiares e ou pacientes e antes de moverem a ação encaminham o paciente de volta à SMS de
posse de uma guia de encaminhamento que tem por objetivo levantar as informações pertinentes
de cada caso.

O familiar ou paciente deve retornar ao órgão solicitante com a guia preenchida pela SMS e
a SMS informa a estes órgãos semanalmente a situação de cada caso.

Tem sido um experiência bastante exitosa, sendo que de maio de 2013 a abril de 2014 foram
evitados  191  ajuizamentos  de  214  guias  emitidas  na  saúde  mental  e  nos  atendimentos
especializados, de 05 de junho de 2014 a 23 de julho de 2014, foram evitados 10 ajuizamentos de 15
guias emitidas.

Desafios para o desenvolvimento? Para as guias em saúde mental:
 Formação de equipe de saúde mental montou uma equipe itinerante para realização

das visitas e busca ativa;
 Falta de recursos humanos (motorista) e de veículo com disponibilidade adequada

para trabalhar com a equipe itinerante;
Para as guias do setor de regulação:

Falta de governabilidade sobre as agendas de especialistas;
Dependência muito grande de Porto Alegre;

Quais  as  novidades  desta  experiência?  A  possibilidade  de  atendimento  e  manejo  de
pacientes  de  saúde  mental  no  seu  
CAPS de referência e o alto percentual de pacientes que buscam o ajuizamento de ações sem antes
buscar a porta de entrada do sistema de saúde nos atendimentos especializados.

Contudo, a possibilidade de redução importante no número de ações judiciais acreditamos
ser o mais impactante nesta experiência.



Eixo Temático: Atenção Básica

     Implantação  da  Estratégia  e-SUS  Atenção  Básica  -  Prontuário  Eletrônico  do
Cidadão -  nas  Unidades  Básicas  de Saúde em Porto Alegre e Região Metropolitana do Rio
Grande do Sul.

                                                                                                     Ana Maria Matzenbacher¹
Angelo Vicente Rovêa Paim A²

Sabrina Dalbosco Gadenz B³

                                                                                                Maria Aparecida C4

Amanda Faria D5

Local  de  experiência:  Brasil,  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  Porto  Alegre  e  Região
Metropolitana.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidades Básicas de Saúde e com Estratégia
da Saúde da Família atuante.

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Implantação  e  acompanhamento  no  uso  do
Prontuário Eletrônico do Cidadão no município de Porto Alegre e Região Metropolitana.

Sobre o que foi?  Consiste na mudança da coleta e transmissão de dados do Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB) para o Sistema Informação em Saúde para Atenção Básica
(SISAB) por meio de software,  compartilhado em rede pelos profissionais de saúde, visando o
registro dos dados clínicos e epidemiológicos dos usuários do Sistema Único de Saúde.

Como funciona (ou) a experiência? Estabelecemos um fluxo de trabalho dividido em três
etapas: Avaliação, implantação e monitoramento. Em um primeiro momento, através de contato
com os municípios, mensuramos o cenário de informatização, e se o mesmo apresentar os critérios
preconizados  pela  equipe  do  TelessaúdeRS  para a  implantação  do  prontuário  eletrônico
combinamos, de acordo com o interesse do município, uma capacitação para instalação do mesmo.

A implantação ocorreu em três turnos de trabalho (conforme horário de funcionamento da
unidade),  deixando  um  turno  para  capacitação,  e  outros  dois  para  acompanhamento.  Nossa
vivência neste projeto nos fez pensar  na flexibilidade desse cronograma,  visto que o ritmo de
aprendizagem dos profissionais nunca é o mesmo. Geralmente, dois profissionais do TelessaúdeRS
acompanham a unidade neste período, esclarecendo dúvidas em situações “reais”, o que otimiza a
didática utilizada pela nossa equipe.

Passada esta fase, de primeiro contato in loco com as equipes, o TelessaúdeRS presta apoio
integral no uso do prontuário, oferecendo suporte através de variados meios, abrangendo dúvidas
operacionais,  gerenciais  e  outras  mais  específicas,  podendo  ser  respondidas  por  profissionais
especialistas em determinada área. 

Desafios para o desenvolvimento? 
- Adesão de forma integral de todos os profissionais das equipes das UBS, orientando todos

profissionais de modo uniforme;
- Trabalhar mudanças no processo de trabalho oriundas do uso do prontuário; 

Quais as novidades desta experiência? 
Por meio desta experiência percebemos que a estratégia utilizada para implantação tem

efeitos  diferentes  para  cada  equipe.  Trabalhamos  com  inúmeras  variantes  no  processo  de
implantação do sistema, que vão desde fatores motivacionais, passando por estruturais e políticos. 

A  melhora  na  dinâmica  dos  processos  de  trabalho  não  pode  ter  seu  ponto  de  apoio
simplesmente  balizado  em  sistemas  de  informação,  esquecendo  os  fatores  humanos.  Por



experiência, vemos que as boas práticas em atenção básica  aliadas a sistemas de informação, se
mostram  eficientes  ferramentas  para  a  organização  dos  processos  de  trabalho  das  equipes  de
saúde.

A  integração  e  o  compartilhamento  de  informações  fomentam  e  facilitam  o  cuidado
multidisciplinar e interdisciplinar que se preconiza na atenção básica. Além disso, a qualificação
do  registro  clínico  em  atenção  primária  à  saúde  também  são  pontos  contemplados  com  esta
informatização e viabiliza mais tempo para as ações de atenção, cuidado e promoção de saúde.

Outras  observações  (se  houver):  O novo  sistema  é  pautado  pela  Política  Nacional  de
Atenção Básica (PNAB), pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ),
e pela Política Nacional de Informática e Informação em Saúde (PNIIS). Contempla ainda as ações
da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB)
e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). 
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Enfermeira, monitora de campo do TelessaúdeRS, Porto Alegre, Rio Grande do Sul¹
Educador Físico, monitor de campo do TelessaúdeRS, Porto Alegre, Rio Grande do Sul²
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Nutricionista, monitora de campo do TelessaúdeRS, Porto Alegre, Rio Grande do Sul4
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Eixo 3. Gestão

INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE OSÓRIO

Emerson Arli Magni da Silva
César dos Santos Carmargo

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Osório
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Secretaria da Saúde, Equipes de Saúde da

Familia, UBS, Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Qual foi a experiência desenvolvida? Informatização da Secretaria da Saúde de Osório

Sobre o que foi? Informatização de todos os Serviços de Saúde, oportunizando assim um
modelo de Gestão mais rápido e intuitivo.

Como funciona(ou) a experiência?  A Secretaria Municipal da Saúde vem investindo em
Tecnologia  com o objetivo da informatização total dos Postos de Saúde, Vigilância Sanitária, CAPS
e a própria Secretaria desde 2006. 

Histórico:
- Concurso Público com 13 vagas para cargos técnicos na área de Tecnologia – 2006.
- Investimento em equipamentos de rede para interligar os postos de Saúde da Cidade – 

2006/2007.
- Contratação de empresa para fornecimento de software especialista em Saúde Pública – 

2007/2008.
- Investimento em novos equipamentos e capacitação de pessoal para implantação do 

Sistema nos Posto de Saúde da Cidade e Secretaria da Saúde – 2008/2009. 
- Investimento em equipamentos de rede e Capacitação de pessoal para implantação do 

Sistema nos Postos de Saúde do interior e CAPS 2009/2010.
- Realização do primeiro curso de capacitação em Software livre (hoje na terceira edição) 

para migração do parque de máquinas para sofware livre (Linux Ubuntu) - 2010.
- Investimento em capacitação e modernização do parque de máquinas para maior 

qualidade dos serviços – 2011/2012.
- Compra e Implantação de Tablets a todas as ACS's. (2012/2013)
- Implantação Módulo BI (Relatório de Gestão Dinâmicos)

Desafios para o desenvolvimento? O grande desafio para essa experiência foi a mudança
de cultura dos profissionais.  Com todos os consultórios,  triagens,  salas  de reunião,  e todos os
setores com computadores e impressoras, todos os profissionais tiveram que largar o papel e a
caneta e iniciar o uso da técnologia. 

Quais as novidades desta experiência? Com todos os profissionais de saúde alimentando
um único prontuário eletrônico hoje o municipio tem um histórico de cada cidadão usuário da
rede SUS. Além disso o gestor de saúde pode rapidamento tomar um decisão baseado em dados
estatisticos alimentados desde 2008 em sua plenitude.



Eixo temático: Gestão 

O processo de implantação do e-SUS AB no município de Sapucaia do Sul/RS

Thais Bennemann ¹
Andrea Bandeira ² 

Ana Maria Ribeiro ³ 
Cassiane Silveira 4

 Dulce Maria Bedin 5

Maria Cristina Almeida 6

Lúcia Gimenes Passero 7

Local de experiência: Brasil, RS, Sapucaia do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipes de Estratégia de Saúde da Família do

município e da Coordenação de Atenção Primária (Apoio Institucional e Núcleo de Informações
em Saúde)

Qual foi a experiência desenvolvida? O processo de implantação do e-SUS AB no
município de Sapucaia do Sul/RS

Sobre o que foi? 
O Ministério da Saúde (MS), considerando a necessidade de adotar medidas que objetivem

a  modernização  do  sistema  de  gerenciamento  de  informações  em  saúde  e  propondo  a
reestruturação do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) para um sistema unificado, que
integre  todos  os  sistemas  de  informação  para  a  Atenção  Básica  (AB)  e  garanta  o  registro
individualizado das informações em saúde, publicou, em julho de 2013, a Portaria Nº 1.412/2013
que institui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), definindo-o como o
sistema de informação vigente para fins de financiamento e adesão aos programas e estratégias da
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

 Para a operacionalização deste sistema, o Departamento de Atenção Básica (DAB/MS)
elaborou  a  estratégia  e-SUS  Atenção  Básica  (e-SUS  AB),  a  fim  de  fortalecer  a  gestão  de
informações. Trata-se de um software público que fornece suporte à gestão do trabalho nas equipes
da Atenção Básica (AB) e possibilita a coleta de informações junto às atividades cotidianas das
equipes e não mais como um processo separado dos demais. O e-SUS AB poderá ocorrer em dois
cenários  diferentes  de informatização,  dependendo da estrutura disponível  em cada serviço:  a
Coleta  de  Dados  Simplificado  (CDS)  e  o  Prontuário  Eletrônico  do  Cidadão  (PEC).  No  CDS,
utilizam-se fichas para registro das atividades diárias da equipe que posteriormente são inseridas
no software instalado em um computador; portanto, necessita de, no mínimo, um computador. O
PEC é um sistema que, além de prontuário eletrônico, organiza fluxos, agenda e melhora o acesso
às informações pela equipe, sendo necessários computadores em rede para todos os ambientes da
unidade.  O  presente  trabalho  propõe  o  relato  do  processo  de  implantação  do  e-SUS  AB em
Sapucaia do Sul/RS, a fim de compartilhar a experiência deste município, problematizando seus
efeitos no cotidiano das equipes e no cuidado do usuário, visto que todos os serviços da atenção
básica precisarão também adequar seu processo de trabalho a este novo sistema.

Como funciona(ou) a experiência? 
A contextualização da formação atual  da  Coordenação da Atenção Primária  em Saúde

(APS) em Sapucaia do Sul reflete no modo com que tem ocorrido a implantação do e-SUS no
município. Em 2010, investiu-se em profissionais de formação sanitarista para construírem o Apoio
Institucional  (AI) -  função vinculada à gestão que visa incrementar a produção de autonomia,
criatividade  e  co-responsabilização  na  gestão  e  assistência  -  reorganizando  a  prática  da
Coordenação da APS e recompondo o organograma da Secretaria Municipal de Saúde. Integra
também a Coordenação da APS, o Núcleo de Informações em Saúde (NIS), com atuação vinculada
ao AI.

Em 2012, o município de Sapucaia do Sul, junto ao MS, participou do desenvolvimento das



ferramentas do e-SUS AB, auxiliando na construção das fichas que viriam a ser utilizadas pelos
softwares do novo sistema de informação.  No ano seguinte, duas equipes de ESF iniciaram os
testes com as ferramentas, inserindo-as em seu processo de trabalho, avaliando potencialidades e
dificuldades,  destacando  possíveis  ajustes  a  serem  realizados.  Em  junho  do  mesmo  ano,  foi
pactuado com a Secretaria de Saúde do Estado do RS Sapucaia do Sul como “município-piloto” no
RS. As duas ESF seguem como “unidades-piloto”, uma com novo cenário de acesso do PEC online,
através  de  servidor  localizado  na  Companhia  de  Processamento  de  Dados  do  Estado  do  Rio
Grande do Sul - PROCERGS, e outra com o PEC off-line, utilizando servidor local na ESF. Para o
início do processo de implantação do e-SUS AB nas demais unidades de saúde do município, a
Coordenação  da  Atenção  Primária  em  Saúde  organizou  uma  oficina  com  representantes  das
equipes,  intitulada  “Projeções:  É  tempo  de  travessia”,  em  novembro  de  2013.  Nesta,  além  da
discussão sobre a transição SIAB-SISAB e a pactuação do cronograma de implantação do e-SUS
AB, foram compartilhadas pela coordenação pautas consideradas estratégicas para o ano de 2014,
incluindo  discussões  sobre  agendas  dos  profissionais/equipes  e  monitoramento/avaliação.  O
espaço propiciou que os trabalhadores contribuíssem para a definição de prioridades na APS do
município, compreendendo-se como atores corresponsáveis neste processo e como multiplicadores
destas construções junto às suas equipes.

Desafios para o desenvolvimento? 
O AI e o NIS têm papel fundamental neste cenário uma vez que são estes atores que estão

acompanhando cada uma das equipes. Considerando a instabilidade do processo de transição e
ansiedade que pode ser gerada nas equipes, a Coordenação de APS propôs algumas etapas para a
implantação, a serem pactuadas individualmente com cada equipe. O cronograma é flexibilizado
conforme os avanços e dificuldades de cada uma. Após a instalação dos computadores, é feita uma
discussão geral em equipe sobre o e-SUS e sua proposta de implantação; em seguida, investe-se na
aproximação com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para o manuseio e esclarecimento das
fichas de cadastro domiciliar e individual e de visita domiciliar, definindo a dinâmica inicial para o
uso destas; a inserção no sistema destas informações obtidas é o passo seguinte. Posteriormente,
ocorre a discussão com o restante da equipe para o manuseio das fichas de atendimento individual
e odontológico, procedimentos e atividades coletivas, esclarecendo conceitos e o sistema e inserção
dos dados neste. A principal dificuldade que os ACS têm demonstrado é o tempo necessário para a
realização dos cadastros, principalmente os individuais, uma vez que as fichas são mais extensas e
complexas  que  as  usadas  anteriormente,  mas  também reconhecem  que  são  mais  qualificadas.
Pode-se afirmar também que é de extrema relevância e essencial o  interesse e a disponibilidade
que  as  equipes  têm  demonstrado  para  investir  nesse  novo  dispositivo  proposto  pelo  MS,
vislumbrando que durante um momento inicial,  de transição, as dificuldades são maiores, mas
reconhecendo que esta estratégia a médio prazo fortalecerá os processos de trabalho e qualificará o
cuidado em saúde dos usuários.

Quais as novidades desta experiência? O planejamento proposto pela Coordenação de
APS considera que mensalmente o processo seja disparado em uma ESF ou UBS de cada região de
saúde do município para que os apoiadores e o NIS acompanhem de modo próximo e auxiliem nas
mudanças  que  estão  ocorrendo.  Além  disso,  na  perspectiva  de  monitoramento  e  avaliação,
também instituímos um Grupo de Trabalho sobre o e-SUS do qual participam apoiadores das
regiões de saúde e o coordenador do NIS onde, além das trocas sobre o processo de implantação
em cada equipe, elaboramos estratégias para lidar com dificuldades existentes no município. 

Referências Bibliográficas:
BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria MS 1.412/2013 - Institui o Sistema de Informação em

Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Brasilia,2013.  Disponível em: Acesso em: 17 de janeiro de
2014.

Brasil. Ministério da Saúde..Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde.
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde,
2012. 110 p.



1 psicóloga, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.
2 enfermeira, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.
3 psicóloga, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil..
4 enfermeira, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.
5 psicóloga, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.
6 cirurgiã-dentista, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.
7 cirurgiã-dentista, Coordenadora de Atenção Primária em Saúde, Sapucaia do Sul, Brasil .



Eixo: Gestão

Projeto de Informatização: Implantação do Sistema de Prontuário Eletrônico nas
Unidades Básicas de Saúde de Esteio-RS

Tiago Sperb Machado 
Ana Paula Goularte Macedo

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Esteio
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Atenção  Básica;  Unidades  de  Saúde;

Estratégia Saúde da Família; Gestão Municipal
Qual foi a experiência desenvolvida: A experiência desenvolvida foi a informatização da

rede básica e implantação de um sistema de prontuário eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde
do município de Esteio/RS.

Sobre o que foi?  Sobre a utilização da tecnologia como dispositivo de gestão e produção
em saúde. 

Como funciona(ou) a experiência? A experiência iniciou em Julho de 2013 quando, após a
gestão  ter  assumido  o  compromisso  de  informatizar  a  rede  de  atenção  básica,  e  entender  a
relevância  das  informações  em  saúde  e  benefícios  possíveis  com  o  projeto,  percebeu-se  a
necessidade  de  realizar  diversas  adequações  na  infraestrura  dos  estabelecimentos  para  o
recebimento de equipamentos. A partir disto, foi iniciada a equipação das UBS’s, cobrindo 100% as
salas  e  consultórios  com  conexão  à  internet  e  com  pelo  menos  uma  estação  de  trabalho  por
ambiente, totalizando 123 computadores instalados nas 9 Unidades Básicas de Saúde existentes em
Esteio/RS. A partir da adesão do município RS ao Projeto SIGS (Sistema Integrado de Gestão em
Saúde)  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  iniciou-se  a  implantação  do  Sistema  de  Prontuário
Eletrônico que substituiria o prontuário físico e formulários de mensuração dos procedimentos
ambulatoriais. Com a criação do Núcleo de Informações e  organização de suporte relacionado à
Tecnologia de Informação em Saúde, foram capacitados mais de 200 profissionais que a partir de
Janeiro  de 2014 acessam e alimentam diariamente o sistema que esta interligado entre as unidades
de saúde. No prontuário eletrônico, constam dados clínicos e informações que se relacionam com
os fatores determinantes e condicionantes de saúde dos usuários, gerando maior integração no
cuidado, monitoramento, e sistematização de dados. Estes benefícios, viabilizam o embasamento
para a tomada de decisão dos gestores. Além de proporcionar interoperatibilidade com a estratégia
do Ministério da Saúde e-SUS, os profissionais de saúde percebem o impacto causado pelo projeto
na  vida  dos  usuários,  proporcionando  uma  melhor  assistência.  Até  este  momento,  já  foram
computados 141.848 atendimentos para 51.915 esteienses cadastradas no sistema, o que representa
64,3%  da  população  total  do  município.  Atuallmente,  todos  os  profissionais  que  atuam  em
Unidades  de  Saúde  de  Esteio/RS  são  responsáveis  pela  operacionalização  do  sistema  e
comprometidos com as informações inseridas. 

Desafios  para  o  desenvolvimento?  O  cenário  encontrado,  no  qual  não  permitia  a
implantação do projeto devido a prejudicada infraestrutura elétrica e lógica das Unidades Básicas
de Saúde, a reduzida equipe de técnicos em tecnologia da informação, e os mecanismos que os
profissionais de saúde mantinham da mesma forma há diversos anos sem perceber a necessidade e
importância  da  mudança,  pois  não  possuiam  entendimento  em  relação  aos  benefícios  da
informatização. Esta conscientização  teve de ser construída. 

Quais as novidades desta experiência? São poucos os municípios no Brasil que possuem a
rede de atenção básica completamente informatizada, possibiliando uma qualificada ferramenta de
trabalho  aos  profissionais  e  gestores.  Este  tema  tão  importante  e  inserido  como  pauta  pelo
Ministério da Saúde com o lançamento da estratégia e-SUS, ainda carece de projetos e estudos em
relação  à  experiências  bem  sucedidas.  Desta  forma,  Esteio/RS  entende  que  é  importante
compartilhar sua experência,  e multiplicar o entendimento dos benefícios  que a tecnologia em
saúde pode oferecer à saúde pública.

Outras observações:  A implantação deste sistema só foi possível em função da aderência



do município de Esteio/RS ao Projeto SIGS (Sistema Integrado de Gestão em Saúde) da Secretaria
Estadual de Saúde.

Referências Bibliográfica: Não.

1 enfermeiro, coordenador do núcleo de informações em saúde, esteio, brasil.
2 nutricionista, secretária de saúde, esteio, brasil.



Eixo: gestão
Regulação da Oferta: acesso, equidade e transparência

Flávia Cristina Schuck
Jacinda Lehmen Stalh

Miriam Beatriz Bellinaso

Local de experiência : Estado do Rio Grande do sul

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 19 coordenadorias regionais de saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? Implantar a regulação de acesso através da criação
da Central Regional de Regulação Informatizada nas 19CRS.

“Para o Ministério da Saúde a Central de Regulação é uma estrutura que compreende toda
a ação-meio do processo regulatório, ou seja, é o local que recebe as solicitações de atendimento,
avalia,  processa  e  agenda,  garantindo  o  atendimento  integral  de  forma ágil  e  qualificada  aos
usuários do sistema de saúde, a partir do conhecimento da capacidade de produção instalada nas
unidades prestadoras de serviços. A informação atualizada da oferta de serviços é instrumento
fundamental no processo de regulação, pois possibilita identificar os déficits e as falhas do sistema,
bem como a tomada de decisões de forma consistente, eficaz e eficiente.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Estudos  demonstram  que  a  regulação  dá
transparência ao processo e aumenta o acesso da população. Vários fatores relacionados a criação
dos núcleos de regulação interferem para a prática da regulação, onde citamos:

Segundo o livro  Regulação em Saúde -CONASS,  A implantação de centrais informatizados
tem os seguintes objetivos:

•  distribuir  de  forma  equânime  os  recursos  de  saúde  para  a  população  própria  e
referenciada;

• distribuir os recursos assistenciais disponíveis de forma regionalizada e hierarquizada;
•  acompanhar  dinamicamente  a  execução  dos  tetos  pactuados  entre  as  unidades  e

municípios;
•  permitir  o  referenciamento  em todos  os  níveis  de  atenção  nas  redes  de  prestadores

públicos e privados;
• identificar as áreas de desproporção entre a oferta e a demanda;
• subsidiar as repactuações na PPI e o cumprimento dos termos de garantia de acesso;
• permitir o acompanhamento da execução, por prestador, das programações feitas pelo

gestor.

Relato da experiência
Em novembro de  2012 as  regras  da expansão da regulação ambulatorial  informatizada

foram  pactuadas  através  da  Resolução  CIB  655/2012  e  preveem  a  implantação  gradativa  nas
dezenove Coordenadorias Regionais de Saúde, com utilização do SISREG – Sistema de Regulação
disponibilizado pelo Ministério da Saúde. O andamento do processo está em consonância com o
cronograma proposto, de forma que, até final de 2014, todas as CRSs deverão estar com a ação
implantada.

Por decisão do gestor estadual, foram definidas duas linhas de cuidado prioritárias para o
início  do  processo  de  expansão  da  regulação  ambulatorial,  A oncologia  e  a  traumatologia.  A
oncologia  pela  alta  mortalidade  e  necessidade  de  diagnóstico  precoce  e  a  traumatologia  pela
grande demanda reprimida e necessidade de diminuir o tempo de espera para cirurgias.Devemos
reconhecer que linhas de cuidado devem prever a integralidade do atendimento dos usuários,
suprindo as necessidades de saúde do mesmo.



Mapa da ampliação da Regulação informatizada, por CRS.

Desde a pactuação na CIB, foram ampliados em 400% os procedimentos regulados pelo
SISREG, passando de 3098 procedimentos regulados em janeiro/13 para 15.716 em agosto/14.
Toda essa ampliação só foi possível pelo trabalho incondicional de todos os colegas das CRSs, que
iniciaram o processo com estrutura já existente, nos setores do Planejamento absorvendo mais essa
atividade e com o apoio e coordenação do Complexo Regulador Estadual.

A experiência mostra que as metas foram atingidas porque as equipes envolvidas tiveram
clareza  e  foco  nos  objetivos  propostos,  superação  das  dificuldades  e  espírito  coletivo  no
desenvolvimento do trabalho.

Referencias bibliográficas
1. Livro 10 Regulação em Saúde Coleção Progestores – Para entender a gestão do SUS, 2007
Programa de Informação e Apoio Técnico às Equipes Gestoras Estaduais do SUS
2. Curso Básico de Regulação, Controle Avaliação e Auditoria no SUS. Ministério da Saúde

Depto de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas da SAS-DRAC/SAS e DENASUS,2006



Eixo Temático: Gestão

Regulação: O desafio presente no ajuste dos fluxos e processos de trabalho para
organização do sistema de saúde

Lisiane Wasem Fagundes, Diretora de Controle Avaliação e Auditoria,
Secretaria Municipal de Saúde, Viamão/RS, Brasil.

Sandra Denise de Moura Sperotto, Secretária Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Saúde, Viamão/RS, Brasil

Local da Experiência: Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil.
Pontos de rede /  equipes de rede envolvidos:  Equipe de regulação, equipe da atenção

básica e complexo regulador estadual.
Qual foi a experiência desenvolvida?  Em março de 2013 o Departamento de Controle,

Avaliação  e  Auditoria  contava  aproximadamente  13  mil  pessoas  na  fila  de  espera  para
atendimento em diversas especialidades.

Como o município de Viamão está na Gestão Plena da AB, tem uma dependência grande
do município de Porto Alegre, como também, nenhuma governabilidade sobre o quantitativo de
vagas para atender à demanda existente no município.

A formatação do fluxo de regulação tal como se dá hoje teve início no primeiro semestre de
2012  com  a  implantação  do  Sistema  AGHOS  e,  como  o  município  à  época  retinha  todos  os
documentos  de  referência  e  contrarreferência  temos  ainda  um  acervo  importante  destes
documentos originais dos pacientes, no entanto, foram estes documentos que serviram de subsídio
para inserção dos pacientes no sistema, onde a equipe gestora à época adotou como estratégia a
convocação de profissionais de diversas áreas da secretaria da saúde e fizeram uma força tarefa
para inserção de todas as pessoas que haviam deixado seus encaminhamentos na secretaria.

Esta ação possibilitou que todas as pessoas fossem inseridas, porém, a inserção ocorreu sem
que fossem considerados os critérios efetivos do quadro de saúde destes pacientes, ocasionando
um banco de dados com praticamente 100% de informações inconsistentes e que dificultavam a
regulação destes pacientes para priorização dos casos mais graves.

A equipe técnica que efetuava o atendimento à população era composta por 01 profissional
administrativo em cargo em comissão e 02 estagiários e a equipe de regulação e marcação era
composta por 02 profissionais téc. em enfermagem e servidores de carreira.

Até  março  de  2013  as  inserções  eram  realizadas  com  preenchimento  incompleto  das
informações e sem a gestão adequada da fila de espera, sem respeitar os critérios de prioridade.

A primeira ação adotada em março de 2013 foi a humanização do espaço na central de
consultas,  onde  ajustou-se  os  guichês  de  atendimento  para  que  os  pacientes  pudessem  ser
atendidos sentados; substituiu-se as cadeiras para espera dos pacientes que eram de plástico e
muitas estavam quebradas por cadeiras estofadas; foram instalados aparelhos de ar condicionado,
bebedouro  e  aparelho  de  TV.  Concomitante  a  isso,  substituiu-se  os  estagiários  na  central  de
marcação por 01 profissional técnico de enfermagem e 01 administrativo buscando a qualificação
do atendimento. Os servidores não retém mais nenhum tipo de documento original do paciente,
são feitas cópias tanto do encaminhamento quanto dos laudos de exames e demais documentos
que o paciente apresenta.

Implantou-se  também  um  informativo  que  é  grampeado  junto  com  o  protocolo  de
solicitação de atendimento à referência do paciente, o qual é lido para o paciente pela equipe da
Secretaria  Municipal  de  Saúde.   O informativo  destaca a  importância  do  paciente  manter  seu
cadastro  atualizado  junto  SMS,  trazendo  sempre  todos  os  resultados  de  exames  e  demais
documentos que descrevam a sua situação de saúde, bem como, informa de que o paciente será
avisado por telefone do agendamento da consulta e que o mesmo deverá retirar seu protocolo em
24 horas ou poderá ter seu atendimento naquele mês cancelado e terá de aguardar até o mês
seguinte.

A  forma  de  comunicação  do  paciente  do  agendamento  e  entrega  do  protocolo  de



atendimento também foi alterada, inicialmente as ligações não possuíam nenhum tipo de controle
nem histórico e a entrega do protocolo ao paciente ou familiar ocorria na central de marcação onde
a pessoa que o retirava assinava um caderno. Estabeleceu-se um protocolo impresso de contato
com o paciente  onde o  histórico  das  ligações  fica  registrado com dados  de  data  e  horário  da
ligação,  nome da pessoa com quem o servidor falou. Este mesmo protocolo continua apensado ao
protocolo  da  consulta  e  é  assinado  pela  pessoa  que  retira  o  documento  de  agendamento  do
procedimento (consulta ou exames).

Para  a  qualificação  e  humanização  do  trabalho  foi  iniciado  processo  de  educação
permanente  da  equipe  (de  regulação,  da  Atenção  Básica)   para  a  adequada  inserção  de
informações  dos  pacientes  no  sistema  AGHOS,  bem  como  o  preenchimento  adequado  dos
instrumentos de referência e contrarreferência. Para estas ações foram utilizados os espaços de
reuniões de equipe, capacitação permanente ministrada pela equipe gestora aos trabalhadores e
contatos pontuais por telefone e pessoalmente junto aos trabalhadores. Com a população, foram
realizadas ações de educação em saúde em sala de espera e nos contatos contínuos da população
com os serviços. 

Em janeiro de 2014 teve início a segunda grande parte deste processo de mudança onde foi
formalizado junto ao MP do município através um Procedimento Operacional Padrão - POP de
agendamento de  consultas,  acompanhado do fluxograma seguido pela  equipe do DCAA para
realizar os agendamentos de acordo com a prioridade de cada caso. Em fevereiro ajustou-se o
processo de trabalho de inserção de dados onde a equipe da SMS  passou a abrir ou atualizar o
prontuário do paciente e a solicitação e inserção de demais informações passou a ser feita pela
equipe  de  regulação,  que  foi  ampliada  e  passou  a  contar   com  mais  01  profissional  téc.  de
enfermagem e 01 profissional médico com carga horária compartilhada com o Departamento de
Atenção à Saúde.

Em  junho  de  2014  juntou-se  à  equipe  de  forma  efetiva  02  profissionais  médicos  que
passaram a realizar um estudo aprofundado da fila de espera onde uma das ações imediatas é a de
apoio técnico à equipe de regulação, bem como, a integração entre os profissionais médicos da AB
buscando melhorar ainda mais o encaminhamento de pacientes para atendimento especializado.

A composição desta equipe possibilitou a elaboração de um planejamento de capacitação
para  as  equipes,  principalmente  os  profissionais  médicos  da  AB  com  o  objetivo  apoiar  estes
profissionais no manejo aos pacientes nas unidades de saúde, através do matriciamento.

Estas ações permitiram a redução e o absenteísmo de 43% em abril de 2013 para cerca de
10% a 12% a partir  de junho de 2013 e mantém-se até  a data de hoje;  qualificou-se de forma
bastante importante as solicitações de consulta que gerou maior agilidade no atendimento dos
pacientes mais graves; redução do número de solicitações indeferidas pelo complexo regulador e,
apesar  do  aumento  da  oferta  de  consultas  disponibilizadas  na  AB,  juntamente  com  o
fortalecimento  da  porta  de  entrada  do  sistema  de  saúde  no  município,  reduzimos  os
encaminhamentos para especialistas em cerca de 20%.

Sobre o que foi? Qualificação das referências para atenção secundária e terciária.
Como funciona (ou) a experiência? Os médicos da AB encaminham seus pacientes para

atendimento em serviços de referência secundário e/ou terciário, estes comparecem à Central de
Marcação para solicitação. Têm seu prontuário aberto ou atualizado e todos os seus documentos
xerocados. 

Os documentos sobem para o setor de regulação que realiza a solicitação do atendimento
juntamente  com  a  inserção  de  laudos  de  exames  e  demais  informações  que  acompanham  o
documento de referência.

Os pacientes têm seu atendimento agendado de acordo com o fluxo de regulação criado
pelo  departamento  que  prioriza  os  casos  mais  graves  sempre  seguindo  os  critérios  médicos
estabelecidos.

Desafios para o desenvolvimento? 
Falta de governabilidade sobre a agenda dos prestadores;
Grande dependência do sistema de saúde de Porto Alegre;
Número restrito de senhas do sistema AGHOS;



Inexistência de contrarreferência para AB por parte dos prestadores da atenção secundária e
terciária.
Comunicação ineficiente com o Complexo Regulador Estadual.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  A  possibilidade  de  organização  dos  fluxos  e
processo de trabalho nos encaminhamentos para especialistas qualificando a rede de atenção à
saúde, facilitando o acesso da população aos serviços especializados  humanizando o atendimento
dos  pacientes  e  a  possibilidade  de  gestão  com  planejamento  das  necessidades  prioritárias  da
população.

Referências Bibliográficas:
-Base de Dados do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria
-Sistema de Regulação Estadual AGHOS



Eixo: GESTÃO

Sala de Gestão Estratégica do Litoral Norte – monitorando 
indicadores de saúde

Maristela Correa Rodrigues de Lima 
Teresinha Pacheco Santos 

Local de experiência: Brasil, RS, Osório (18ª CRS)
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 18ª CRS
Qual foi a experiência desenvolvida?  Projeto para implantação de uma Sala de Gestão

Estratégica em Saúde para os municípios do Litoral Norte.

Sobre o que foi? Desenvolvimento de uma Sala de Gestão Estratégica em Saúde no âmbito
da 18ª  CRS,  com abrangência  de  23  municípios  e  duas  regiões  de  saúde,  Belas  Praias  e  Bons
Ventos.

Sala de Gestão Estratégica é um espaço físico e virtual onde um conjunto de informações é
analisado sistematicamente por uma equipe técnica, a fim de caracterizar a situação de saúde de
uma determinada população. 

Como  funciona(ou)  a  experiência? Grupo  intersetorial  de  servidores  da  CRS,  com
representação dos setores Ações de Saúde, Planejamento e Vigilância em Saúde, desenvolveram o
projeto de uma Sala de Gestão Estratégica Regional, com indicadores que procuram atender aos
cinco  eixos  selecionados  (gestão,  atenção  básica,  média  complexidade,  vigilância  em  saúde  e
educação em saúde). Tais indicadores procuram contemplar as linhas de cuidado consideradas
prioritárias:  materno-infantil,  crônico-degenerativos,  saúde  mental  e  saúde  bucal.  O  objetivo
principal é disponibilizar indicadores que propiciem subsídios para o planejamento da atuação da
18ª  CRS  no  âmbito  regional  junto  aos  municípios,  visando  a  melhoria  contínua  das  políticas
públicas de saúde.

Desafios para o desenvolvimento? A seleção dos indicadores é um dos desafios porque os
sistemas de informação em saúde comumente não apresentam a periodicidade adequada para a
concepção deste projeto (mensal);  em outros indicadores a base de dados não é alimentada de
forma completa e ainda outros indicadores não possuem parâmetros estabelecidos que atenda a
heterogeneidade dos municípios. 

Quais as novidades desta experiência? Há dois focos na sala de gestão regional. 
Propiciar à CRS o acesso rápido (mensal) a indicadores de saúde sobre os quais os gestores

municipais dispõem de governabilidade, de forma a monitorar o desempenho dos municípios, das
duas regiões de saúde e da regional de saúde. O acompanhamento mensal desses indicadores
permitirá um acompanhamento mais eficiente das políticas relacionadas e a tomada de decisões
visando a retomada ou o reforço de ações propositivas que permitam o alcance das metas.

A avaliação de  indicadores  geralmente  ocorre  apenas  uma vez ao ano,  por ocasião da
pactuação  do  SISPACTO,  desconectada  do  dia  a  dia  das  equipes  e  distante  no  tempo.  Essa
avaliação anual torna difícil para a gestão dos municípios a adoção de medidas objetivas, factíveis
e ágeis para modificar o desempenho dos indicadores, transformando-se apenas em um momento
pro-forma, que não se reflete na práxis das equipes e pouco interfere no processo de trabalho das
equipes.  A Sala  de  Gestão  do Litoral  Norte  pretende subsidiar  os  gestores  municipais  para  a
tomada de decisões informando em tempo hábil um conjunto de indicadores sobre os quais eles
dispõem de governabilidade.



Outras observações A Sala de Gestão Estratégica regional do Litoral Norte encontra-se em
implantação, na fase de seleção de indicadores e escolha da metodologia de análise estatística a ser
adotada.

Referências Bibliográficas
OPAS - http://www.paho.org/bra/index.php  ?   

option=com_content&view=article&id=324&Itemid=1   acesso em 23 de maio de 2014.  
OPAS. Sala de Situação em Saúde: compartilhando as experiências do Brasil. Orgs. José 

Moya et al. Brasília, 2010.
Maia, Livia Souza. Projeto de Implantação da Sala de Situação de Olinda-PE. Brasília. Maio 

2009. Power point.
REDE Interagencial de Informação para a Saúde. Indicadores básicos para a saúde no 

Brasil: conceitos e aplicações / Rede Interagencial de Informação para a Saúde - Ripsa. – 2. ed. – 
Brasília: Organização 

Pan-Americana da Saúde, 2008.
              http://www.ripsa.org.br/php/index.php  . Acesso em 30 de maio de 2014.

1 enfermeira, 18ª CRS-Osório/SES/RS.
2 odontóloga, 18ª CRS-Osório/SES/RS.

http://www.ripsa.org.br/php/index.php
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=1
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=1
http://www.paho.org/bra/index.php


Eixo temático: Gestão

Viamão: O Desafio da Organização do Sistema de Saúde tendo a Atenção Básica Como
Eixo Estruturante e Ordenador do Cuidado

Sandra Denise de Moura Sperotto, enfermeira, Secretária
Municipal de Saúde – Viamão/RS

(1) Lisiane Wasem Fagundes, gestora financeira, Diretora de
Controle Avaliação e Auditoria, Secretaria Municipal de Saúde,

Viamão/RS, Brasil.
(2) Michele Correia, enfermeira, Coordenadora Municipal da ESF,

Secretaria Municipal de Saúde, Viamão/RS, Brasil.
(3) Patricia Martini, enfermeira,  Coordenadora de Programas da

Atenção Básica, Secretaria Municipal de Saúde, Viamão/RS, Brasil.

Local de experiência:  Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica, Departamento de Atenção à

Saúde,  de  Controle,  Avaliação  e  Auditoria,  Departamento  Administrativo  e  Departamento  de
Vigilância em Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? Ampliação da Estratégia de Saúde da Família com a
qualificação da Atenção Básica e do processo de trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de
Viamão 

O  Município  de  Viamão,  localizado  na  Região  Metropolitana,  com  mais  de  250  mil
habitantes (7º Município do RS em população), território de 1.500 km2 com dispersão importante
da  população,  com  agrupamentos  populacionais  distantes  até  40  km  da  sede,  possuindo
populações de grande vulnerabilidade social, com mais de 84% da população SUS dependente,
como 03 quilombos, 04 assentamentos rurais e 03 reservas indígenas, está entre os 100 municípios
prioritários para o Governo Federal no país e é o município com menos aplicação per capita em
saúde,  mesmo  aplicando  17%  do  orçamento  municipal  em  saúde.   Apresentava  a  seguinte
realidade em janeiro de 2013: zero equipe de saúde da família, nenhum Agente Comunitário de
Saúde cadastrado no sistema e as 15 Unidades Básicas de Saúde em bom estado de conservação,
trabalhando no modelo tradicional, com ênfase no trabalho médico centrado, ou seja, na lógica da
ficha de atendimento. As coberturas vacinais em menores de 1 ano eram de 49,7% e haviam apenas
4 salas de vacinas no município para atender toda a população. Os registros de produtividade das
equipes não eram confiáveis e a média de medicamentos da REMUME disponível nas UBS era em
torno de 50%.

A decisão de gestão de investir na qualificação da Atenção Básica como eixo estruturante
da organização do sistema municipal de saúde, definiu a estratégia de saúde da família como
modelo assistencial prioritário e a meta de atender até o final de 2016, 50% da população através
deste modelo. Foi iniciado o processo de territorialização dos espaços e das UBS existentes. Neste
processo foram identificados vazios assistenciais e a necessidade de ampliação das UBS existentes
e construção de,  no mínimo,  04 novas UBS para garantir  o acesso da população a AB. Foram
elaborados projetos técnicos para a captação de recursos financeiros junto ao MS e SES/RS, sendo
que a SES/RS já aprovou a construção de02 UBS e o MS liberou RF para a ampliação de 02 UBS.

A implantação das ESF teve incremento importante com o Programa Mais Médicos, com a
vinda de 25 profissionais para o município.  

              Alguns resultados de 1,5 anos de trabalho  :
2. 16  UBS  em  funcionamento,  sendo  que  12  delas  com  ESF  implantadas  ou  em  fase  de

implantação;
3.  29 equipes da ESF em funcionamento, totalizando 44% da população sendo atendida por

este modelo. 



4. Duas Unidades móveis em atendimento às populações de difícil acesso: 01 ESF itinerante
atendendo  os  quilombos,  4  assentamentos  rurais  e  outras  comunidades  distantes  e  outra
atendendo as periferias urbanas com dificuldade de acesso as UBS;

5. Todas as UBS com salas de vacina e equipes capacitadas para vacinação;
6. Acolhimento implantado em todas as  16 UBS como decisão de gestão:  fim das filas  da

madrugada;
7. Projeto piloto de acolhimento sendo desenvolvido pela SES/RS nas UBSs de Viamão;
8. Média de 89% dos itens da REMUME disponíveis nos Dispensários da SMS;
9. Aumento de 200% do número atendimentos realizados para a população na Atenção Básica

 (março  de  2013:  39.165  atendimentos;  junho  de  2014:  114.961  –  Fonte:  DATASUS  em
24.08.2014)
10. Diminuição do número de encaminhamentos para a atenção secundária e terciária em 20%

do número total ( média mensal antes da ESF: 1000 novos pacientes/mês encaminhados; média
atual em torno de 800 pacientes/mês encaminhados),  mesmo com o aumento de 200% das
consultas e atendimentos da AB.

11. Implantação  do  Primeira  Infância  Melhor  integrado  com  as  Secretarias  da  Educação  e
Assistência Social e desenvolvendo trabalho conjunto com a ESF;

12. 01 Consultório na Rua em funcionamento e outro em fase de habilitação na SES/RS;
13. 02 NASFs já aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e em fase de habilitação junto a

SES/RS, com previsão de funcionamento em outubro de 2014;
14. Risco de epidemia da Dengue no verão de 2013 com casos confirmados no município e no

verão de 2014 nenhum caso autóctone no município;
15. Educação permanente com as equipes de AB, com reuniões sistemáticas com as equipes e

desenvolvimento de matriciamento para a qualificação do processo de trabalho e da atenção da
população.

16. Mais de 150 profissionais participando em diversos cursos de capacitação ofertados pela
SES/RS e Ministério da Saúde;

17. Plano Municipal de Saúde para o período de 2014-2017 aprovado e Plano Anual de 2015 em
análise pelo Conselho Municipal de Saúde;

18. Integração  da  AB  com  os  outros  pontos  de  atenção/sistemas,  destacando-se  o
Departamento de  Controle,  Avaliação e  Auditoria  para  a  qualificação das  referências  para
atenção  secundária  e  terciária;  Saúde  Mental,  Pronto  Atendimento  24  horas,  serviço  de
remoções e SAMU.

19. Em fase de elaboração o Plano de Carreira, Cargos e Salários;
20. Relógio ponto biométrico implantado em 80% das Unidades da SMS; 

Como funciona(ou) a experiência?
A gestão é processo permanente de planejamento, qualificação das equipes e diálogo com

as mesmas.
A direção da SMS tem reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação o que permite

corrigir  e  adequar  as  diretrizes  de  acordo  com  as  diversas  necessidades  do  sistema,  com  a
dinamicidade e perfil de necessidades da população.

Desafios para o desenvolvimento?
Os principais desafios para o desenvolvimento das ações são:

Inexistência de conectividade das Unidades de Saúde, bem como redes lógicas, equipamentos
de informática e sistemas de informação em saúde; (em licitação)
Falta de trabalhadores em algumas áreas, associado os baixos salários dos trabalhadores e não
existência de Plano de Carreira, Cargos e Salários; (em elaboração)
Falta de veículos para os deslocamentos e visitas domiciliares; (em aquisição)
Dificuldades  para aquisição de  insumos,  medicamentos  e  contratação  de  empresas  para  a
realização das obras da SMS; (em qualificação)

Quais as novidades desta experiência?
 A gestão através do  planejamento e monitoramento permanente possibilitou avançar em

município de grande porte e de vulnerabilidade social: mesmo com o menor per capita em saúde é



possível qualificar e avançar na qualidade da atenção à saúde ofertada para a população, com
ênfase na Atenção Básica.

Outras  observações  (se  houver):  O alinhamento  do  planejamento  e  apoio do  Gestor  do
Município têm sido imprescindível para os avanços ocorridos no município de Viamão neste 1,5
anos de gestão.

Referências Bibliográficas (se houver):
 Plano Municipal de Saúde do Município de Viamão para o período de 2014-2017.
 DATASUS: http://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude em 24.08.2014.

http://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude


Eixo: Atenção Básica

A SAÚDE EM NOSSA ESCOLA INFANTIL

Dionei de Souza, Técnico em Enfermagem

Visitamos  mensalmente  a  creche  de  nossa  localidade  para  verificar  as  carteirinhas  e
acompanhar as vacinas de todas as crianças menores de dois anos. Pesamos e medimos as crianças
no seu 1º ano de vida, acompanhando o seu desenvolvimento e participamos de outras atividades
da escolinha. Essa experiência criou um maior vínculo e integração com a escola de educação
infantil e com os pais, que ficam seguros, porém alertas na saúde dos seus filhos, pois sabem que
nossa ESF está de olho!

LOCAL DA EXPERIÊNCIA: Município de São Sebastião do Caí (RS), a 60 Km da capital
Porto Alegre.

ÂMBITO DA EXPERIÊNCIA: Âmbito Local

EQUIPE ENVOLVIDA: Estratégia de Saúde da Família Loteamentos

TEMA: Promoção da Saúde Infantil

Nº DE CRIANÇAS ENVOLVIDAS: 80 Crianças

INICIO DA EXPERIÊNCIA: Junho/2013
Qual foi a experiência desenvolvida? Sobre o que foi? 
Essa experiência tem o objetivo de acompanhar de forma eficaz as cadernetas de vacinas de

um  maior número de crianças em um mesmo dia, tomando as medidas necessárias de orientação
junto a equipe de educadores da Escola de Educação infantil para que estas crianças fiquem com
seu esquema vacinal em dia. Além de chamar a atenção dos pais quanto ao cuidado de seus filhos
e que tem uma Equipe de Saúde de olho no desenvolvimento dessas crianças. Pesamos, medimos e
verificamos as carteirinhas de vacina nos menores de 2 anos de idade.

Como funcionou a experiência? 
Primeiro organizamos a equipe, formada pelos agentes Comunitários de Saúde, Téc.  de

Enfermagem  da  sala  de  vacina e  a Enfermeira  da  Estratégia.  Depois  nos  reunimos  e  nos
articulamos  com  a  diretora  da  Escola  Infantil,  que  em  outro  momento  reuniu  os  demais
educadores e  expôs a idéia  de  trabalho.  Num outro momento a Diretora  também explanou o
trabalho que seria feito com as crianças numa reunião com os pais, que aderiram prontamente a
idéia. Após o entendimento de todas as partes, pedimos uma relação do nome e idade de todas as
crianças menores de 2 anos; Combinamos com a diretora o dia mensal para iniciarmos o trabalho,
onde foi escolhido o turno da tarde da 1ª quarta-feira de cada mês, conforme agenda disponível de
nossa ESF. A diretora e educadores ficaram responsáveis para lembrarem aos pais de mandarem
as  cadernetas  de  vacinação;  No dia  combinado  pesamos  e  medimos  as  crianças,  anotando as
medidas  na  própria  carteirinha  de  vacina;  Elaboramos  um  bilhete  agradecendo  aos  pais,
lembrando a data da próxima vacina e avisando o dia  do retorno da equipe.  Sempre no final
da atividade,  nos  reunimos  com  a  diretora  para  avaliação  dos  resultados  e  planejamento  do
próximo mês. A idéia foi tão bem acolhida, que os pais não se esquecem de mandar as cadernetas
de vacinas no dia combinado e os agentes de saúde aproveitam para se aprimorarem no calendário
vacinal. 



No começo de 2014, iniciamos as atividades com uma reunião geral com todos os pais das
crianças menores de dois anos, matriculadas na EMEI Dona Norinha, explicando a importância
dessa  integração  de  pais,  professores  e  profissionais  da  saúde.  Em  setembro  iniciaremos  esse
trabalho na outra EMEI coberta por nossa estratégia, a EMEI Pingo de Gente, onde iremos na 1ª
quinta-feira de cada mês.

Resultados: 

Desde  que  iniciamos  esse  trabalho,  notamos  um  aumento  no  número  de crianças  para
vacinar ou na procura dos pais para tirarem dúvidas sobre as  vacinas de seus filhos.  Também
criamos  um  maior  vínculo  e  uma  amizade  sem  igual  com  os  educadores  da  escolinha,  que
qualquer dúvida nos procuram em nossa ESF e sempre que possível nos convidam para participar
de  suas  atividades.  Na  semana do  dia  da  criança participamos  de  uma festa  promovida  pela
creche, onde um de nossos ACS se fantasiou de personagem infantil Ben 10, dançando e cantando
com a criançada.

No dia 02 de outubro deste ano verificamos as carteirinhas de todas as crianças de nossa
Escolinha Infantil  e  constatamos apenas 10 crianças com vacinas atrasadas de um total  de 80.
Anexamos  nosso  bilhete  na  carteirinha  e  no  dia  seguinte  todas  foram  levadas  para  serem
vacinadas  em  nossa  ESF.  Realmente  foi  muito  gratificante.  Alguns  desses  pais  se  mostraram
surpresos de como não tinham percebidos que tinha vacina atrasada e todos agradeceram muito a
nossa iniciativa e integração com a Escolinha de seus filhos.



Eixo temático: Ciclos Vitais

AS VANTAGENS DO ACOMPANHAMENTO INTEGRADO: ENFERMAGEM MAIS
NUTRIÇÃO NAS CONSULTAS DE PUERICULTURA EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE

DA FAMÍLIA – RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sandra Cristina Uebel 1

Caroline D’Azevedo Sica 2

Alana Wypyszynski Petroceli 3

Thaís Shaefer 4

Local de experiência: Brasil; Rio Grande do Sul; Novo Hamburgo.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família Kephas
Qual foi a experiência desenvolvida?
Promoção do acompanhamento integrado entre os profissionais da enfermagem, nutrição e

medicina durante o atendimento nas consultas de puericultura da Estratégia de Saúde da Família
Kephas.

Sobre o que foi?
Acompanhamento  integrado  através  dos  profissionais  da  enfermagem,  nutrição  e

medicina, nas consultas do programa de puericultura.
Como funciona(ou) a experiência?
A experiência teve início em julho de 2011, primeiramente apenas com os profissionais da

enfermagem e nutrição sendo, mais tarde, complementada com o profissional da medicina. A faixa
etária  das crianças atendidas foi  entre 0 e 12 meses,  atendidas mensalmente.  No momento da
consulta  de  puericultura,  obteve-se  a  oportunidade  de  prestar  assistência  integral  a  saúde  da
criança, com avaliação do seu desenvolvimento, perímetro cefálico, estatura e peso. Além disso, a
mãe ou familiar responsável recebeu orientações sobre hábitos alimentares saudáveis e necessários
para a faixa etária da criança, como também higiene e cuidados em geral. O aleitamento materno
exclusivo foi incentivado, o calendário vacinal conferido e colocado em dia.  Diante de alguma
particularidade, foi solicitada a avaliação do médico de família.

Desafios para o desenvolvimento?
A vontade e empenho dos profissionais envolvidos se sobressaiu a qualquer desafio que

possa ter havido ao longo do tempo.
Quais as novidades desta experiência?
Através  das  consultas  realizadas  até  o  momento,  percebemos  que  a  união  entre

enfermagem,  nutrição  e  medicina,  além  de  importante  para  o  crescimento  individual  dos
profissionais,  fortalece  a  equipe,  proporciona  segurança  aos  responsáveis  e  por  conseqüência
benefícios  quanto a prevenção de  agravos à estas  crianças.  Percebemos também que a  prática
multiprofissional possibilita o acompanhamento de opiniões, experiências e percepçõesfrente as
diversas  situações  de  atendimento  no  serviço  de  puericultura,  viabilizando  a  troca  de
conhecimento entre as profissões, promovendo a inovação em benefício do usuário.

Outras observações: Consideramos esta experiência fundamental, pois pudemos perceber
que é imprescindível valorizar o trabalho de todas as profissões em benefício dos usuários do
serviço e, contribuindo, assim, para a melhoria e a qualidade de vida dos usuários. A atividade se
mantém e a nossa perspectiva é de que com esse trabalho, consigamos atender todas as crianças
que por algum motivo deixaram de freqüentar a unidade

Referências Bibliográficas: não se aplica

1 Enfermeira, Assistencial e Coordenadora da ESF Kephas, Novo Hamburgo, Brasil.
2 Nutricionista, Assistencial da ESF Kephas, Novo Hamburgo, Brasil.
3 Enfermeira, Residente de Saúde da Família e Comunidade do GHC, Novo Hamburgo, Brasil.
4 Médica, Assistencial da ESF Kephas, Novo Hamburgo, Brasil.



Eixo: Ciclos Vitais

Atuação do residente Fonoaudiólogo na consulta compartilhada em puericultura junto à
Atenção Básica

 
Juliana Cardoso Rodrigues 1 

Denise Alves 2

Sheila Rockenbach ³

Local de experiência:
A experiência que será relatada a seguir ocorre na UBS (Unidade Básica de Saúde) União,

no bairro Mathias Velho no município de Canoas/RS – Brasil. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:
ESF (Estratégia de Saúde da Família) e o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família).

Qual foi a experiência desenvolvida? Sobre o que foi?
Observando que no modelo atual de atendimentos na Atenção Básica é comum que as

consultas de puericultura sejam realizadas mensalmente pelo Médico e/ou Enfermeiro de cada
equipe,  viu-se  a  importância  e  necessidade de  aprimorar a atenção ao usuário  promovendo a
integração  entre  as  diferentes  áreas  de  conhecimento.  Para  tanto,  pactuamos  com  estes
profissionais  que  o  nosso  ingresso  se  daria  por  meio  de  consulta  compartilhada  a  fim  de
desenvolver ações promotoras de cuidado integral à saúde da criança. 

Como funcionou a experiência?
Na UBS União existem sete equipes de ESF, que contam com o apoio de uma equipe de

NASF,  além dos residentes do programa de Residência Integrada Multiprofissional  em Saúde,
ênfase em Saúde comunitária da ULBRA (Universidade Luterana do Brasil). Estes se dividem entre
equipe mínima (Enfermeiros e Cirurgiões Dentistas) e NASF (Assistentes Sociais, Farmacêuticos,
Fonoaudiólogas e Psicóloga). 

Dentro das potencialidades exigidas pelo Programa de Residência, é estimulada a atuação
interdisciplinar por meio de consultas compartilhadas, educação em saúde, dentre outras ações
que estimulem a educação permanente, apoio matricial e visitas domiciliares. 

Partindo da visão de cuidado integral em saúde vislumbrou-se a possibilidade de agregar
conhecimentos junto a outros profissionais na consulta de puericultura, objetivando modificar o
modelo tradicional  que atualmente se restringe basicamente a observação do estado clínico da
criança (sinais vitais, medidas antropométricas, quadro vacinal, reflexos, entre outros).

Durante  a  consulta   o  Enfermeiro  ou  Médico  realiza  os  registros  clínicos  necessários,
enquanto  a  Fonoaudióloga  realiza  sua  intervenção  observando  as  informações  contidas  na
Caderneta  de  Saúde  da  Criança,  principalmente  dados  sobre  nascimento  e  sobre  a  Triagem
Auditiva Neonatal, além de requisitar dados sobre amamentação, desenvolvimento da linguagem
e auditivo e sanar dúvidas e orientar sobre questões fonoaudiológicas.

Até o momento pode-se observar que a maioria das crianças que realizaram puericultura
nos quatro meses de experiência de consulta compartilhada, possuía algum tipo de alteração no
desenvolvimento  da  linguagem.  Nestes  casos  além  das  orientações  quanto  à  estimulação  e
desenvolvimento normal da linguagem, também foram agendadas avaliações fonoaudiológicas.
Observou-se também a ocorrência de muitas mães adolescentes, que trazem muitas dúvidas e às
vezes  rejeição ao  aleitamento  materno,  com estas  foram realizadas  intervenções  enfatizando a
importância e auxiliando na efetivação do aleitamento materno ao menos até os 6 (seis) meses de
idade.

Desafios para a experiência:



O principal desafio encontrado foi o de realizar todas as intervenções necessárias das duas
profissões no curto espaço de tempo da consulta.  Muitas vezes sendo necessário marcar outra
consulta apenas com a Fonoaudióloga para uma intervenção mais completa.

Quais as novidades da experiência:
Uma das atribuições dos residentes é a de tencionar o sistema para proporcionar mudanças

no processo  de  trabalho.  Observando que os  profissionais  do NASF vinculados  ao município
recebem uma grande demanda não só de assistência, mas também de planejamento e gestão. A
Residência  se  apresenta,  então,  como  um elo  para  aprimorar  a  sua  relação  com as  equipes  e
auxiliar na cobertura dos atendimentos à comunidade.

Sendo assim, a inserção das Fonoaudiólogas residentes nas consultas compartilhadas de
puericultura  desvela  uma  nova  possibilidade  de  atenção  e  intervenção  no  campo  da
Fonoaudiologia Comunitária na Saúde da Criança. 

Outras observações:
Serão coletados depoimentos dos profissionais envolvidos nesta experiência por meio de

vídeo, onde estes irão expor as suas percepções quanto aos atendimentos compartilhados.

1 Fonoaudióloga  Residente  do  Programa  de  Residência  Integrada  Multiprofissional  em
Saúde – Ênfase em Saúde Comunitária – ULBRA. Canoas/RS – Brasil.

2 Fonoaudióloga  Residente  do  Programa  de  Residência  Integrada  Multiprofissional  em
Saúde – Ênfase em Saúde Comunitária – ULBRA. Canoas/RS – Brasil.

³ Fonoaudióloga - Professora adjunta do curso de Fonoaudiologia da ULBRA e Tutora da
Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – Ênfase em Saúde Comunitária – ULBRA . São
Leopoldo/RS – Brasil.



Eixo: Atençaõ Básica
ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO VACINAL DAS CRIANÇAS DE UMA REGIÃO DE

CACHOEIRINHA

Ueldo Miguel Plentz Rodrigues
José Antônio Serra

Márcia Nunes Oliveira

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Cachoeirinha
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:Estratégia de Saúde da Família Canarinho
Qual foi a experiência desenvolvida?Trata-se de uma atividade que buscou atualizar a

situação vacinal das crianças de uma região sem cobertura por equipe de estratégia de saúde da
família.

Sobre o que foi?
Realizamos, com o intuito de atrair tais crianças, uma festa em celebração ao dia da criança.

Para que as crianças tivessem acesso à festa, era necessário que levassem a carteira de vacinação à
unidade  de  saúde,  para  que  sua  situação  vacinal  fosse  verificada.  A  atualização  vacinal  era
realizada nesse momento, se necessário e, após, concedido o ingresso para a festa. Esta festa foi
totalmente planejada e financiada pela equipe do ESF Canarinho. Ela serviu, principalmente, para
que a equipe atualizasse as carteiras de vacinação e para promover o vínculo com esta população.

Como funciona(ou) a experiência?
O planejamento da atividade foi feito em etapas. A idealização básica da atividade foi feita

no final do ano anterior, momento em que se esquematiza as atividades a serem feitas no próximo
ano.  Nos  meses  anteriores,  foi  planejado  os  detalhes  da  atividade  nas  reuniões  de  equipe,
buscando formas de organizá-la e de financiá-la. Na festa foram disponibilizados lanche, brindes e
brinquedos como cama elástica e piscina de bolinhas,  escultura de balões,  pinturas em rosto e
manicure.

Desafios para o desenvolvimento?
Dentre os desafios maiores estão os de cunho financeiro, onde a equipe teve que investir

em insumos não conquistados com o comércio e patrocinadores das redondezas. Os insumos que
não foram obtidos foram adquiridos com verba própria dos funcionários que se dispuseram a
contribuir. Outra dificuldade foi a adesão parcial das crianças convidadas, isso devido a falta de
vínculo com a Unidade, já que essa população não era, na época, atendida por nenhuma equipe de
ESF.

Quais as novidades desta experiência?
Foram levadas à Unidade de Saúde 112 crianças para a verificação da situação vacinal.

Destas,  53  (47%)  estavam  com  vacinas  em  atraso.  A  vacina  que  apresentou  atraso  em  maior
prevalência foi a vacina contra a Febre Amarela, aplicada em 34 crianças, representando 64% das
crianças vacinadas.

Outras observações:
Referências Bibliográficas:
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Coordenação de Imunizações

de  Autossuficiência  em  Imunobiológicos.  Manual  de  vigilânciaepidemiológica  dos  eventos
adversos após vacinação. Brasília, 1998. 102p.

BRASIL  .Ministério  da  Saúde.  Sistema  Nacional  de  Vigilância  em  Saúde.  Relatório  de
Situação - Rio Grande do Sul - Ministério da saúde, Brasília, 2009, 60p.



Eixo temático: Ciclos vitais- Saúde da mulher.

CHÁ DO BEBÊ (GRUPO DE GESTANTES) NA ESF COHAB CAVALHADA: RELATO
DE EXPERIENCIA

Paula de Moraes Frassetto ¹ 
e equipe de Saúde Bucal 

Márcia Cristiane Pinheiro 2 

e equipe de Agentes Comunitárias de Saúde 

¹ Cirurgiã-Dentista, ESF Cohab Cavalhada, Porto Alegre-RS.
² Agente Comunitária de Saúde, ESF Cohab Cavalhada Porto Alegre-RS.

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ESF Cohab Cavalhada.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Comércio local do bairro Cohab, equipe de
matriciamento da GD Sul Centro Sul e equipe de saúde da ESF Cohab Cavalhada.

Qual foi a experiência desenvolvida?
Grupo  multidisciplinar (Odontologia, Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde,

equipe de Matriciamento e comunidade local) com foco nas gestantes de qualquer trimestre de
gestação, realizado com periodicidade mensal, na sala de grupos da própria ESF, realizado no
mesmo dia da consulta de pré-natal com as médicas ou com as enfermeiras da unidade, e que tem
participação eletiva.

Sobre o que foi?
O  objetivo da realização desse grupo de gestantes é a educação em saúde (incluindo a

importância do aleitamento materno, troca de experiências entre gestantes e puérperas), busca
ativa de gestantes com pré-natal atrasado, estímulo ao início do pré-natal no primeiro trimestre e
sua finalização, criação de vínculo entre os profissionais da unidade de saúde com a comunidade,
e o incentivo à realização do pré-natal odontológico (já que o estado de saúde bucal tem relação
com a saúde geral da gestante)  (Ministério  da Saúde,  2008). Esses  objetivos se respaldam nos
princípios da integralidade, da vigilância à saúde, da equidade, baseando-se no acolhimento, no
cuidado à saúde e na humanização, entendidas como formas para se buscar uma atenção
qualificada para a população, com vistas à reorganização do modelo hegemônico e tecnocrático
para o cuidado em saúde usuário-centrado.

Como funciona(ou) a experiência?
Inicialmente, a unidade de saúde foi inaugurada em 16 de dezembro de 2013 e, aos poucos,

os profissionais da equipe foram compondo-a. As agentes comunitárias iniciaram as atividades, na
maioria, no mês de junho de 2014.

O  primeiro encontro foi realizado em março de 2014, com a participação da equipe da
Odontologia, e foi abordado como tema principal o “aleitamento materno” e houve a participação
de 10 gestantes.

Na  segunda experiência, realizada em maio de 2014, foi abordado o tema “mitos e
verdades na gestação”, onde a equipe da Odontologia e a primeira  ACS participaram e vieram 5
gestantes.

Já no terceiro chá do bebê, em julho de 2014, já com a presença das agentes comunitárias na
unidade, houve a mobilização da comunidade, que contribuiu para a doação de brindes e
alimentos para o coffee break e foi abordado pela Enfermeira e pela Dentista o tema “as fases da
gestação e as mudanças no corpo da mulher ”, que contou com a presença de 12 gestantes.

Para agosto, está programado o chá do bebê com a participação da nutricionista da equipe



de matriciamento da GD Sul Centro Sul.
No final de cada grupo, as mulheres gestantes são consultadas sobre qual será o tema  que

elas querem conversar no próximo grupo, e a partir de suas escolhas que o chá do bebê do mês
seguinte é programado.

Desafios para o desenvolvimento?

Ainda  temos como desafio a inserção dos companheiros das gestantes (futuros pais)
durante os grupos, para que eles também possam participar da educação em saúde. Além disso,
como estamos ainda em processo de cadastramento dos usuários da área adscrita (estima-se 12.000
pessoas), ainda não temos o número exato de gestantes da área (por enquanto estimamos em torno
de 50), ou seja, temos o desafio de que haja aumento da participação dessas gestantes nos grupos.
Também estamos trabalhando com a intenção de manter o vínculo com o comércio local para que
as doações sejam constantes e o grupo permaneça ativo.

Quais as novidades desta experiência?

O grupo foi realizado pela iniciativa da equipe de Saúde Bucal da unidade com o objetivo
de abordar não somente questões odontológicas, mas também de saúde geral (integralidade).
Além disso,  muitas vezes a saúde bucal não é vista como prioridade pelas gestantes devido a
vários mitos espalhados pela comunidade e dessa maneira facilitamos o acesso das gestantes à
saúde bucal.  Também, com a chegada das novas ACS, houve a mobilização da comunidade para a
participação e colaboração com a  doação dos brindes e dos alimentos, inclusive com o
envolvimento dos chefes do tráfico de drogas da região.

Referências Bibliográficas

Ministério da Saúde, Cadernos de Atenção Básica Saúde Bucal, Brasília-DF , nº 17 2008.
Costa GD et al. Avaliação do cuidado à saúde da gestante no contexto do Programa Saúde

da Família Ciência & Saúde Coletiva, 14(Supl. 1):1347-1357, 2009.
Albuquerque OMR et al. Percepção de gestantes do Programa Saúde da Família em relação

a barreiras no atendimento odontológico em Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de
Janeiro, 20(3):789-796, mai-jun, 2004.



Eixo: Atenção Básica

DESEMPENHO MOTOR DE BEBÊS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA
UNIDADE BÁSICA CERNE DE CANOAS/RS

Beatriz Junqueira Pereira Paim 1

1 Fisioterapeuta. Dra. em Educação/UFRGS.
Professora do curso de Fisioterapia da ULBRA/ Canoas-RS. 

RESUMO
Objetivos: verificar a prevalência de alterações no desempenho motor de bebes através da

Escala Motora Infantil de Alberta, avaliar o desempenho motor dos bebes e identificar os fatores de
risco  associados  para  o  desempenho  motor  em  bebes  assistidos  pela  Estrategia  de  Saúde  da
Família que frequentam a Unidade Básica de Saúde Cerne no município de Canoas/RS. Métodos:
a abordagem metodológica foi observacional transversal. A população e amostra foi constituída
por 63 bebes com idade cronológica e / ou corrigida de recém-nascido a 12 meses e suas mães
biológicas. Os instrumentos de coleta de dados foram: questionário estruturado e a Escala Motora
Infantil de Alberta. Resultados: a prevalência para atraso no desempenho motor foi de 15,9%. E os
fatores associados com o atraso motor foram o aleitamento materno e número de consultas no pré-
natal. Para análise dos dados foi utilizado o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
versão  17.0.  Conclusões:  o  aleitamento  promoveu  o  fortalecimento  do  vínculo  mãe-bebê,
propiciando estimulação do desenvolvimento psicomotor.

Palavras  –  Chaves:  desenvolvimento  infantil,  bebes,  atividade  motora,  Escala  Motora
Infantil de Alberta



Eixo: ciclos vitais

Educação Popular em Saúde: Relato do Grupo Prá-Nenê como forma de ampliar o
conhecimento sobre a Saúde da Criança

Ana Clara Kettl-Santos 1

Jaqueline Michele Santos VieiraA 2

1 Fonoaudióloga, residente em atenção básica
Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil

2 Nutricionista, residente em atenção básica
Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil

Local  de  experiência:  Unidade  de  Saúde  da  Família  Santo  Alfredo,  Porto  Alegre,  Rio
Grande do Sul, Brasil

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe de Saúde da Família e Residentes de
Atenção Básica em Saúde Coletiva da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Reestruturação  do  calendário  de  consultas  do
Programa Prá-nenê para acompanhamento das crianças de zero a dois anos. Realização de grupos
para consultas coletivas aos 2, 6 e 9 meses, com base nas orientações contidas na Caderneta de
Saúde da Criança. Por meio da metodologia de educação popular em saúde, a realização do grupo
objetiva empoderar a família do cuidado da criança, demonstrando que esse conhecimento está
próximo e acessível.

Sobre o que foi? Sobre a reestruturação do calendário de consultas de acompanhamento
das crianças até dois anos na Unidade de Saúde da Família Santo Alfredo. No primeiro ano de
vida as  crianças têm seu crescimento e desenvolvimento vigiado por meio do “Programa Prá-
Nenê”, alguns dos objetivos deste programa são: Produzir ações de saúde que propiciem o pleno
desenvolvimento da criança, buscando aumentar sua qualidade de vida e a de sua família; Prestar
atenção  integral  a  todas  as  crianças  no  primeiro  ano  de  vida,  moradoras  nas  áreas  sob
responsabilidade  dos  serviços  básicos  de  saúde;  Promover  ações  de  saúde  adequadas  às
necessidades da criança e de sua família.¹ 

Como funciona(ou) a experiência? Após o nascimento da criança, o hospital de referência
entra  em  contato  com  a  Unidade  de  Saúde  de  Referência  para  o  agendamento  da  primeira
consulta. A partir da primeira consulta, a criança é cadastrada no programa “Prá-nenê” e inicia seu
acompanhamento  conforme  a  tabela  “Calendário  Prá-Nenê”  (anexo  1).  Neste  calendário  são
realizadas consultas individuais com enfermeiro, médico e odontólogo e consultas coletivas aos 2,
6  e  9  meses,  baseadas  na  metodologia  da  educação  em  saúde,  com  uma  equipe  atualmente
formada  por  uma  Enfermeira,  duas  Agentes  Comunitárias  de  Saúde  e  uma  Fonoaudióloga
Residente.  As orientações selecionadas fazem parte da Caderneta de Saúde da Criança.  Aos 2
meses o foco está no Aleitamento Materno Exclusivo, aos 6 meses na transição para alimentação
complementar e aos 9 meses para estimulação do desenvolvimento. Durante o grupo, as famílias
são incentivadas a pensar, trocar conhecimento sobre os temas enfocados e elaborar alternativas
adequadas à sua realidade, buscando o melhor cuidado para a saúde da criança.

Desafios para o desenvolvimento? Um dos maiores desafios encontrados até o presente
momento está em diminuir a distância do profissional de saúde e a família da criança;  Outro
grande nó crítico está em ampliar a participação da família da criança, visto que na maioria das
consultas, comparecem acompanhadas apenas da mãe.

Quais as novidades desta experiência? Utilização de orientações próximas das famílias e



em  linguagem  acessível.  Utilização  da  metodologia  de  Educação  Popular  em  Saúde  como
estratégia para diminuir a distância e o absenteísmo no acompanhamento dos menores de dois
anos.

Referências Bibliográficas:
¹  PRÁ-SABER:  INFORMAÇÕES  DE  INTERESE  À  SAÚDE.  (Secretaria  Municipal  da

Saúde, Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, Equipe de Informação). - Porto Alegre, RS,
2003



Eixo temático: Ciclos Vitais

EXPERIÊNCIA DE CUIDADO COMPARTILHADO NA ATENÇÃO À SAÚDE
MATERNA

Francele Dimer Magnus 1

Mônica Helen Baracy Gauto 2 

1 Psicóloga, Residente em Saúde Coletiva com Ênfase em Atenção Básica
 Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

2 Enfermeira, Residente em Saúde Coletiva com Ênfase em Atenção Básica
Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família Viçosa
Qual foi a experiência desenvolvida?   A experiência se trata da realização de Consultas

Conjuntas pelas profissionais enfermeira, dentista e psicóloga, todas residentes de Atenção Básica
em Saúde Coletiva da Escola de Saúde Pública do RS, à gestante em sua primeira consulta de Pré-
Natal e à Puérpera e seu neonato na primeira vinda à Unidade após o parto.

Sobre o que foi? A Política Nacional de Humanização, juntamente com a Rede Cegonha,
representam um conjunto  de  iniciativas  que  envolvem mudanças,  tornando o  acolhimento  da
gestante na atenção básica como um processo de responsabilização pela integralidade do cuidado
a partir da recepção da usuária com uma escuta qualificada, favorecendo o vínculo. Espera-se que
a equipe busque compreender os  múltiplos  significados  da maternidade  para  a  usuária  e  sua
família,  acolhendo integralmente sua história  de  vida a partir  de  seu relato e  de  seu parceiro
(BRASIL, 2012). Estamos experimentando uma nova forma de acolher integralmente a mulher na
Unidade de  Saúde em momentos  considerados  de  intensa transformação nas  suas  vidas,  bem
como de suas famílias, que são o início da gestação e a chegada de um novo bebê. Entendendo que
suas  demandas  de  cuidado  não  estão  restritas  a  um  único  núcleo  de  saber,  realizamos  este
acolhimento  através  de  atendimentos  multiprofissionais  que  visam  contemplar  aspectos
psicossociais e atividades educativas e preventivas.

Como  funciona(ou)  a  experiência?  Redirecionamos  para  a  agenda  conjunta  os
atendimentos das mulheres que iniciariam o pré-natal e das puérperas. No primeiro atendimento
do Pré-Natal são realizados exames preconizados pelo Ministério da Saúde como Teste Rápido e
Eletroforese de hemoglobina, a fim de detectar precocemente alguma doença que possa vir causar
algum  agravo.  Também  são  realizadas  orientações  sobre  alimentação  saudável,  saúde  sexual,
saúde bucal, bem como a importância de dar continuidade ao Pré-Natal. Após o parto é indicado
que mãe e bebê visitem a Unidade de Saúde em até sete dias. Neste encontro, é realizada avaliação
geral do recém-nascido, questões relacionadas a amamentação – a boa pega, a motivação para
amamentação, e demais orientações – o vínculo e a forma com que interage o binômio, orientações
relacionadas a higiene e conforto e saúde bucal do bebê.   Este é um momento em que se busca
centrar as práticas nas necessidades trazidas pela usuária em questão mais do que nos saberes
específicos de cada núcleo, proporcionando um ambiente de respeito e segurança, entendendo que
esta se encontra em um momento de profundas mudanças em sua vida, onde escuta qualificada,
orientação  e  cuidado  são  fundamentais,  seja  por  estar  iniciando  o  acompanhamento  de  sua
gestação ou por estar a poucos dias com seu bebê nos braços.  

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Um  grande  desafio  que  encontramos  foi  afinar  os
discursos dos diferentes olhares profissionais a fim de organizar o processo de trabalho de forma
coesa,  uma  vez  que  não  é  parte  de  nossa  formação  profissional  de  origem  o  trabalho
interdisciplinar.



Outro  desafio  que  se  apresenta  é  que  o  cuidado  integral  seja  garantido  em  todos  os
momentos, não apenas quando o atendimento compreende a presença de profissionais de diversos
núcleos de saber, uma vez que é papel de toda a equipe o acolhimento enquanto prática de escuta
qualificada.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  É  espaço  de  trocas  e  aprendizagem  que  nos
proporciona intercâmbio de saberes de outras áreas, fomentando o trabalho transdisciplinar. Tal
espaço estende-se as usuárias atendidas, que fazem parte desta relação onde se constroem saberes,
à medida que podem se colocar ativamente como autoras do seu processo de maternidade.

Referências Bibliográficas: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento  de  Atenção  Básica.  Atenção  ao  pré-natal  de  baixo  risco.  Brasília:  Ministério  da
Saúde, 2012.



Eixo temático: Ciclos Vitais – Saúde da Criança

Implementação do programa de triagem auditiva neonatal no Hospital Universitário
Mãe de Deus no Município de Canoas 

Marilise Floriano 1
Rejane Bergmamm 2

Fabiana Bergamann 3
Mariana Satte  Selaimenn 4

Thiala Brandão 5
Bruna Mauer 6

1 Fonoaudióloga, Canoas, Brasil
2 Fonoaudióloga, Canoas, Brasil
3 Fonoaudióloga, Canoas, Brasil
4 Fonoaudióloga, Canoas, Brasil
5 Fonoaudióloga, Canoas, Brasil
6 Fonoaudióloga, Canoas, Brasil

Local de experiência:
Esta experiência foi desenvolvida no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul no município

de Canoas, no Hospital Universitário Mãe de Deus.
Pontos de rede/ Equipes de rede envolvidas:
Secteraria Estadual de Sáude e Secrataria Municipal de Canoas
Qual foi a experiência desenvolvida?
Triar os recém nascidos do hospital universitário, realizando o teste da orelhinha
Sobre o que foi?
Triagem Auditiva Neonatal
Como funciona(ou) a experiência?
Os testes  de  triagem auditiva   são   realizados  de  segunda a  sexta  feira  no alojamento

conjunto do hospital  Universitário pelas fonoaudiólogas  Marilise Floriano e Thiala Brandão. Esta
última,  substitui a Fga. Marilise Floriano em suas  as férias.Os pacientes nascidos no final de
semana, são agendados. 

O aparelho utilizado é  Otoport Lite da Interacoustic para realização EOAT. É colocada
uma sonda no ouvido do bebe que emite um som até a cóclea e retorna para o equipamento. O
resultado pode ser normal ou alterado.  Quando dá alterado o exame é agendado em 15 dias para
um segundo exame de EOAT em uma sala específica no setor de fonoaudiologia  do hospital,
utilizando  novamente  o  mesmo  aparelho.  Os  bebês  que  não  passam  nesse  segundo  teste  são
encaminhados  para  avaliação  no  serviço  de  otorrinolaringologia  do  mesmo  hospital,  e  para
realização de  uma bateria  de exames.  Esta bateria compõe dos seguintes  exames:  audiometria
infantil, imitanciometria e o BERA. Estes exames são realizados pela equipe  fonoaudiólogas que
compõe o mesmo setor de fonoaudiologia. Após o diagnóstico da equipe e quando indicado, a
protetização do recém nascido é realizada pelo setor de saúde auditiva da mesma instituição.

Desafios para o desenvolvimento?
O maior  desafio  é  realizar  a  triagem auditiva  em 95% dos  nascidos  vivos  do  hospital

universitário e realizar a protetização até os seis meses de vida para aqueles falharam em todo o
processo.

Quais as novidades desta experiência?
Para atingir os 95% dos nascidos vivos com a triagem auditiva neonatal, a partir de agosto

de 2014, o serviço de fonoaudiologia do hospital conta com o apoio do Serviço Social e também da
secretaria  de  saúde  de  Canoas  para  estar  buscando  junto  com  os  agentes  comunitários   os
pacientes que não realizaram e não compareceram para fazer o teste da orelhinha.



Eixo: ciclos vitais

INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA: AÇÕES DA NUTRIÇÃO
NO PROGRAMA PRA NENÊ DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Simone Gonçalves Menegotto
Karina Porto Hrymalak

Renata de Souza Escobar
Giselle Souza Pinto

Bernardete Bernardon
Jéssica Vidal Damasceno

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre

Equipes de rede envolvidas: profissionais de atenção básica 

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? A  visita  domiciliar  é  uma  das  atribuições  das
equipes  de  saúde de  atenção primária.  Desde 1992 o  município  de  Porto  Alegre  implantou o
Programa Pra Nenê que desenvolve ações de vigilância à saúde de crianças no seu primeiro ano de
vida. Uma das ações desenvolvidas são as visitas domiciliares ao recém nascido. Na Unidade de
Saúde  Parque  dos  Maias  pertencente  ao  Serviço  de  Saúde  Comunitário  do  Grupo  Hospitalar
Conceição esta visita atualmente é feita pelo agente comunitário de saúde e o nutricionista. 

Sobre que foi a ação? A inserção do nutricionista na visita domiciliar do recém nascido
teve  como  meta  fortalecer  o  incentivo  ao  aleitamento  materno  por  dois  anos  ou  mais  e,
exclusivamente até o sexto mês de vida da criança. 

 
Como  funciona  a  experiência? Quando  o  agente  comunitário  de  saúde  recebe  o

comunicado de nascimento de uma criança no território de abrangência da Unidade de Saúde
Parque dos Maias ele entra em contato o nutricionista para que ambos possam programar o dia da
visita  domiciliar.  É  preconizada  pelo  Serviço  de  Saúde  Comunitária  do  Grupo  Hospitalar
Conceição que a visita seja feita antes do décimo dia de nascimento da criança. Durante a visita, os
profissionais  abordam  questões  psicossociais  da  família  e  agendam  a  primeira  consulta  de
puericultura  do  recém  nascido.  Além  de  informações  de  cunho  clínico  como  tipo  de  parto,
inspeção das mamas e dados do nascimento do bebê o nutricionista também observa o momento
da amamentação. Caso seja observada alguma dificuldade na técnica de amamentação tais como
mamas  ingurgitadas,  fissuras  malilares,  pega  e  posição  incorretas  entre  outras  demandas,  o
nutricionista organiza um acompanhamento mais sistemático desta puérpera com o objetivo de
reduzir o desmame precoce. Em situações mais complicadas a puérpera é, então, encaminhada
para  seu  médico  ou  enfermeiro  de  referência  para  que  questões  de  ordem,  em  geral,  clínica
recebam  o  tratamento  adequado.  Se  nenhuma  dificuldade  é  verificada,  a  mãe  recebe  o
aconselhamento  sobre  amamentação  e  seu  acompanhamento  é  observado  pelo  nutricionista
através da consulta de puericultura. 

Quais as novidades desta experiência? As novidades desta experiência são observadas na
coordenação do cuidado desta criança cuja mãe recebe orientações em relação à amamentação
ainda no leito hospitalar e estas continuam no âmbito da atenção básica. Além disso, a inserção do
nutricionista na visita domiciliar do recém nascido auxilia identificar as principais dificuldades
encontradas pelas nutrizes quanto às técnicas de amamentação.  Outro resultado importante é que
desde que esta ação iniciou, em janeiro de 2014, cerca de 20 crianças nasceram no território de
abrangência  da  Unidade  de  Saúde  Parque  dos  Maias  e  destas  10  ainda  estão  em aleitamento
materno exclusivo. Este resultado demonstra que intervenções realizadas nos primeiros dias de
aleitamento materno são realmente eficazes para a redução do desmame precoce principalmente



quando realizadas no ambiente familiar da nutriz como, em geral, acontece na visita domiciliar. 



Eixo Temático: ATENÇÃO BÁSICA

Matriciamento e intersetorialidade entre a Unidade de Saúde Jardim Leopoldina e uma
escola infantil localizada no território

Lara Monteiro Schuck 1

Bruna Bragagnollo Bolner 2

Luís Felipe Parise 3

Vanessa Rehermann 4

1 Psicóloga Residente Do Serviço de Saúde Comunitária
Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, Brasil.

2 Nutricionista Residente do Serviço de Saúde Comunitária
Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, Brasil.

3 Psicólogo Residente do Serviço de Saúde Comunitária
Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, Brasil.

4 Assistente Social Residente do Serviço de Saúde Comunitária
Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, Brasil.

Local da experiência (País, Estado, Município):
Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Pontos de rede/ equipes de rede envolvidos:
Equipe de saúde formada por profissionais contratados do Grupo Hospitalar Conceição,

residentes  e  estagiários  das  categorias  profissionais:  Psicologia,  Serviço  Social,  Nutrição,
Odontologia e Enfermagem. Equipe de educação básica formada por orientadora pedagógica e
nutricionista da escola infantil.

Qual foi a experiência desenvolvida?
Apoio Matricial realizado por profissionais da Unidade de Saúde Jardim Leopoldina com a

Escola Infantil, localizada no mesmo território da unidade de saúde.

Sobre o que é
O apoio matricial corresponde a dispositivo do processo de trabalho onde um profissional

atuando em determinado núcleo (psicologia, serviço social, nutrição, entre outros) oferece apoio
em sua especialidade para outros profissionais,  equipes e setores.  Assim,  busca personalizar a
relação entre os profissionais através do contato direto entre a referência do caso e o especialista de
apoio, estimulando a troca de opinião, a integração da equipe e a corresponsabilização sobre o
processo saúde e doença (SANTOS E LACAZ, 2012). 

O matriciamento surgiu da demanda trazida pelos profissionais  de educação da escola
infantil  em  conhecer  algumas  questões  que  fazem  parte  da  saúde  dos  escolares,  assim  como
diversas situações complexas que envolvem o bem estar e a saúde das crianças atendidas pela
escola. Demandas estas que perpassam a saúde e a educação e que exigem ações intersetoriais para
melhor  resolutividade.  Sendo  assim,  em  2011,  construiu-se  na  unidade  de  saúde  Jardim
Leopoldina, o apoio matricial que a equipe de residentes, estagiários, profissionais contratados do
serviço de saúde realiza na escola infantil pertencente ao seu território. 

Como funciona a experiência
Como já relatado, essa experiência ocorre desde 2011 e vem sendo desenvolvida a partir de

uma demanda de maior articulação da rede de apoio às demandas infantis, vindas da escola, no
sentido de qualificar a assistência de ambos os serviços, empoderando professores e orientadores a



lidarem  com  diversas  situações  do  seu  cotidiano  e  problematizando  as  necessidades  de
encaminhamentos.

O apoio matricial surgiu a partir de uma necessidade de estreitar a comunicação entre os
serviços, para dar conta da demanda de atendimento infantil a partir do viés da Clínica Ampliada
(BRASIL, 2009), e da concepção de Matriciamento em Saúde Mental, que pressupõe ampliação do
leque de possibilidades para além do atendimento individual: requer discussão de caso com os
envolvidos, atuação no âmbito familiar, resgate de estratégias preventivas/ interventivas que a
própria equipe escolar possa desenvolver, por se entender a escola como um espaço com potencial
de promoção de saúde. 

O matriciamento na escola acontece quinzenalmente, com duração de uma hora e meia, e
reúne uma dupla de profissionais da US Jardim Leopoldina e uma dupla de coordenadores da
escola infantil, com eventual participação de professores e monitores. Ainda, prioriza-se diminuir
a angústia dos profissionais da escola os escutando e acolhendo algumas demandas para realizar
devolutivas mais efetivas, bem como poder atuar de maneira a instrumentalizar estes profissionais
a lidarem com diversas situações que são desafiadoras, mas onde se questiona a real necessidade
de encaminhamento; ainda, funciona como espaço de articulação de rede familiar e/ou de serviços
quando se faz necessário. 

Desafios para o desenvolvimento
O matriciamento nos desafia a trabalhar sob a perspectiva da ampliação do olhar sobre os

processos de saúde-doença e a corresponsabilidade do cuidado tanto entre os próprios membros
da  equipe  de  saúde,  como  também  aos  professores.  Além  disso,  o  tempo  disponível  para  a
resolução das demandas ainda é insuficiente, visto que é difícil conciliar com as demais atividades
envolvidas no cotidiano de trabalho da equipe de saúde, que ainda mantém seu funcionamento
centrado  na  lógica  curativa  e  voltado  para  demandas  agudas,  em  detrimento  da  lógica  da
prevenção e promoção, por exemplo.  

Quais as novidades dessa experiência
O matriciamento na escola é uma experiência nova que se amplia através da diversidade de

estudantes e profissionais em formação em que muitas unidades de saúde da cidade não possuem
a oportunidade de vivenciar ou não proporcionam campo aberto para tal. Prestar apoio de forma
diferenciada a um setor importante como a educação leva à reflexão sobre as reais dificuldades que
as escolas enfrentam nos dias atuais, além de facilitar os canais de comunicação e a interlocução
com diferentes setores e políticas públicas. 

Referências:

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Política  Nacional  de
Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Clínica ampliada e compartilhada Brasília: Ministério
da Saúde, 2009. p. 64. 

SANTOS, Ana Paula Lopes dos; LACAZ, Francisco Antonio de Castro. Apoio matricial em
saúde do trabalhador: tecendo redes na atenção básica do SUS, o caso de Amparo/ SP. Ciênc.
saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 17,  n. 5, May  2012 .  



Eixo: Atenção Básica
OFICINA “BRINCANDO DE APRENDER” 

Dafne Schafer, Fonoaudióloga, Maratá-RS

A Oficina envolve educação, saúde, cultura e lazer. É destinada a crianças e adolescentes
que tenham dificuldades de integração e socialização na escola. Inicialmente é feita a triagem junto
à escola e aos professores, entrevistas com as famílias e posteriormente as crianças e adolescentes
são encaminhados à oficina onde desenvolvem atividades lúdicas e psicopedagógicas orientadas
pela  psicóloga,  fonoaudióloga  e  pelo  médico  da  UBS.  São  feitas  saídas  de  campos  e  lanches
integrativos. As crianças são buscadas e levadas às suas residências pelo transporte ida oficina. 



Eixo: Atenção Básica

Programa Guaíba Abraça a Família
promovendo o direito à vida e à saúde dos bebês.

Abreu, Cinara Soares 1

Bastiani, Gedria 2

1 Assistente Social, Coordenadora Programa Guaíba Abraça a Família, Guaíba, Brasil.
2 Enfermeira, Responsável técnica do Programa Guaíba Abraça a Família, Guaíba, Brasil.

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Guaíba
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidades Básicas de Saúde, Estrarégia Saúde

da Família, Saúde Mental, Pronto Atendimento, Vigilância em Saúde, Assistência Social.
Qual foi a experiência desenvolvida? Programa Guaíba Abraça a Família
Sobre o que foi? Redução da mortalidade materno-infantil do município de Guaíba
Como funciona(ou)  a  experiência? Em  2004  a  cada  mil  crianças  que  nasciam  dezoito

vinham a óbito no seu primeiro ano de vida, através da atenção e monitoramento especial ao bebê,
do  incentivo,  apoio  e  proteção  ao  aleitamento  materno,  do  acompanhamento,  humanização  e
qualificação  do  pré-natal  e  da  promoção  do  planejamento  familiar,  foi  possível  reduzir
gradativamente esse indicador.

As ações descritas acima são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar composta por
profissionais  das  áreas  de  serviço  social,  enfermagem,  nutrição,  fonoaudiologia,  psicologia,
ginecologia,  obstetricia  e  pediatria.  O  programa  possui  cinco  projetos  que  atuam  de  maneira
conjunta e complementar. São eles:

Atenção e Monitoramento Especial ao bebê – AmeBebê, acompanha as gestantes e promove
a atenção integral à saúde do bebê. Todos os bebês são acompanhados durante seu primeiro ano
de vida em nossas Unidades Básicas de Saúde através de agendamentos mensais.  Após a alta
hospitalar, a puérpera é encaminhada para a US Centro onde o bebê realiza sua primeira revisão,
teste  do  pezinho,  teste  da  orelhinha  e  vacinas.  A  mãe  passa  pelo  acolhimento  social,  revisão
ginecológica. No acolhimento social é possível verificar riscos associados a gravidez, parto e/ou
pós-parto,  dando-lhes  o  devido encaminhamento,  além de promover  o  aleitamento materno  e
reforçar os cuidados com o recém-nascido (RN).  Realizamos busca fone e/ou visita domiciliar
quando a criança não é trazida nas consultas, ou quando recebemos alguma denuncia que coloque
em risco à vida do bebê. Esse projeto comtempla o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos –
SINASC, onde  é realizado a digitação e a análise de cada DNV detectando os recém nascidos de
risco.

Atenção à Gestante – Toda gestante tem suas consultas agendadas. Há cotas de exames
laboratoriais  específica  para  este  público  e  autorização  facilitada,  assim  como  a  realização  de
ecografias  obstétricas.  O programa é responsavel pela alimentação do SisWeb, capacitação dos
profissionais das UBSs com descentralização do sistema e busca ativa de gestantes faltosas.

Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação: sendo o aleitamento materno um dos
recursos  para  a  diminuição da mortalidade materno-infantil  a  mulher é  estimulada  e  apoiada
desde  o  início  da  gestação  a  amamentar  exclusivamente  até  o  sexto  mês  de  idade  e  como
complemento até os dois anos de idade ou mais. Todos os anos são realizadas capacitações sobre a
promoção  do  aleitamento  materno  e  os  10  passos  para  o  sucesso  da  amamentação  com  os
profissionais de saúde de todas as Unidades Básicas de Saúde, Pronto-Atendimento e convidados
da comunidade.

Saúde  e  Prevenção  nas  Escolas:  O  projeto,  vinculado  ao  Ministério  da  saúde,  é  uma



parceria  entre  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Conselhos  de  Direitos  e  ONGs,  e  almeja
principalmente:  sensibilizar  os  gestores  da educação e  da saúde  para ações  de  prevenção nas
escolas; estimular a implantação de uma política de educação preventiva de forma articulada com
o Sistema Único de Saúde; estimular o debate e reflexão sobre questões relativas a sexualidade e
incentivar a participação de jovens na ampliação dos espaços de atuação na formulação e execução
de políticas públicas de prevenção as DSTs/Aids.

Planejamento Familiar: São disponibilizados para homens e mulheres diferente métodos
contraceptivos  para que a  gravidez não seja  indesejada,  além de um trabalho de prevenção e
orientação.

Desafios para o desenvolvimento? Infra-estrutura, recursos humanos e fortalecimento da
rede de apoio.

Quais  as novidades  desta experiência? Capacitação de todos profissionais  vinulados  a
Atenção Básica para acolhimento da gestantes e famílias, assim como, posteriormente dos Rns;
Cota  especial  para  gestantes  nos  exames  laboratóriais;  aparelho  ecográfico  específico  para
gestantes; profissional referência para gestantes adolescente; confecção e distribuição de materiais
gráficos informativos, entre outras.

Outras observações: O Programa Guaíba Abraça Família está em fase de implementação
das propostas apresentadas pela Rede Cegonha.



Eixo Temático: Ciclos Vitais

Vigilância Nutricional de Crianças menores de 1 ano

Sara Bortoluz
Rosa Malena da Silva Ramos1

Lena de Azeredo Lima2

Maria Teresa Olinto3

1 Nutricionista, Residente, Porto Alegre, Brasil.
2  Nutricionista, Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre,

Brasil.
3  Nutricionista, Docente Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.

Local da experiência:
Território da Unidade de Saúde Barão de Bagé, Serviço de Saúde Comunitária do Grupo

Hospital Conceição (SSC/GHC), Porto Alegre, RS.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:
Nutricionistas  e  Agentes  Comunitárias  de  Saúde da  Unidade de  Saúde  Barão  de  Bagé

(USBB) e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
 
Qual foi a experiência desenvolvida?
Implantação de  um Manual  de  Vigilância  Nutricional  para  sistematizar  a  Ação “Nutri

Bebê”. 

Sobre o que foi?
Vigilância  Alimentar  e  Nutricional  das  crianças  menores  de  um (1)  ano  moradoras  no

território da USBB e cadastradas no “Programa da Criança”. 

Como funciona(ou) a experiência?

  Foi elaborado um Manual de vigilância nutricional com objetivo de sistematizar e
orientar as visitas domiciliares às famílias com crianças menores de 1 ano moradoras no território
da USBB e inscritas no Programa da Criança.

O  Manual  do  Nutri  Bebê  tem  como  base  um  algoritmo  construído  de  acordo  com  o
Programa da Criança e prevê o monitoramento do crescimento e de  aspectos fundamentais em
cada fase  do bebê,  da  mãe  e  família  como a  participação  da família  no  cuidado,  aleitamento
materno exclusivo, uso de fórmulas infantis, introdução da alimentação complementar saudável e
hábitos alimentares da família. Também é verificada a  qualidade dos registros no prontuário e
frequência nas consultas de puericultura conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde. Estão
previstas no mínimo cinco visitas domiciliares (do recém nascido, aos um, três, seis e nove meses)
que seguem um roteiro incluindo desde a revisão do prontuário, perguntas a serem feitas para as
famílias e impressão do profissional. 

A primeira visita domiciliar do recém-nascido até os 10 dias de vida é um indicador do
serviço de saúde e está vinculado ao Programa Prá-Nenê, que objetiva observar o vínculo mãe-
bebê,  a  adaptação  à  maternidade  e  do  bebê  na  família,  dificuldades  na  amamentação,  sono,
presença de algum problema e identificar fatores de risco mediante formulário de observação.
Após, a criança passa a ser acompanhada pelo Programa da Criança que preconiza um número
mínimo  de  sete  consultas  no  primeiro  ano  de  vida  a  fim  de  verificar  seu  crescimento  e
desenvolvimento.

Se constatado, após a revisão de prontuário e visita domiciliar, que o acompanhamento de



saúde do bebê não está adequado, a equipe será acionada para a solução da dificuldade e serão
realizadas  novas  visitas,  consultas  ou que  for  necessário,  decidido  em equipe  como plano  de
cuidados.  

Desafios para o desenvolvimento?

A  implantação  de  algo  novo  pressupõe  desafios  como  a  incorporação  da  prática  pela
equipe, a continuidade da realização das visitas, visto que os estagiários ficam somente por quatro
meses, e a aceitação da família para receber a visita. Durante o processo, foram realizadas algumas
alterações nos questionários.  

Quais as novidades dessa experiência?

O acompanhamento em vista domiciliar proporciona a identificação de dificuldades que
não  aparecem  no  ambulatório  e  proporciona  uma  intervenção  focada  e  imediata  sem  a
dependência  de  disponibilidade  de  consulta.  O  Nutri  Bebê  é  uma  atividade  de  formação
profissional em serviço, tanto dos estagiários quanto dos agentes comunitários que realizam as
visitas  de  rotina e,  dessa  forma,  ampliam seus  conhecimentos.  Sendo o  primeiro  ano de  vida
decisivo  para  a  saúde,  a  vigilância  nutricional  nessa  fase  do  ciclo  de  vida  pode  melhorar  os
resultados  para  o  aleitamento  materno  exclusivo,  hábitos  alimentares  e  consequentemente  a
qualidade de saúde dessas pessoas.  



Eixo: Atenção Básica
A Sala de Espera como ferramenta do Acolhimento

Evelise Birck Rodrigues
ESF Caic/Primavera

Introdução

A sala de espera de uma unidade básica de saúde costuma ser um ambiente onde tensões
aparecem e onde demoras para o atendimento costumam parecer mais longas. O que se encontra
habitualmente é um silêncio incômodo, quebrado por choro de crianças e discussões de usuários
descontentes.

A possibilidade de transformar este espaço num ambiente mais acolhedor é o ponto de
partida deste trabalho.

A Ação

A proposta de mudança ocorreu de forma gradual, porém ágil e simples. As diferenças
iniciaram em  simples alterações da disposição das cadeiras na sala de espera:  antes alinhadas
como um auditório, agora dispostas num grande círculo. Houve a instalação de um “Cantinho da
Criança”, com o reaproveitamento de uma mesa antiga e a doação, por parte dos funcionários, de
brinquedos velhos, lápis de cor e canetinhas hidrocor usados e folhas de rascunho. O banheiro dos
usuários também recebeu novidades: uma pequena classe foi transformada em uma maca forrada,
o espaço tornou-se útil trocador para os bebês.

Os cartazes eram todos em folhas brancas com letras pretas, e não chamavam a atenção
para  os  murais.  Novos  murais  foram  confeccionados  com  cartolinas  coloridas,  giz  de  cera  e
imagens.  As pequenas melhorias  foram sendo elogiadas  pelos usuários.  Todas as  informações
básicas da Unidade foram organizadas num jornalzinho e oferecidas neste espaço.

Ainda adotou-se a prática de realizar os Grupos de Sala de Espera. Uma ou duas vezes por
semana,  nos  dias  mais  movimentados,  um  profissional  do  posto,  munido  de  um  maço  de
jornaizinhos, posta-se no meio da sala de espera e começa a conversa. O assunto geralmente inicia
pelos assuntos básicos: o que é o acolhimento, como fazer o cartão do SUS, quais são os horários do
posto,  quando  acontece  a  reunião  da  equipe,  quais  são  os  grupos  educativos  que  a  unidade
oferece, quais profissionais estão de férias ou licença. As perguntas vão surgindo naturalmente, a
disposição  das  cadeiras  em círculo  favorece  a  troca  de  ideias  e  os  ânimos  vão  se  acalmando
naturalmente. Após a explanação, são distribuídos os informativos e outros folders que se tenham
disponíveis.

Avaliação Parcial

Todas estas medidas foram tomadas há pouco mais de um mês e já apresentam resultados
positivos: as crianças já adotaram o espaço reservado a elas, os adultos participam do momento de
conversa e levam o informativo para casa para consultas posteriores, alguns grupos apresentaram
maior  participação  e  alguns  funcionários  notam  o  ambiente  mais  tranquilo  da  recepção.  A
conversa em grupo não substitui o acolhimento, como escuta individual, obviamente, entretanto o
chegada receptiva também é uma forma de acolher, sobretudo em comunidades que tem como
característica salas de espera com ambiente tenso. 



Eixo Temático: Atenção Básica

“ACOLHE VIAMÃO: O FUTURO SE FAZ COM ATENDIMENTO HUMANIZADO”

Patrícia Martini 1

Michele Silva Correa 2

Sandra Denise de Moura Sperotto3

Local de experiência: Viamão
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Atenção  Básica  modelo  tradicional  e

Estratégia Saúde da Família – Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Referência (URs).
Qual foi a experiência desenvolvida?Implantação do Acolhimento em todas as Unidades

de Saúde

Sobre o que foi?Humanização na assistência, melhoria de acesso do usuário ao serviço,
mudança de postura interrelacional entre equipe/usuário,formação de vínculo.

Como funciona(ou)  a  experiência?O Acolhimento  foi  implantado  nas  16  Unidades  de
Saúde do município de Viamão de forma sistemática, entre os meses de julho de 2013 à fevereiro
de 2014, usando-se a metodologia de  rodas de conversas, envolvendo todos os profissionais da
UBS  para  levantamento  e  análise  crítica  dos  modos  de  organização  do  serviço,  fluxo  de
atendimento ao usuário e principais problemas enfrentados. 

As rodas foram realizadas no próprio serviço de saúde e conduzidas pela equipe de
gestão  que coordenou as discussões e oportunizou a participação de todos. O grupo listava os
principais problemas identificados, confrontava-oscom os possíveis benefícios que o acolhimento
traria e a necessidade latente da mudança de modelo assistencial. Ao final desse processo, a equipe
de  gestão   produzia  em  conjunto  com  a  equipe  o  “acordo  de  trabalho”  a  partir  da  data  de
implantação escolhida pelos próprios trabalhadores, de acordo com a realidade de cada serviço de
saúde  e  o  sentimento  de  apropriação  desta  mudança  gradual  de  postura  e  incorporação  das
diferentes diretrizes que o processo de trabalho tomaria a partir dali.

Após  a  implantação  do  acolhimento,  a  equipe  de  gestão  segue  realizando  o
matriciamento e apoio  “in loco” para as equipes, por tratar-se de processo contínuo de educação
permanente.  Para  isso,  seguem  sendo  realizadas  visitas  sistemáticas,  oficinas  de  trabalho  e
acompanhamento  de  reuniões  sistemáticas,  bem  como,  reajustes  de  conduta  formalizados  e
acordados com a equipe ou de forma pontual.

Desafios para o desenvolvimento?Resistência dos profissionais à mudança do modelo, da
postura e da adequação de processos como organização de agendas; Valorização da equipe em
todas as suas competências e especificidades e desconstrução do modelo médico-centrado;

Quais  as  novidades  desta  experiência?O  fato  de  que  o  acolhimento  contribui  para  a
melhoria do acesso à saúde, aumenta a resolutividade dos problemas mais comuns, diminui os
encaminhamentos  desnecessários  e  desenvolve  vinculação  do  usuário  com  a  sua  Unidade  de
referência, à medida em que vai despertando a confiança no serviço de saúde e profissionais.

Outras observações: A implantação do acolhimento acabou com as filas da madrugada nas
Unidades de Saúde do Município.

Referências Bibliográficas:
• Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde – DAB- Acolhimento à

Demanda Espontânea:  queixas  mais  comuns  na  Atenção  Básica.  Brasília:  Ministério  da
Saúde, 2012.

• Gomes, MCPA, Pinheiro, R. Acolhimento e Vínculo: práticas de integralidade na
gestão do cuidado em saúde em grandes centros urbanos. Interface, 2005; 9: 287-01.



• PNAB, 2012.
• Pinheiro, R. As práticas do cotidiano na relação oferta e demanda dos serviços de

saúde: um campo de estudo e construção da integralidade. In: Pinheiro, R., Mattos, RA. Os
sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro:UERJ; 2011.p. 65-
112.

1 Enfermeira, Coordenadora de Programas de Saúde na Atenção Básica do município de Viamão-RS,
especialista em Saúde Pública e Saúde da Família;

2 Enfermeira, Coordenadora da Estratégia Saúde da Família do município de Viamão-RS, mestre em
Ciências da Saúde;

3 Enfermeira, Secretária de Saúde do município de Viamão-RS, mestre em Saúde Pública Baseada em
Evidências.



Eixo: Atenção Básica

Acolhendo o usuário, a experiência da ESF Canarinho – Cachoeirinha/RS

Márcia Nunes Oliveira, Ueldo
Miguel Plentz Rodrigues

José Antônio Serra

Nosso  relato  se  refere  a  estruturação  do  atendimento  dado  aos usuários  na  unidade  ESF
Canarinho. Essa unidade funcionava como uma unidade básica de saúde, na qual o paciente  que
necessitava  de  atendimento,   precisava  "tirar  ficha"  nos  horários  estabelecidos  (segundas  pela
manhã) para poder consultar. Com a chegada da equipe de saúde da família, através das visitas
domiciliares,  percebemos  que  muitos  indivíduos  que  necessitavam  de  atendimento  não
conseguiam consulta,  seja  pelos  horários  de  marcação,  dificuldade  de  locomoção
ou impossibilidade de permanecerem longos períodos na fila ( mulheres com vários filhos, por
exemplo).  Eles  acabavam  procurando  a  unidade  em  situações  de  urgência/emergência,
necessitando  de  atendimento  com  brevidade, gerando  uma  demanda  não  organizada  que
dificultava  o  atendimento  até  mesmo  dos  pacientes  com  consulta  agendada.   Diante  dessa
dificuldade,  optamos  por  reorganizar  os  atendimentos,  passando  por  diversos  modelos  que
originaram  o  "nosso"  acolhimento.  Nele  existe  espaço  para  a  demanda  espontânea  e  para  o
atendimento programado de forma equilibrada de acordo com o perfil da nossa população.

Desafios  para  o  desenvolvimento:  Diante  do  desafio  de  atender  as  diferentes  demandas dos
nossos  usuários,  iniciamos o  processo  de reorganização do  atendimento.  A idéia  inicial  foi  de
ofertar  mais  horários  de  agendamento  (segundas  pela  manhã e  quartas  a  tarde) ,  além  de
possibilitar agendamentos realizados pelas agentes de saúde. Essas modificações não repercutiram
da maneira que esperávamos pois as filas para agendamento continuaram e ainda favoreceram os
usuários que podiam ficar na fila, os quais passaram a consultar com mais frequencia. Também
notamos aumento das faltas nas consultas,  principalmente àquelas agendadas pelos agentes de
saúde, talvez pela facilidade de agendamento. Nesse momento, surge a III mostra de experiências
de saúde da família em 2008. E com as experiências lá vivenciadas trouxemos para a equipe a idéia
do  acolhimento,  humanizado  e  estruturado,  como  forma  de  atender  a  demanda  dos  nossos
usuários e iniciamos essa discussão.

Quais as novidades? Utilizamos os materiais que trouxemos da III Mostra Nacional de Produção
em Saúde da Familia para capacitação e motivação da equipe, nas reuniões e a discussão sobre o
modelo de acolhimento que adotaríamos e sua forma de implementação evoluiu. Pactuamos que o
acolhimento  como  escuta  qualificada  e  humanizada  seria  adotada  por  todos  os  membros  da
unidade. Fizemos um levantamento, através do SIAB, dos pacientes vinculados a programas e ou
com  necessidades  especiais,  os  quais  necessitariam  de  espaço  em  uma  agenda  programada.
Reservamos esse espaço nas agendas e disponibilizamos os demais horários ao agendamento via
"acolhimento".  Disponibilizamos  aos  usuários,  inicialmente, um  horário  que  denominamos  de
"acolhimento", diário em turnos inversos (seg/qua/sex 8:00 as 9:30 e ter/qui 13:00 as 15:00) para
avaliação  de  suas  demandas  pela  equipe  com  consequente  agendamento  (consulta  de
enfermagem/  consulta-dia/  consulta  programada)  de  acordo  com  suas  necessidades.  Essa
avaliação era realizada pela enfermeira e pela médica da unidade. Enfrentamos uma pressão por
"avaliações" realizadas pela médica e dificuldade em organizar a agenda para atender a demanda
aguda (quantos horários? distribuí-los ao longo do dia?). 
Ao longo do tempo fizemos várias adaptações na forma do acolhimento, hoje a avaliação inicial é
feita pelo enfermeiro,  e na sua ausência pelo técnico de enfermagem que foi treinado para tal.
Podemos dizer que o acolhimento é um ferramenta de todos os membros da equipe. 



Fazendo uma retrospectiva é fácil de perceber que a  procura por atendimento fora dos horários de
acolhimento, foi reduzindo gradativamente, e hoje se reserva a casos excepcionais e a pacientes
que desconhecem as formas de atendimento da unidade, ou que necessitem de um atendimento de
urgência.
Com isso podemos melhorar a oferta de horários para pacientes de programas como hiperdia,
puero  e  gestantes  e  para  estes  o  agendamento  é  automático  não  necessitando  passar  pelo
acolhimento para reconsulta.



Eixo temático: Atenção Básica

ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA: O USUÁRIO NO CENTRO DO PROCESSO
DE CUIDADO

Sabrina Chapuis de Andrade 1

Rafaela Medeiros 2

1 Enfermeira de saúde da família e da comunidade; coordenadora de estratégia de saúde da
família quadrante sudoeste; Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil.
2 Cirurgiã- Dentista de saúde da família e da comunidade; Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil.

Local da experiência: 
Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Atenção básica, atenção secundária e atenção terciária.

Qual foi a experiência desenvolvida? 
No nosso município o modelo de atendimento era centrado no modelo biomédico, a partir

da distribuição de “fichas”, com número limitado de atendimentos, onde o usuário dirigia-se ainda
de madrugada para a unidade básica de saúde e por lá ficava até a abertura da unidade, a fim de
garantir o seu atendimento naquele dia. Caso o número de “fichas” fosse menor que a demanda de
usuários na fila,  estes tinham que retornar para a unidade no dia seguinte,  ou dirigir-se até o
hospital da cidade (ou fora dela) para conseguir atendimento em saúde.

A fim de efetivar os princípios e diretrizes constantes na Constituição Federal Brasileira, na
qual define-se a Atenção Básica como principal porta de entrada dos usuários ao Sistema Único de
Saúde,  além de  que,  esta  deve  orientar-se  pelos  princípios  da  acessibilidade,  coordenação  do
cuidado,  do  vínculo  e  da  continuidade,  a  partir  da  realização  de  práticas  humanizadoras  e
integrais  em  saúde,  estimulando  os  usuários  a  participarem  deste  processo,  implantou-se  a
realização  do  acolhimento  à  demanda  espontânea  em  todas  unidades  básicas  de  saúde  do
município, através do qual era realizado o agendamento da consulta com profissional da saúde
para aquele mesmo dia ou para outro dia, de acordo com a necessidade de cada usuário e caso a
unidade de saúde não conseguisse resolver a demanda do usuário, este era referenciado para outro
nível de atenção à saúde. O projeto foi implantado de forma gradual, iniciando por unidades com
estratégia de saúde da família, sendo, posteriormente, expandido às demais unidades básicas.

Sobre o que foi? 
Sobre a implantação do acolhimento à demanda espontânea nas unidades básicas de saúde

do município.

Como funciona(ou) a experiência? 
Gestores da secretaria municipal de saúde trabalharam a temática em reuniões de equipe e

acompanharam o processo inicial de implantação deste “novo” modelo de atendimento. Todos
usuários  que chegavam na recepção  da  unidade de  saúde  procurando por  atendimento eram
encaminhados para o acolhimento. No acolhimento o profissional de saúde ouvia o usuário e a
partir de suas demandas o cuidado em saúde era pensado: alguns eram agendados para consulta
médica,  de  enfermagem  ou  odontológica,  havia  demandas  imediatas,  mas  a  maioria  dos
atendimentos eram resolvidos pela equipe de enfermagem. Inicialmente a equipe de enfermagem
ficou responsável pelo acolhimento, mas devido à falta destes trabalhadores, outros profissionais
foram inseridos neste processo. Algumas unidades, por exemplo, havia agenda de acolhimento
para  o  odontólogo,  o  qual,  até  então,  restringia  sua  participação  na  equipe  realizando
atendimentos unicamente dentro do consultório odontológico.



Desafios para o desenvolvimento? 
Inicialmente  os  profissionais  mostraram-se  resistentes  à  implantação  do  acolhimento  à

demanda espontânea, pois por anos trabalhou-se sob a lógica da oferta organizada das consultas
médicas.  A  falta  de  profissionais  foi  outra  grande  dificuldade  que  enfrentamos,  pois  os
atendimentos nas unidades mais que triplicaram, e a lógica dos atendimentos mudou, tornando-o
mais qualificado e, consequentemente, mais demorado, também; entretanto, o quadro funcional
manteve-se o mesmo. A falta de um protocolo municipal, o qual pudesse dar embasamento técnico
aos profissionais e maior respaldo para a tomada de decisões frente ao usuário, também foram
dificultadores no processo de implantação do acolhimento à demanda espontânea no município.

Quais as novidades desta experiência? 
Notamos  que  as  equipes  tornaram-se  mais  unidas,  e  nas  reuniões  aproveitava-se  para

discutir  mais  casos  de  usuários  do  que  até  então  se  estava  acostumado  a  realizar.  Com  a
participação  de  outros  profissionais  além  da  enfermagem  na  realização  do  acolhimento,
acreditamos  que  o  trabalho  tornou-se  ainda  mais  qualificado,  pois  novas  perspectivas  e
conhecimentos foram incorporados na realização do acolhimento. Os usuários manifestavam nas
reuniões do conselho local de saúde que agora sentiam-se parte da unidade de saúde, e que lá
poderiam  ir  a  qualquer  momento,  independentemente  de  ter  uma  “ficha”  para  atendimento
naquele dia ou não. 

Outras observações? 
A efetivação da prática do acolhimento, onde todos usuários têm suas demandas escutadas

e os encaminhamentos necessários são realizados pelos profissionais da saúde é algo que exige
tempo e dedicação dos trabalhadores para com os usuários. Afinal, não é tarefa fácil passar o dia
ouvindo histórias que muitas vezes envolvem sofrimento e dor, tanto física quanto psicológica.
Contudo,  o  resultado  positivo  que  tais  práticas  proporcionam,  a  melhoria  do  vínculo  entre
profissionais e usuários é, sem dúvida, muito gratificante e tem nos mostrado diariamente através
dos atendimentos que realizamos que estamos no caminho certo  e  que,  sem dúvida há muito
trabalho ainda a ser feito,  mas em equipe,  conseguiremos melhorar os indicadores de saúde e
qualidade de vida dos nossos usuários.

 
Referências

BRASIL. Portaria 2488, de 21 de outubro de 2011.  Aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para
a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Dis-
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Eixo temático: Gestão

APOIO INSTITUCIONAL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO COMPARTILHADA

Sabrina Chapuis de Andrade1 

1 Enfermeira de saúde da família e da comunidade; coordenadora de estratégia de saúde da
família quadrante sudoeste; Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Local de experiência: 
Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Atenção Básica.

Qual foi a experiência desenvolvida? 
Implantação do apoio institucional na atenção básica do município de Canoas.

Sobre o que foi?
O apoio institucional é definido como uma das funções gerenciais, o qual tem por meta a

reformulação  dos  modos  tradicionais  instituídos  nas  relações  de  trabalho.  Atualmente,  para  o
Ministério da Saúde, o apoio institucional é imprescindível para o estabelecimento de processos de
mudanças nas equipes de saúde, através da articulação de conceitos e tecnologias provenientes de
análises institucionais e de gestão.

Como funciona(ou) a experiência?
Com o objetivo de superar formas tradicionais de se estabelecer relações entre as equipes

de atenção básica e a gestão municipal de saúde, a partir de uma proposta de gestão participativa,
pautada nos princípios preconizados pela Rede HumanizaSUS implantou-se o apoio institucional
no  município.  A  gerência/gestão  acontece  numa  relação  entre  os  autores  envolvidos  neste
processo, e, independentemente do nome dado às metodologias de gerência das equipes, seja ele
acompanhamento/coordenação/condução/apoio  dos  serviços  e  dos  profissionais,  deve
proporcionar  a  construção  coletiva  de  um  processo  de  trabalho,  onde  todos  os  envolvidos
participem; afinal, é a partir da diversidade dos sujeitos que o processo torna-se mais rico e efetivo.

O município possui hoje cinco apoiadores institucionais, os quais ficam responsáveis por
no máximo 18 equipes de saúde (equipes de estratégias de saúde da família e unidades básicas de
saúde).  Os  apoiadores  trabalham diretamente  com as  equipes  dando suporte  nas  dificuldades
encontradas, auxiliando na avaliação dos indicadores,  projetos e planejamentos dentro de cada
território, a partir das particularidades populacionais, além de que, participam das reuniões de
equipe semanalmente, oferecem apoio por telefone, e-mail e presencial. 

No município de Canoas, os apoiadores são considerados membros integrantes das equipes
de saúde pelas quais estão responsáveis. Uma das principais atividades que o apoiador realiza é a
oferta  de  suporte  para  a  efetivação  dos  movimentos  de  mudança  que  as  próprias  equipes
identificam como necessárias. Além de que, o apoiador, por ter uma aproximação maior com a
coordenação municipal, recebe as metas de gestão e juntamente com a equipe planeja o melhor
caminho a ser percorrido para a efetivação das mesmas.

Desafios para o desenvolvimento?
Por tratar-se de um processo ainda novo, de gestão compartilhada, a partir de processos

horizontais de comunicação e tomada de decisão, é exigido dos profissionais um novo pensar a
respeito  destas  temáticas,  um  “desacomodar”,  o  que  nem  sempre  é  fácil,  visto  que  muitos
profissionais ainda pensam e trabalham sob lógicas tradicionais de fazer gestão e atuar na saúde.



Quais as novidades desta experiência?
Esta experiência tem possibilitado uma maior aproximação dos profissionais da saúde à

gestão municipal, facilitando a comunicação entre estes.
A tomada de decisões saiu do espaço único da secretaria  municipal  de  saúde e foi  ao

encontro dos profissionais nos seus locais de trabalho, onde o fazer em saúde realmente acontece.
Nota-se  que  os  profissionais  participam  mais  ativamente  do  planejamento  dos  processos  de
trabalho, ampliando a reflexão e qualificando as práticas dos trabalhadores.

Não nasci marcado assim (como sou) vim me tornando desta forma no corpo das tramas,
na  reflexão  sobre  a  ação,  observação  atenta  a  outras  práticas,  na  leitura  persistente  e  crítica.
Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos parte.

Paulo Freire
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Eixo: Atenção Básica

Atividades comemorativas ao dia mundial de combate ao fumo

UeldoMiguelPlentzRodrigues
José Antônio Serra

Márcia Nunes Oliveira

Como funcionou a experiência?
O planejamento da atividade foi feito em etapas. A idealização básica da atividade foi feita

no  final  do  ano  anterior,  momento  em  que  se  esquematiza  as  atividades  a  serem  feitas
nopróximoano. Nos meses anteriores, em reuniões de equipe,  foram planejados os detalhes da
atividade, buscando formas de organizá-la e de financiá-la.

Buscamos mudas de árvores junto ao centrohortoflorestaldo município.A gestão contribuiu
com osfoldereseducativos usados nas atividades.A iniciativa foi da própria equipe, com adesão
total dos trabalhadores deste local. A escola também se mostrou uma grande parceira na atividade.

Desafios para o desenvolvimento:
Osdesafios na atividade foi conseguirchamara atenção das pessoas na caminhada.Como ela

foi realizada cedo pela manhã, poucas pessoas nas ruas foram encontradas. Nas primeiras horas,
foi mais fácil distribuir os materiais nos comércios locais. Ao se aproximar do meio dia, foi mais
fácil alcançar o público-alvo.

Quais asnovidades?
Conseguimos  ficar  poralgumashoras  sem  o  atendimento  diário  da  unidade,  que

permaneceu  aberta  para  atendimentos  essenciais  e  para  a  continuidade  do  funcionamento.
Conseguimos  envolver  todos  os  profissionais  na  atividade.  Como  assuntos  a  serem  melhor
tratados nas próximas atividades semelhantes, foi pensado em fazer as atividades em horários que
fique  melhor  envolver  a  população,  como  o  horário  da  tarde.  Também  se  refletiu  sobre
previamente  mapear  os  tabagistas  da  região,  para  que  a  eficácia  da  ação  seja  melhor  e  mais
pontual.



Eixo: Atenção Básica

Construindo Possibilidades de educação alimentar e Práticas Corporais com as Crianças
e seus Familiares

Alpheu Ferreira do Amaral Junior 1

NúbiaEleuterio2

Caroline Abrantes 3

1 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ,NASF, SAPUCAIA DO SUL, BRASIL.
2  DENTISTA, ESF, SAPUCAIA DO SUL, BRASIL.
3 MÉDICA, ESF,SAPUCAIA DO SUL, BRASIL.

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
ESTRÁTEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA
Qual foi a experiência desenvolvida?
A organização e desenvolvimento de atendimentos em grupo das crianças com diagnóstico

de obesidade e obesidade grave que estudam na escola que localizada na área de abrangência da
ESF.

Sobre o que foi?
Programa  saúde  na  escola  (PSE)  que  teve  como  atividades  avaliação  antropométrica,

incentivo a pratica de alimentação saudável e prática de atividade física dos estudantes da escola
localizada na área de abrangência da ESF.

Como funciona(ou) a experiência?
Após a realização da atividade proposta pelo PSE, de avaliação antropométrica, as famílias

dos  estudantes  que  apresentavam  um  índice  de  massa  corporal  que  os  classificava  como
possuindo  obesidade  ou  obesidade  grave  foram  convidadas  a  participar  de  um  grupo  para
acompanhamento  para  construir  possibilidades  de  adoção  de  alimentação  saudável  e  de
práticascorporais. 

Os encontros dos grupos foram realizados mensalmente, contaram com a participação de
profissionais  de  saúde  como  médico,  dentista  e  professor  de  educação  física.  As  temáticas
abordadas foram selecionadas pelos profissionais de saúde em conjunto com os participantes do
grupo.



Eixo: Atenção Básica

Educação em Saúde no Programa Saúde na Escola com equipes de Saúde na Família 

Alana Wypyszynski Petroceli     1   
Caroline D'Azevedo Sica 2 

Sandra Cristina Uebel 3 

Thais Pletsch Schaefer 4 
Ana Rita de Oliveira Prinzo 5

1 Enfermeira, Enfermeira residente do Grupo Hospitalar Conceição, Novo Hamburgo, 
Brasil.

2 Nutricionista, Nutricionista de Saúde da Família, Novo Hamburgo, Brasil.
3 Enfermeira, Enfermeira de Saúde da Família, Novo Hamburgo, Brasil.
4 Médica, Médica de Saúde da Família, Novo Hamburgo, Brasil.
5 Enfermeira, Enfermeira de Saúde da Família, Novo Hamburgo, Brasil.

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Unidade de Saúde da Família, SMED, Pet-

Saúde (Feevale) e Residência Multiprofissional (GHC)
Qual foi a experiência desenvolvida?
Foram desenvolvidas ações educativas através de teatro abordando assuntos como higiene

pessoal, vacinação, alimentação saudável, entre outros. Concomitantemente, foram aferidos peso,
estatura, pressão arterial e avaliação da acuidade visual, em todas as turmas, desde a pré-escola até
o 7º ano, de uma escola municipal, que faz parte do território de abrangência de uma estratégia de
saúde da família do município de Novo Hamburgo/RS.

Sobre o que foi?
Trabalho de prevenção e promoção em saúde na Escola Eugênio Nelson Ritzel, vinculado

ao Programa Saúde na Escola.
Como funciona(ou) a experiência?
Foi  realizado  juntamente  com  todos  os  profissionais  das  equipes  de  saúde  (médicos,

enfermeiras,  nutricionista,  técnicos  de  enfermagem,  agentes  comunitários  de  saúde  e
administrativos)  e  a  diretora  da  escola  um cronograma  para  desenvolvimentos  das  ações.  As
equipes se organizaram para realizar as ações em alguns turnos, contemplando o que foi pactuado
pelo município no Programa de Saúde na Escola (PSE).  

Desafios para o desenvolvimento?
O  maior  desafio  encontrado  foi  conseguir  manter  as  equipes  completas  em  todos  os

momentos da atividade, não que isso tenha interrompido o processo, mas que ainda reafirma o
modelo curativo entranhado nas ações de saúde.  

Quais as novidades desta experiência?
Envolvimento das 4 equipes da Estratégia de Saúde da Família, juntamente com os alunos

Pet-Saúde e Enfermeira Residente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). 
Outras  observações  Após  a  realização  da  etapa  do  Componente  I  (avaliação

antropométrica, saúde bucal, ocular e vacinação), podemos observar os resultados e embasados
nisso  pensar  nas  atividades  educativas  para  esta  população,  dando  os  encaminhamentos
necessários  como,  atendimento  oftalmológico  e  com  dentista,  sendo  estas  pertencentes  ao
Componente II que visa a promoção e prevenção em saúde. 
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Eixo temático: Atenção Básica

EDUCAÇÃO ENTRE PARES NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: AMPLIANDO
PERCEPÇÕES DE JOVENS E ADOLESCENTES

Pricila Arrojo da Silva 
Janainny Magalhães Fernandes 

Leila da Silva Cardozo 
Bruna Rossi Koerich 

Júlia Campos Galperim 
Eduardo Freire Santana 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família Santa Helena,

Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ, Centro de Promoção da Criança e do Adolescente – CPCA e
Escola Estadual Rafaela Remião.

Qual foi a experiência desenvolvida?  Programa Saúde na Escola (PSE) articulado com
diversas redes de apoio, dando voz aos adolescentes, através da metodologia da educação entre
pares. 

Sobre o que foi?  A equipe da Unidade Básica de saúde da Família (UBSF) Santa Helena,
localizada na região da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre-RS, junto aos residentes da Escola de
Saúde Pública do estado, iniciou, em parceria com o projeto “Participação e dinamização juvenil
no PSE: Projeto de Implementação e Acompanhamento das Estratégias para Educação entre Pares
do componente 02”,  do Ministério  da Educação,  em parceria  com a  Fundação Osvaldo Cruz
(Fiocruz) do Rio Grande do Sul, e a escola Estadual Rafalela Remião, adstrita ao território, ações
educativas oficinas com a metodologia da educação entre pares.

Como funciona(ou) a experiência? Foi articulada com a equipe de professores a oferta de
oficinas semanais, realizadas sempre nas 4ªfeiras, das 14 às 15h30min, dentro da carga horária de
estudo.  Tendo  em  vista  que  o  Trajetórias  Criativas  conta  com  a  participação  de  cerca  de  60
adolescentes, o grupo foi dividido em 3 turmas, para possibilitar o desenvolvimento das oficinas
simultaneamente. Isto foi possível porque a união da equipe da Fiocruz e da ESF permitia que
houvesse sempre 3 pessoas para a condução de cada oficina ao mesmo tempo. Além disso, este
espaço conta também com o acompanhamento/participação de dois jovens da escola, selecionados
para participar como dinamizadores entre ex-integrantes do Projeto Trajetórias  Criativas.  Estes
adolescentes, pelo desenvolvimento obtido no Trajetórias, agora cursam o ensino médio regular.
As oficinas iniciaram em 16 de abril de 2014.

A parceria entre UBSF, escola e Fiocruz tem permitido que as ações de educação em saúde
fossem  realizadas  o  mais  perto  possível  do  que  o  Ministério  da  Saúde  preconiza,  através  da
educação entre pares, que visa uma maior participação dos adolescentes nas discussões e reflexões
através  diálogos  realizados  de  “jovens  para  jovens”  (BRASIL,  2011b).  Essa  metodologia  tem
produzido  discussões  conduzidas  pelos  próprios  estudantes,  tem sido  realizada  com diversas
estratégias, tais como a arte, grupos de trabalhos, rodas de conversas, círculos de diálogos, dentre
outras.

Até  o  momento,  foram  realizadas  atividades  de  educação  entre  pares  com  os  temas
Sexualidade  e  Gênero,  Adolescências  –  Juventudes  e  Participação,  Sexualidades  e  Saúde
Reprodutiva e  Prevenção das DST,  HIV e AIDS,  baseados nos materiais  disponibilizados pelo
Ministério  da  Saúde  para  educação  entre  pares  no  Programa  Saúde  na  Escola.  Os  temas  são
abordados por cerca de 3 semanas, com diferentes dinâmicas de trabalho. O projeto em parceria
com a Fiocruz será realizado até dezembro de 2014 e,  a equipe de saúde da família junto aos
professores da escola têm participado de oficinas separadas para que possam dar continuidade às
ações com o uso da metodologia entre pares.



Desafios para o desenvolvimentos? 
O contexto inicial da escola estadual apresentou-se bastante diverso. O primeiro desafio

com o qual a equipe se deparou foi o fato da escola não contar com nenhum espaço participativo
voltado aos jovens, nem tampouco ações sistemáticas relacionadas ao componente 2 do PSE.

Outro  desafio  encontrado  foi  o  fato  da  escola  não  contar  com  um  projeto  político
pedagógico atualizado, que contemplasse espaço para um trabalho mais participativo. Todavia,
um ponto positivo neste processo, foi que a equipe gestora da escola mostrava-se muito aberta
para  a  construção  deste  espaço  de  reflexão  junto  aos  jovens  e,  a  partir  de  diversas  reuniões
realizadas  com membros  da  direção e  outros  parceiros  da  comunidade  (equipe  da  ESF Santa
Helena, Fundação Osvaldo Cruz - FIOCRUZ e Centro de Promoção da Criança e do Adolescente –
CPCA), pactuou-se a realização de oficinas do Guia de Educação entre Pares.  Além disso, as ações
contam com o protagonismo de dois estudantes da escola, bolsistas do projeto coordenado pela
Fiocruz, para que possam contribuir e participar das oficinas junto aos profissionais, otimizando a
relação entre a totalidade dos participantes.

Quais as novidades desta experiência? 
Com  essa  integração  transdisciplinar,  está  sendo  possível  aprender  e  aprofundar  uma

metodologia  eficaz  nas  ações  do  PSE,  visto  que  há  discussões,  planejamentos,  reuniões  e
capacitação  entre  os  oficineiros  –  a  saber,  os  residentes,  profissionais  da  ESF,  professores  e
pesquisadores da Fiocruz – que está permitindo uma maior integração entre teórico e uma potente
formação de estudantes mais empoderados e corresponsáveis com a sua saúde.

O PSE vem somando esforços no combate às doenças e agravos mais comuns nessa
população, tais como DST/HIV/AIDS, gravidez indesejada entre adolescentes e jovens escolares,
estímulo  à  cultura  da  paz  e  redução  da  violência,  conscientização  sócio-cultural  e  respeito  às
diversidades étnicas, raciais, de gênero e das diversidades sexuais, redução na experimentação e
uso de álcool,  tabaco e outras drogas,  dentre outros aspectos,  e  tendo como objetivos centrais
facilitar o acesso à informação segura e aos insumos de prevenção e empoderamento.
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Eixo Temático: Atenção Básica

Identificação e Abordagem de um paciente somatizador na USF Herdeiros

Juliane Cristina Silva de Azevedo Martinez¹
Marina Boni da Silva²

Vânia Maria Dezoti³
Estela Hartmann4

¹  cirurgiã-dentista,  residente  de  Atenção  Básica  da  Escola  de  Saúde  Pública-RS,  Porto
Alegre, Brasil.

² nutricionista, residente de Atenção Básica da Escola de Saúde Pública-RS, Porto Alegre,
Brasil.

³ enfermeira, Professora da Escola de Saúde Pública-RS, Porto Alegre, Brasil.
4  enfermeira, Preceptora e Coordenadora da Unidade de Saúde Herdeiros, Porto Alegre,

Brasil.

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Nasf e especialidades médicas.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Acolhimento,  tratamento  e  acompanhamento  na

integralidade de um paciente somatizador.
Sobre o que foi? O tema desenvolvido foi sobre somatização, pois atualmente torna-se cada

vez  mais  frequente  estes  casos  nos  serviços  básicos  de  saúde  e  de  pronto  atendimento  vistos
notavelmente através de uma demanda de pacientes com queixas somáticas sem uma base orgânica
consistente.  O  termo  somatização  se  caracteriza  por  uma  série  de  desconfortos  e  sintomas
apresentados  pelos  pacientes  e  que  não  podem  ser  totalmente  explicados  através  de  achados
patológicos. Os sintomas psicológicos e psicossociais são precursores na etiologia desta condição
(Lipowski, 1988; Lázzaro & Ávila, 2004). Ainda que mais perceptível, estamos longe de identificar
muitos destes casos e tratar o problema central, pois com a rotina agitada dos serviços de saúde e o
despreparo de muitos profissionais, o diagnóstico acaba sendo direcionado para as patologias em
si,  não  percebendo  o  indivíduo  em  sua  integralidade  e  deixando  de  lado  a  sua  dimensão
psicossocial.

Como funciona(ou) a experiência? Como residentes de Atenção Básica da Escola de Saúde
pública do Estado do Rio Grande do Sul, inseridas numa Unidade de Sáude da Família, no bairro
Agronomia na Vila Herdeiros, ainda sem os vícios da rotina estabelecida no serviço acima citado,
conseguimos identificar um caso típico de somatização, entre diversos casos reprimidos. Trata-se
do paciente A.A.O.C. do sexo masculino com 62 anos de idade, autônomo, desempregado, casado,
com dificuldades socioeconômicas. Vive somente com um salário mínimo oriundo de pensão da
esposa.Já trabalhou como agricultor e como pedreiro na construção civil. Desde 2007 encontra-se
desempregado e tentando aposentadoria pelo INSS.Possui histórico de acidente de trabalho em
2006,  entrando com processo judicial  contra o INSS.Desde 2002 freqüenta a Unidade de Saúde
Herdeiros, sempre com diversas queixas de problemas de saúde e em busca de laudos médicos.
Possui o seguinte histórico de doenças: dermatite de contato, lombalgia crônica, torcicolo, hérnia de
disco, artrose, cardiopatia isquêmica, Hipertensão arterial, diabetes, esteatose hepática, bronquite,
DPOC, depressão, gastrite,  síndrome do pânico. Faz uso contínuo dos seguintes medicamentos:
insulina NpH, omeprazol 20mg, captopril 25 mg, ranitidina 150 mg, paxil 50 mg, anlodipino 5 mg,
sinvastatina  20  mg,  dipirona  500  mg,  ibuprofeno  600  mg,  diazepan  5mg,  paracetamol  500mg,
fluoxetina 20 mg, haloperidol 1mg. O paciente vai diariamente à unidade para fazer aplicação de
insulina, pois refere que quando o faz em casa ele tem uma reação alérgica. O sr. A.A.O.C. vinha
sendo tratado a partir de suas queixas orgânicas e encaminhado aos mais diversos especialistas.

Desafios para o desenvolvimento? Fazer  com que a equipe de saúde pare de ver  esse
usuário  como paciente  “chato”  ou “difícil”  e  consiga  acolhê-lo  da  melhor  forma possível,  não



visando a sua cura, mas sim fazendo uma escuta humanizada, no sentido da integralidade da sua
saúde tanto orgânica quanto psicosocial.

Quais as novidades dessa experiência? A forma de como esse paciente está sendo tratado,
pois apesar de não termos locais de referência para tratar somatizadores foi possível a partir de
uma  reunião  de  equipe  sensibilizar  todos  os  profissionais  envolvidos  e  passar  a  dar  um
atendimento na sua forma o mais integral possível, dismistificando tal usuário. Sendo assim, seu
caso foi matriciado e passou a ser atendido por uma psiquiatra do NASF Lomba do Pinheiro que
lhe prescreveu e ajustou as doses de medicamentos apropriados para o caso.  Além disso, o usuário
foi inserido num grupo psicossocial que ocorre quinzenalmente na unidade. No último mês, com
essas  intervenções  o  usuário  tem  demonstrado  melhora  significativa,  reduzindo  o  número  de
vindas à unidade de saúde.

Outras observações: Os transtornos e problemas com a saúde mental têm sido mascarados
através de outras patologias.  O organismo apresenta problemas a medida que a mente adoece.
Torna-se necessário pensarmos em estratégias, serviços e ferramentas que atendam esta demanda
que muitas vezes está reprimida. Se faz necessário investirmos em profissionais capacitados para
atender esta demanda, pois muitas vezes estes pacientes são medicados para diversas patologias,
mas não tem tratado o seu problema principal. Ainda, se faz necessário uma visão ampliada dos
profissionais de saúde quanto a esta questão, para que tenham maior percepção e conhecimento
dos casos de pacientes somáticos e poliqueixosos.

Referências Bibliográficas: 
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Eixo: Diversidade e transversalidade

MEMÓRIAS DA VILA DIQUE: DO PERMANENTE AO TRANSITÓRIO 

Fernanda Silva de Almeida 1

Christiane Kammsetzer  2

Lúcia Biavaschi Grassi  3

Maria Amélia Mano  4 

Almerinda Gambin 5 

1 Psicóloga, psicóloga residente do serv. Saúde da Família e Comunidade do GHC, PoA, Br.
2 Psicóloga, psicóloga do serv. Saúde da Família e Comunidade do GHC, PoA, Br.
3 Psicóloga, psicóloga residente do serv. Saúde da Família e Comunidade do GHC, PoA, Br.
4 Médica, médica de família do serv. Saúde da Família e Comunidade do GHC, PoA, Br.
5 Agente Comunitária de Saúde, ACS do serv. Saúde da Família e Comunidade do GHC, PoA, 
Br.

Local de experiência Porto Alegre/RS
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Comunidade da Vila  Dique,  estudantes  e

professores da UFRGS (dos cursos de história e ciências sociais) e os trabalhadores da Unidade de
Saúde Santíssima Trindade do GHC

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Rodas  de  Memória,  oficinas  de  fotografia,
entrevistas,  produção  de  dois  documentários  “Dique  de  Memórias”  e  sobre  os  jovens  da
comunidade e produção de Marcas de Memórias. 

Sobre o que foi? Memórias da Comunidade Vila Dique 

Como funciona(ou) a experiência? Transformar a narrativa oral em registro, em memória
compartilhada através da palavra e imagem, que possam contar do percurso da comunidade Vila
Dique com a remoção até o Porto Novo.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Evocar  memórias  que  possam  circular  através  de
diferentes  produções-entrevistas,  videodocumentários,  entre  outros,  porém,  rompendo  com  os
estereótipos dados sobre as comunidades populares.

Quais as novidades desta experiência? Contribuir para a visibilidade da comunidade Vila
Dique, através de diferentes linguagens de memória que comuniquem da história da comunidade,
seus protagonistas e lutas.



Eixo: Atençao Básica
Momento Desabafo (Caminhos Do Cuidado)

Autor- Valdivia Gonçalves Lucas- agente comunitária de saúde
Coautor- Jeane Isabel Fogaça Barbosa- agente comunitária de saúde

Coautor- Cláudia Simone Thomas  dos Santos- técnica de enfermagem

Experiência realizada ESF Tijuca,,Porto Alegre ,RS.

PÚBLICO ALVO: “ João que amava a Ana, que amava José, que amava Tereza, que amava a
Lúcia, que amava o Antônio que já não amava ninguém”, isto é, usuários da nossa área de atuação.

Equipe da ESF Tijuca: agente comunitário de saúde, téc. enfermagem, médicos e enfermeiros.

EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA: Criação de um espaço (acolhimento, escuta individual e
qualificada, chamado “Momento Desabafo”, onde se houve o relato do usuário. 

A PROPOSTA É: Escuta por 20 minutos semanais, 1 turno por semana. Encaminhamento para
consultas  médicas;  encaminhamento  para  emergência  de  saúde mental,  solicitação  de  exames,
atualização de vacinas.

SOBRE O QUÉ A EXPERIÊNCIA? Abuso sexual, abuso álcool/abuso de outras drogas, violência
doméstica, preconceito e discriminação de gênero e raça.

COMO FUNCIONA: Durante um curativo, triagem para consulta, visita domiciliar, surge uma
conversa informal, falando sobre o espaço e o convite para se ou quando quiser, comparecer, pois
estamos a disposição para escutar.Busca ativa, visita ao egresso de internação hospitalar, sistema
prisional. Abordagem. A escuta é feita sempre por um ACS e um Téc. Enfermagem, ou por apenas
um Técnico ou um ACS.

DESAFIOS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO-  FINALIDADE: Resgate  da  cidadania;
Respeito/Dignidade  perdidas  pelo  preconceito,  discriminação,  medo  e  exposição.  Todas  as
atividades e encaminhamentos serão discutidas com o usuário que poderá aceitar, rejeitar e, ou
opinar sobre as ofertas de tratamentos da equipe de saúde, tendo como objetivo a frequência e
continuidade do tratamento, diminuindo a evasão. 

Por quê: 
“a gente quer é ter muita saúde…
A gente quer é ser um cidadão… 
A gente quer carinho e atenção…

É…É…”                                    - Gonzaguinha.

QUAIS AS NOVIDADES DESTA EXPERIÊNCIA? Integração da equipe de atendimento. A
equipe  no  momento  do  atendimento,  seja  triagem,  curativo,  recepção,  passou  a  prestar  mais
atenção  ao  usuário,  olhá-lo  nos  olhos  no momento,  escutá-lo;  a  triagem está  deixando de  ser
apenas um momento de verificar sinais, passando para um espaço de escuta e encaminhamentos.
Formação  de  grupos  com  encontros  mensais:  gestantes,  familiares,  usuários,  trabalhadores  de
saúde  (grupo de avaliação).

OUTRAS OBSERVAÇÕES: Quando falamos da integração da REDE de ATENDIMENTO, não
estamos falando somente da atenção básica de saúde, estamos falando da dificuldade e do tempo
de espera entre uma consulta e outra, substituindo-as por renovação de receitas, não apenas para
os  egressos  de  internação  hospitalar  mas  também  para  aqueles  que  fazem  acompanhamento



ambulatorial.



EIXO TEMÁTICO: CICLOS VITAIS

PERFIL NUTRICIONAL DE ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SAÚDE NA
ESCOLA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE PARQUE DOS MAIAS

Karina Porto Hrymalak1

Simone Gonçalves Menegotto1

 Renata de Souza Escobar2 
Giselle Souza Pinto3 

Bernardete Bernardon3

 Jéssica Vidal Damasceno3

1 Nutricionista residente da Ênfase Saúde da Família e Comunidade do Grupo Hospitalar 
Conceição

1 Nutricionista residente da Ênfase Saúde da Família e Comunidade do Grupo Hospitalar 
Conceição

2 Nutricionista do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição
3 Acadêmica de Nutrição da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Equipes de rede envolvidas: profissionais de atenção básica/intersetorialidade

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  O  Programa  Saúde  na  Escola  é  uma  ação
intersetorial do Ministério da Saúde e Ministério da Educação cujo objetivo é a promoção da saúde
do estudante. A Unidade de Saúde Parque dos Maias tem em seu território de abrangência uma
escola  municipal  de  educação  infantil  e  uma  escola  estadual  de  ensino  fundamental.
Semestralmente a equipe de saúde desenvolve atividades de promoção e prevenção da saúde de
maneira multidisciplinar nestes espaços. 

Sobre que foi  a  ação? Seguindo os  componentes  estipulados  pelo  Programa Saúde na
Escola foi realizada avaliação antropométrica dos alunos do ensino fundamental com um total de
76  alunos  avaliados.  Com  os  dados  antropométricos  foi  possível,  portanto,  traçar  o  perfil
nutricional destes alunos.

Como funciona a experiência? A Unidade de Saúde Parque dos Maias pactuou para o ano
de 2014 a realização das atividades do Programa Saúde da Escola com algumas turmas da escola
estadual de ensino fundamental e com todas as crianças da escola municipal de educação infantil.
Inicialmente a equipe contatou a direção das escolas para combinar os dias que as ações seriam
desenvolvidas. Em seguida, o nutricionista começou a realizar as medidas antropométricas nas
turmas pactuadas. Foram realizadas medidas de peso e altura dos alunos e calculado o índice de
massa corporal para idade. Logo após, foi avaliado o estado nutricional destes alunos e encontrado
os seguintes resultados: 42 crianças (55,2 %) estavam eutróficos, 14 crianças (18,4%) estavam com
sobrepeso e 20 crianças (26,3%) estavam com obesidade. A idade variou entre 7 a 12  anos. 

Quais as novidades desta experiência?  A novidade desta ação é que o conhecendo do
perfil nutricional dos alunos permite planejar ações de promoção e prevenção da saúde em nível
intersetorial com foco principalmente na obesidade. Outro resultado importante é que pelo menos
metade  dos  alunos  está  com  o  estado  nutricional  alterado  o  que  acaba  implicando  no
encaminhamento dos mesmos a sua unidade de saúde de referência. Na amostra citada, 22 alunos
têm cadastro na unidade de saúde Parque dos Maias e terão que ser encaminhados a equipe de
saúde para avaliação mais minuciosa dos fatores que estão comprometendo seu estado nutricional.
Portanto, ações de saúde na escola principalmente no âmbito da prevenção certamente permitirão
reduzir este quadro atual.



Eixo: Atenção Básica 

VISITA DOMICILIAR MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA

Scheila Mai 
Bruno Moraes da  Silva

Daisy Fragoso Dorneles 
Fabio Pase 

Luiza Schnnor
MauricioKruse 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica, Unidade de Saúde da Família

com duas equipes de Estratégia Saúde da Família.
Qual foi a experiência desenvolvida? Realização de visita domiciliar multiprofissional

para usuários com dificuldades de deambulação e/ou que são acamados.
Sobre o que foi? Visita domiciliar multiprofissional e aplicabilidade de escala de avaliação

de dependência e risco de desenvolver úlcera por pressão. 
Como funciona(ou) a experiência? O relato de experiência consiste em uma ação

desenvolvida por profissionais (uma enfermeira, uma fisioterapeuta, um psicólogo e um médico)
da Residência Integrada em Saúde, com ênfase na Atenção Básica da Escola de Saúde Pública do
Rio Grande do Sul (ESPRS) juntamente com duas equipes de ESF de uma Unidade de Saúde da
Família (USF) do Distrito Partenon/Lomba do Pinheiro. 

Decorreu no primeiro trimestre do ano de 2014 a inserção de residentes no campo de
formação da USF Lomba do Pinheiro, sendo que, nesse período realizamos o reconhecimento
dinâmico do território, identificando as necessidades, fragilidades e potencialidades que o mesmo
apresenta. Nesse contexto identificamos o elevado índice de pessoas que possui dificuldades de
deambulação e/ou que são acamados, que a forma de assistir esses usuários é através da visita
domiciliar. 

Entendemos que os cuidados prestados no domicilio devem ser um momento de contato
essencial do profissional com a pessoa, família e seu contexto, não estando necessariamente
associados a situações de doença. Dessa forma, foi realizado durante o mês de abril um
levantamento dos usuários das duas equipes de ESF, que precisavam ser assistidos através da
visita domiciliar. Nesse levantamento se elencou o nome, o endereço, o número do prontuário, e a
data da última VD realizada pelos profissionais de saúde da USFLP. Como resultado obteve se
uma lista de n=80 usuários, representando 1,81% da população total das duas ESF´s, sendo que
destes n=80 usuários, n=14 (17,5%) receberam VD no primeiro trimestre de 2014. 

A partir dos resultados se identificou que uma parcela significativa dos usuários não estava
sendo assistido através da VD, traçamos assim, o objetivo de realizar VD multiprofissional a todos
os usuários com impossibilidades de deslocamento até a USFLP. Nesse contexto, os residentes
elaboraram um projeto para identificar o grau de risco e dependência desses usuários através do
implantação de duas escalas de avaliação, sendo elas: a escala de Braden e a escala de Barthel. A
escala de Braden avalia o risco de desenvolver úlcera por pressão, a escala consiste em seis sub
escalas: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento. A
escala de Barthel mede o grau de assistência exigido por um indivíduo, avaliando o índice das
atividades de vida diárias (AVDs), sendo mobilidade e cuidados pessoais, alimentação, banho,
higiene pessoal, vestimenta, controle esfincteriano intestinal, controle miccional, transferências na
cama e banheiro, deambulação e subir escadas. 

As visitas domiciliares  à esse grupo populacional do território estão sendo realizadas em
um turno semanalmente, com uma abrangência de dois a três usuários. São  realizadas por uma
equipe multiprofissional que difere-se semanalmente, contando com profissionais de enfermagem,
fisioterapia, psicologia, medicina, técnicos de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde, o que
se prioriza é que tenham profissionais residentes juntamente com profissionais das equipes de ESF



da USFLP. 
Como resultado prévio dessa experiência que segue em andamento, destaca-se que foi

possível: Resgatar/criar vínculos ao usuário e família que não acessava os serviços da USFLP;
Conhecer no âmbito domiciliar os aspectos ambientais, físicos, sociais, econômicos e psicológicos
que podem intervir direta e indiretamente no processo de saúde e doença do usuário e família;
Identificar os fatores de riscos para o desenvolvimento de ulceras por pressão, bem como,
identificar os usuários já portadores de ulcera por pressão; Identificar o grau de dependência das
AVDs; Prestar assistência no próprio domicilio de forma global, com ações de promoção à saúde,
controle e prevenção de agravos e doenças, intervir precocemente na evolução de complicações e
comorbidades; Estimular a adesão ao tratamento medicamentoso ou não; Incentivar mudança
e/ou melhora no estilo de vida, apostando na independência e autonomia do individuo; Incentivar
práticas de auto cuidado do cuidador; 

Consideramos essa experiência de grande relevância no âmbito de assistência domiciliar
primária, visando que Porto Alegre ainda não conta com a Estratégia Melhor em Casa, o que
demanda uma atenção mais próxima das equipes de ESF com esses usuários e família. 

Desafios para o desenvolvimento? Obter um turno comum semanalmente entre os
profissionais residentes e profissionais da ESF de saúde para realizar VD; Demanda assistencial
elevada aos profissionais da ESF, que tem dificultado fazer parte dessa equipe de VD
multiprofissional. 

Quais as novidades desta experiência? Com a implantação da estratégia de visita
domiciliar multiprofissional conseguimos aumentar o índice de VD no mesmo período de três
meses de 17,5% (n=14)  para 51,25% (n=41). Com isso, a experiência tem proporcionado elencar
prioridades através do grau de dependência e o risco de desenvolver ulceras por pressão,
elencando os usuários que necessitam de VD com maior frequência, ainda, realizar avaliação dos
usuários já portadores de úlceras por pressão para melhor opção do tratamento/curativo e para a
distribuição de materiais necessários.  Outra novidade que essa experiência tem promovido é a
criação e resgate do contato e vinculo do usuário/família com a ESF, através de registros e repasse
de informações e discussão de casos que acontecem nas reuniões de equipe. Para finalizar mais
uma novidade que a experiência tem possibilitado é o apoio matricial, em que os casos mais graves
tem sido matriciados pelas equipes de ESF para o Núcleo de Apoio Saúde da Família (NASF),
ampliando assim a rede de atenção e proporcionando maior resolutividade. 

 



Eixo: Atenção Básica

A importância das redes sociais na intervenção do Serviço Social  do NASF Novo
Horizonte da Gerência Norte Eixo Baltazar da SMS de Porto Alegre.

Maria da Graça Corrêa Weber 1 
Andressa Zanin 2

1  Assistente  Social  da  Secretaria  de  Saúde  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Alegre,  Porto
Alegre, RS, Brasil.
2 Terapeuta Ocupacional da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Porto
Alegre, RS, Brasil.

Local de experiência: 
Brasil/RS/Porto Alegre
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Ministério Público/RS, Gerência Distrital de Saúde Norte Eixo Baltazar (GD NEB), Núcleo

de Apoio à Saúde da Família (NASF) Novo Horizonte,  Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova
Brasília, CR Almeida SA – Engenharia e Construções/ Curitiba/ PR; Serviço Social da Prefeitura
Municipal  de  Brusque/SC;  Serviço  Social  do  Hospital  Cristo  Redentor  e  Serviço  Social  da
Secretaria de Desenvolvimento Social de Imperatriz no Maranhão. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 
A  busca  da  família  de  um  usuário  de  53  anos  com  sequelas  decorrentes  de  uma

queimadura grave nos membros inferiores e com a amputação do membro inferior esquerdo. Faz
uso de muletas canadenses, proporcionando autonomia nos seus deslocamentos e nas atividades
da vida diária. É acompanhado pela UBS Nova Brasília na assistência de sua saúde, a partir da
demanda encaminhada pelo Ministério Público do RS.

Sobre o que foi? 
Solicitação  do  MP/RS  de  acompanhamento  da  situação  de  saúde  de  um  usuário  em

vulnerabilidade social e com perda de vínculos familiares há 32 anos. Busca de contato com sua
família.

Como funcionou a experiência? 
A partir da demanda do MP/RS que chegou à Gerência Norte Eixo Baltazar, repassada ao

Serviço  Social,  foi  realizada  uma  pesquisa  no  serviço  de  buscas  Google,  objetivando  localizar
alguma notícia sobre o usuário. Localizamos a busca feita por seu pai em 22 de janeiro de 2009,
através do site “Goodangels.org: unindo pessoal em qualquer lugar...”. Enviamos um e-mail para o
“goodfone” do site, mas não recebemos nenhum retorno. 

Realizamos uma visita domiciliar, em parceria com um técnico de enfermagem e a auxiliar
de serviços gerais, que conhece bem a região de invasão onde reside o usuário. Neste momento,
realizamos a entrevista com o usuário,  objetivando conhecer  sua história  de  vida e  podermos
identificar  dados  que nos possibilitassem buscar  os  contatos necessários  para a localização da
família. 

Desafios para o desenvolvimento? 
Diferentes  contatos  na  busca  pela  localização familiar  sem  sucesso  durante  o  primeiro

semestre de 2014. Usuário não dispunha de informações consistentes para efetivar a busca de seus
familiares. Informou que seu pai trabalhava na Construtora CR Almeida, que localizamos pelo
Google e enviamos e-mail. Recebemos resposta com cópia do cadastro do trabalhador na empresa e
do distrato, ocorrido em 1992, mas sem contatos do pai do usuário.

Encaminhamos  todas  as  informações  levantadas  para  o  Ministério  Público  do  RS,
solicitando ajuda na localização da família do usuário.

Até o presente momento não recebemos nenhum retorno.
Quais as novidades desta experiência? 



A  importância  das  redes  sociais  na  localização  dos  familiares  do  usuário.  Através  do
“Google” foi localizado um tio do usuário na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Buscamos, na
mesma rede, o endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Brusque/SC para onde enviamos
um e-mail solicitando a busca ativa do usuário no local. 

No dia 29 de julho de 2014 a assistente social da Prefeitura fez contato telefônico conosco
relatando ter localizado o tio do usuário, fornecendo seus números de celulares. Fizemos contato
com  o  familiar  e  fornecemos  nosso  número  do  celular,  para  o  qual  o  pai  do  usuário  ligou,
buscando esclarecimentos sobre o paradeiro do filho. 

Agendamos nova visita domiciliar ao usuário para colocá-lo em contato com sua família,
através  de  uma  mensagem  pelo  Whatsapp,  aplicativo  de  smartphone,  que  possibilita  enviar
mensagens, fotos e vídeos em tempo real. Recebemos as fotos dos seus familiares: mãe, pai e filha,
e com anuência do usuário, encaminhamos duas fotos dele para seus familiares, que apresentavam
um elevado grau de ansiedade. Neste momento, instaurou-se um momento de muita emoção de
ambas as partes. Todos se comunicaram pelo telefone do usuário, inclusive uma neta de 10 anos
que ele desconhecia a sua existência. 

Os irmãos e a filha do usuário localizaram a assistente social do NASF Novo Horizonte
pelo Facebook, pelo qual puderam esclarecer algumas dúvidas sobre a vida atual de seu familiar. 

Desta forma foi possível identificar o quanto esta tecnologia de rede de comunicação foi
importante na localização da família, e a comunicação entre eles em tempo real. 

Outras observações:  Estamos respeitando o tempo do usuário, que vive um período de
ansiedade e insegurança em relação à aceitação de sua família. Nestes contatos feitos através do
Facebook, a família repassou os dados  de um filho do usuário, que reside em Butiá/RS. Fizemos
contato com ele que ficou muito impactado,  pois havia perdido o contato com o pai há mais de 15
anos e desconhecia totalmente a existência de sua família paterna.

Referências Bibliográficas:
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção

Básica.  Núcleo de  Apoio à Saúde da Família  -  Volume I:  Ferramentas  para a gestão e  para  o
trabalho cotidiano. Brasília: 2014.

AMARO,  Sarita.  Visita  domiciliar:  guia  para  uma  abordagem  complexa.  Porto  Alegre:
AGE, 2007.

LEWGOY, Alzira Maria Baptista, SILVEIRA, Esalba Carvalho. A entrevista no processo de
trabalho do Assistente Social.  Revista Virtual Textos & Contextos.  Nº 8; Ano VI. Dezembro de
2007.



Eixo temático: Atenção Básica

Alongando a vida

Daniela Rejane de Souza Vieira 1

Thais Raquel Ruppenthal da Silva 2

Rômulo Oliveira Neumann 3

1 Profissional de Educação Física, Charqueadas/RS, Brasil.
2 Estagiário de Educação Física, Charqueadas/RS, Brasil.
 3 Estagiário de Educação Física, Charqueadas/RS, Brasil.

Local de experiência: Brasil, RS, Charqueadas.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Programa Academia de Saúde e Unidades de

Saúde da Família
Qual foi a experiência desenvolvida?Alongamento matinal diário, ao ar livre.
Sobre o que foi?Escolhemos a prática de alongamento, pois não possui contraindicação,

qualquer pessoa pode alongar-se, desde que seja de forma correta este exercício só trará benefícios.
Por ser uma ação coletiva e gratuita do SUS, facilita a adesão do usuário,  onde objetivamos a
promoção e a melhora da saúde geral e a prevenção de doenças que o sedentarismo causa.

Como funciona a experiência?Acontece diariamente às 8:30 da manhã, no espaço multiuso
da Academia de Saúde do Parcão, localizada na área central da cidade, vinculada a USF Central
mas muito próxima das áreas da USF Piratini e Cruz de Malta. A atividade é aberta ao público
geral,  a  participação  também  acontece  com  usuários  de  outras  áreas,  porém  em  menor
proporção.Realizamos cadastro  do usuário  no programa,  solicitando cartão SUS,  fazemos uma
avaliação  física  simplese  recomendamos  ao  participante  outras  atividades  preventivas  que
acontecem no polo da academia, dependendo do histórico de saúde do paciente, solicitamos um
atestado médico.

Desafios para o desenvolvimento?Um dos desafiosé o clima (pois em alguns dias há muita
neblina diminuindo o número de participantes, ou quando chove que impossibilita nossa prática),
e o baixo número de pessoas que se mantém ativo e regular na atividade, devido ainda ao pouco
reconhecimento da população sobre a importância de se manter ativo, driblando o sedentarismo e
evitando doenças hoje muito comuns como obesidade e depressão.

Quais as novidades desta experiência?Demonstrar que uma atividade simples e regular
pode  trazer  muitos  benefícios  a  sua  saúde,  desde  que  realizada  com  acompanhamento  de
profissionais da área. Além de muito divertido e dinâmico, nosso alongamento inclui em sua parte
final um relaxamento com automassagem, que possibilita aos indivíduos um enorme bem estar
físico e mental. É visível que ao término da atividade as pessoas mudam seu astral e sua disposição
aumenta.

Outras observações:  Seria  importante  proporcionar ao grupo vivências  diversificadas e
fora do espaço habitual, portanto, fica como sugestão, que além deste relato, num futuro quem
sabe, os próprios usuários dos grupos existentes, possam participar de mostras de experiências
como esta, e até mesmo vivenciar as experiências que acontecem em outros municípios.



Eixo temático: ATENÇÃO BÁSICA

BAGAGEM DA VIDA

Rochele Maria Tomasel Machado 

Clarice Emmel Bock
Ana Guimarães

Mireili Enilda Neto Joras
OniceMaria Lumi Martinelli
Rosane Berbigier de Bortoli 

Local de experiência: Brasil, RS, Cidreira 
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família 2
Qual foi a experiência desenvolvida?  Atividade Terapêutica de Grupo – Encenação do

Texto “Bagagens da Vida”

Sobre o que foi?  Em atividade de integração entre os grupos, onde cada grupo teria que
apresentar  alguma  atividade,  os  Grupos  “Saúde  em Ação”  e  “Saúde  e  Bem Estar”  da  ESF II
optaram por fazer  a encenação do texto “Bagagens da Vida”.

Como funciona(ou) a experiência?  Os participantes dos grupos se organizaram para a
distribuição de papéis de cada um e confecção do material necessário. Nos ensaios, o narrador lia o
texto que os participantes encenavam.

Desafios para o desenvolvimento? Busca de equipamentos como microfone, caixa de som;
confecção do material necessário para a encenação; horário destinado ao ensaio da apresentação;
estimular os participantes mais introvertidos para o desenvolvimento da atividade.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Após  este  evento  o  grupo  foi  convidado  para
participar  do Programa Saúde Escolar,  no tema Saúde Mental,  encenando o  texto  para pais  e
professores, o que proporcionou grande motivação no grupo, inclusive com a elevação da auto
estima de alguns participantes. 

Outras observações
BAGAGEM DA VIDA

"Quando sua vida começa você tem apenas uma mala pequenina de mão. A medida  que os
anos vão passando, a bagagem vai aumentando. Porque existem muitas coisas que você recolhe
pelo caminho. Porque pensa que são importantes. 

A um determinado ponto do caminho começa a ficar insuportável carregar tantas coisas.
Pesa demais. Então você pode escolher: ficar sentado a beira do caminho, esperando que alguém o
ajude, o que é difícil, pois todos que passam por ali já tem sua própria bagagem e ai, você pode
ficar a vida inteira esperando. Ou você pode aliviar o peso, esvaziando a mala. 

Mas, o que tirar? Primeiro, você começa tirando tudo para fora, e descobrindo o que tanto
tem dentro.  AMIZADE, AMOR, AMIZADE e AMOR. Nossa, tem bastante, e curioso não pesa
nada. Porém, tem algo ainda pesando. Você faz força para tirar. É a RAIVA , e como ela pesa. Aí
você começa a tirar, tirar e aparece a INCOMPREENSÃO, o MEDO, o PESSIMISMO.

Nesse momento, o DESÂNIMO quase te puxa pra dentro da mala. Mas você puxa-o para
fora com toda a força, e aparece um SORRISO, que estava sufocado no fundo de sua bagagem.
Pula para fora outro sorriso e mais outro, e aí sai a FELICIDADE. 

Você coloca as mãos dentro da mala de novo e tira pra fora a TRISTEZA. Agora, você vai
ter que procurar a PACIÊNCIA dentro da mala, pois vai precisar bastante. 

Procure então o resto: FORÇA, ESPERANÇA, CORAGEM, ENTUSIASMO, EQUILÍBRIO,



RESPONSABILIDADE, TOLERÂNCIA e BOM HUMOR. 
Tire a PREOCUPAÇÃO também, e deixe de lado. Depois você pensa o que fazer com ela. 
Bem, sua bagagem está pronta para ser arrumada de novo. 
Mas pense bem no que vai colocar lá dentro . 
Agora é com você. 
E não se esqueça de fazer isso mais vezes. "



Eixo Temático: Atenção Básica

CONTROLE  DA  PRESSÃO  ARTERIAL  EM  HIPERTENSOS  DO  PROGRAMA
HIPERDIA: ESTUDO DE BASE TERRITORIAL

Clarita Silva de Souza, Enfermeira, Gestão, Novo Hamburgo, Brasil
Airton T. Stein, Médico, Professor, Porto Alegre, Brasil

Gisele A. Nader Bastos, Médica, Gestão, Porto Alegre, Brasil
Lúcia C. Pellanda, Médica, Professora, Porto Alegre, Brasil

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo.
Pontos  de  Rede/equipes  de  rede  envolvidos: 15  Unidades  Básicas  de  Saúde,

coordenadores e um responsável pela aplicação dos questionários e medida da PA.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Foi  um  estudo  transversal,  com  amostra

probabilística estratificada por conglomerados, incluindo 383 adultos, ≥ 20 anos, cadastrados no
programa Hiperdia, das quinze Unidades Básicas de Saúde do município de Novo Hamburgo,
realizado entre 2010 e 2011.

Sobre o que foi? Buscou-se descrever o perfil epidemiológico e avaliar o controle da pres-
são arterial em pacientes cadastrados no Programa Hiperdia, moradores em uma cidade de médio
porte no sul do Brasil.

Como funcionou a experiência? Inicialmente foi feito um rastreamento do banco de dados
do Hiperdia, retirando pacientes com dupla entrada em razão da grafia do nome e sobrenome,
registro  em  mais  de  uma  UBS  e  pacientes  com  diagnóstico  de  Diabetes  Mellitus  (DM)
exclusivamente. Os sujeitos incluídos foram pacientes com idade de 20 anos ou mais, ambos os
sexos,  cadastrados  no  Programa  Hiperdia,  com  diagnóstico  de  hipertensão  arterial
(≥140mmHgx90mmHg) ou hipertensão arterial e diabetes mellitus (≥130mmHgx80mmHg). Foram
excluídos pacientes que estavam institucionalizados no momento da aplicação do questionário de
pesquisa - hospital, asilo, privados de liberdade, mudança de domicílio para área de outra UBS ou
para outro município.

Os instrumentos utilizados  para a coleta de dados constituíram-se em um questionário
estruturado, composto de perguntas relativas à identificação socioeconômica do sujeito cadastrado
como hipertenso no Hiperdia, conhecimento sobre medidas de cuidado da saúde, fatores de risco
como tabagismo, sedentarismo, antecedentes familiares, presença de DM, percepção da doença,
adesão ao tratamento avaliado por meio do Teste de Morisky. O instrumento foi aplicado por
entrevistadores treinados, Enfermeiros ou Técnicos de Enfermagem. Os valores da pressão arterial
(PA) foram medidos com aparelho aneroide,  conforme a técnica preconizada nas VI Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão Arterial Sistêmica, com agendamento individual para cada sujeito da
pesquisa  na  respectiva  UBS e  apoio  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  ou por  meio  de  visita
domiciliar. 

Os entrevistadores participaram de reuniões preparatórias de discussão e treinamento para
o correto preenchimento do questionário, aplicando-o em um estudo-piloto. Foram capacitados
para o adequado manuseio do aparelho de pressão, em oficinas práticas e receberam um manual
de instrução sobre o uso do mesmo.

Os dados foram registrados por dupla digitação, no programa Epidata e analisados com
auxilio do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 19.0. A análise incluiu o cálculo
das medidas de frequência, percentual para variáveis categóricas e desvio padrão para variáveis
contínuas contidas no questionário e medida da PA. A medida de efeito foi razão de prevalência
(RP), com intervalo de confiança de 95% e Teste X² de WALD com regressão de Poisson simples e



múltipla.

A análise multivariada foi realizada por regressão de Poisson, considerando o p <0,20 para
o controle de fatores de confusão, onde as variáveis analisadas foram: sexo, idade, escolaridade,
classificação socioeconômica, atividade física, tabagismo, tempo de conhecimento da hipertensão,
conhecimento de hábito saudável no uso do sal, consultar o médico regularmente, uso de bebida
alcoólica e presença de DM.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Esta  pesquisa  fez  parte  da  dissertação  de  mestrado
concluído na Fundação Universitária Cardiologia e os maiores desafios foram inerentes a toda
pesquisa  de  campo:  cadastro  do  Hiperdia  de  Novo  Hamburgo  com  dupla  digitação,  óbitos,
mudança  de  endereço,  cadastro  de  pacientes  somente  com  diagnóstico  de  DM,  parte  dos
questionários com aplicação em visita domiciliar, ausência no domicílio quando da visita, falta aos
agendamentos na UBS, recusas.

Quais as novidades desta experiência? Foram estudados os resultados de 353 pacientes
com diagnóstico  de  HAS ou  HAS e  DM,  em razão  de  trinta  não  terem sido  encontrados  ou
recusarem-se  a  participar  da  pesquisa.  A maior  parte  da amostra  foi  constituída  de  mulheres
(69,4%) e idosos (acima de 60 anos de idade) 62,1%,  64,7% dos entrevistados pertenciam às classes
C1  e  C2  e  dos  participantes,  31%  tinham  diagnóstico  de  DM.  A  pressão  arterial  não  estava
controlada em 63,3% dos hipertensos.

Em relação à história de internação hospitalar nos últimos dois anos, 27,1% referiram ter
internado por HAS ou situação a ela relacionada. Destes, 4,1% tiveram duas internações e 1,9%
mais  de  três  internações.  Do total  dos  respondentes,  somente  51  afirmaram  positivamente  ao
quesito participação em grupos de hipertensos, significando 47,1% de PA controlada. 

Na análise bruta o controle de pressão arterial esteve associado de forma significativa a
sexo feminino, a realização de atividade física, a ausência de DM e ao conhecimento da doença há
menos  de  dez  anos.  Na  análise  ajustada  apenas  o  DM  foi  um  fator  determinante  para  o
inadequado controle da PA – 15,70% dos pacientes tinham sua pressão controlada em comparação
a 41% de pressão controlada nos pacientes não diabéticos (p=0,011)

Dos pacientes hipertensos avaliados, 96,9% tinham conhecimento do diagnóstico de HAS
há 14±09 anos e 54,3% referiam aderir ao tratamento, sendo que não aderentes comparados aos
aderentes não apresentaram diferença estatisticamente significativa no controle da PA (p= 0,257)

Quanto ao conhecimento sobre medidas importantes para manter uma boa saúde,  87%
relataram saber da importância em ter uma alimentação saudável, 70,8% relataram que devem
controlar o sal na comida e 59,5% que devem consultar o médico regularmente.

Outras  observações: Os  dados  encontrados  nos  permitem  concluir  que  o  controle  da
pressão  arterial  em  pacientes  cadastrados  no  Hiperdia  é  insatisfatório  e  nos  pacientes  com
comorbidade de DM este controle é ainda mais difícil, necessitando desenvolver uma política de
ênfase  nesse  grupo  de  pacientes. A  região  sul  do  Brasil  ainda  carece  de   pesquisas  sobre  o
Hiperdia  e  o  controle  da  PA,  e  com  os  resultados  deste  estudo,  será  possível  planejar  ações
buscando  melhorar  o  acesso  dos  usuários  do  Hiperdia,  às  ações  de  saúde  da  APS  como:
monitoramento dos pacientes hipertensos diabéticos,  com visitas mensais pelos ACS; avaliação
sobre os registros do Hiperdia, quantitativa e qualitativamente, buscando melhorar a captação dos
pacientes;  implementação  das  recomendações  das  VI  Diretrizes  de  HAS,  especialmente  aos
hipertensos diabéticos;  informatização das UBS para pleno funcionamento do sistema de cadastro;
adesão ao Projeto de Academias de Saúde do MS e habilitação de equipes multidisciplinares -
NASF, além da adesão à Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas do MS .
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Eixo temático: Diversidade e Transversalidade

Cuidado com o cuidador através da Biodanza

Oliveira, Maria Mary Vieira

1 Assistente Social, Assistente Social, Guaíba, Brasil

Local de experiência (País, Estado, Município): Brasil, Rio Grande do Sul, Guaíba
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Unidades Básicas de Saúde, Saúde Mental,

Pronto Atendimento, Ambulatório, Faturamento.
Qual foi a experiência desenvolvida? Oficina de Biondaza.
Sobre o que foi? Práticas grupais integrativas.
Como  funciona(ou)  a  experiência?  Nos  anos  de  2011  a  2013  foram  desenvolvidas  as

práticas grupais integrativas utilizando como metodologia a educação biocêntrica e a biodanza. 
Profissionais de saúde do município de diversas áreas foram convidados para participar

deste trabalho que tinha em vista fortalecer o cuidador e a atenção básica.  Esses grupos eram
constituídos  por  três  momentos  distintos:  no  primeiro  momento  era  realizado  o  relato  das
experiências vivenciadas em biodanza, chamado “intimidade verbal”; no segundo momento eram
realizados  estudos  bibliográficos  de  materiais  da  saúde  e  também  da  biodanza;  no  terceiro
momento  era  realizada  a  vivência  em  biodanza,  com  exercícios  próprios  da  biodanza,
desenvolvidos com músicas previamente selecionadas que induzem a vivência e potencializam a
saúde.

Para  mensurar  o  trabalho  realizado  foi  desenvolvida  a  transcrição  dos  relatos  destes
participantes. O que foi possível observar no decorrer e na conclusão deste trabalho, que envolveu
mais  de  cem (100)  trabalhadores  de  saúde  foi  uma maior  integração  e  melhoria  das  relações
intersetorial e interpessoal;  o vislumbre de novas perspectivas referente à saúde e ao trabalho,
melhor qualidade do sono, bem estar corporal, além da possibilidade de uma educação continuada
com os textos ofertados e trabalhados.

Desafios para o desenvolvimento?  Espaço físico adequado, equipamento,  liberação dos
funcionários para participação ns grupos, falta de apoio do gestor.

Quais  as novidades  desta experiência?  Ofertada de  um espaço para o cuidado com o
cuidador, inversão de uma metodologia diferenciada e com resultados já comprovados em outros
locais de saúde.

Referências Bibliográficas: Rolando Toro Araneda, Biodanza, Como, RED Edizioni, 2007.
BOFF, Leonardo. O Cuidado Necessário - na Vida, na Saúde, na Educação, na Ecologia, na

Ética e na Espiritualidade. Vozes. PESSOA, Maria Lúcia. Vida e plenitude. 



Eixo Temático: Atenção Básica

É CARNAVAL, EU ME DIVIRTO E ME CUIDO!

Francesca Carla Patricio 1

Catarina Dornelles 2

 Gislaine Alves 3 
Claudia Raquel Idalgo Farias 4 

Adriana Rosa 5 
Sueli Teresinha da Silva 6

 

1 Agente Comunitária de Saúde, Funcionária do IMESF, Porto Alegre, Brasil.
2 Agente Comunitária de Saúde, Funcionária do IMESF, Porto Alegre, Brasil.
3 Agente Comunitária de Saúde, Funcionária do IMESF, Porto Alegre, Brasil.
4 Agente Comunitária de Saúde, Funcionária do IMESF, Porto Alegre, Brasil.
5 Agente Comunitária de Saúde, Funcionária do IMESF, Porto Alegre, Brasil.
6 Agente Comunitária de Saúde, Funcionária do IMESF, Porto Alegre, Brasil.

Local de experiência: Brasil. Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe de Estratégia de Saúde da Família Morro da
Cruz.

Qual foi a experiência desenvolvida?  Atividade educativa relacionada à prevenção de Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) durante o carnaval de 2014.

Sobre o que foi? A atividade realizada foi sobre a prevenção de DSTs.

Como funciona(ou) a experiência? Foi realizada uma intervenção artística na quadra de esportes
do Morro da Cruz, no território e nos ônibus, em que os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs)
da ESF Morro da Cruz, através de figurino específico retrataram e explanaram sobre as DSTs e o
uso de camisinha para evitar a transmissão dessas doenças. Foram utilizados como recursos para
comunicação megafone e caixas de som. O tema foi: diversão com consciência e responsabilidade
no carnaval. No fim, a ação educativa virou uma linda festa de carnaval.

Desafios para o desenvolvimento? Falta de recursos financeiros e de apoio institucional, vergonha
e dificuldade dos ACSs se sentiram capazes para o desenvolvimento da atividade.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  O  empoderamento  dos  ACSs,  acreditando  na  sua
capacidade de construção de grandes e importantes ações educativas com grande impacto para a
população.



Eixo: Atenção Básica

Equipe faz a Diferença 

Adriana Machado Moreira 

O trabalho da equipe tem o objetivo de conscientizar e prevenir a população de fatores
futuros, dando a eles incentivos e oportunidades de conhecimentos:

Com  este  objetivo  oferecemos,  cursos  do   cozinha  Brasil,  concurso  Negra  Laranjeiras,
grupos de idosos, gestação na adolescência e Mamãe Bebe, Bebê Laranjeiras.  

Com este objetivo  queremos que a população fique mais consciente e informada sobre sua
saúde e cuidados no dia a dia,  valorizando a si mesma e mostrando varias oportunidades de
crecimento

A amostra será feita através de fotos dos trabalhos feito com Equipe  e Usuarios do ESF
Laranjeiras.

 Saúde Básica



Eixo: Atenção Básica

Experiências Exitosas na Piscina do CEI 
Hidroginástica, Hidroterapia e Natação

Regina Gerhardt - Fisioterapeuta

Tatiane Romana dos Santos – Educadora Física

Regina Hoffmeister – Educadora Física

Isabel Caberlon – Educadora Física

Bernadete Hackenhaar – Técnica de Enfermagem

Cleusa de Oliveira - Secretária

Os  trabalhos  são  desenvolvidos  no  Espaço  Aquático  Frederico  Nantes  da  Silveira

(usualmente chamado Piscina do CEI)  no município de Campo Bom – RS,  de segunda-feira a

sábado, numa parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação, desde o ano de 2009.

               Temos turmas de hidroginástica, onde as pessoas são encaminhadas e também

acompanhadas  pelas  12  equipes  das  Unidades  Básicas  de  Saúde  do  nosso  município.  Nas

atividades de ginástica na água há10 turmas mistas, turmas para as equipes das UBSs, turmas para

maiores de 55 anos, turmas onde o pessoal se diverte e faz muitas brincadeiras além dos exercícios

direcionados  por  todos  os  professores.  Ainda  os  campobonenses  que  assim  optarem,  podem

participar livremente da hidroginástica que ocorre nos sábados pela manhã.

Há  uma  turma  para  gestantes,  o  Hidrogesta,  a  partir  da  décima  segunda  semana  de

gestação  com  atividades  físicas  direcionadas  para  este  período  de  mudanças,  onde

preferencialmente as futuras mamães são encaminhadas pelo seu médico/a, ou enfermeiro/a. E o

Hidromami, para bebês de 2 a 6 meses e suas mamães e papais, buscando fortalecer o vínculo

familiar  através  do  meio  líquido,  com  o  assessoramento  de  uma  equipe  multidisciplinar

(enfermeira,  técnica  de  enfermagem,  psicóloga,  médica,  nutricionista,  educadora  física  e

fisioterapeuta).

Já para os trabalhos de hidroterapia, faz-se necessário o encaminhamento de um médico da

rede  municipal,  solicitando  esta  atividade  ao  paciente,  que  terá  a  oportunidade  de  fazer  a

fisioterapia aquática duas vezes na semana, buscando sanar ou minimizar a patologia que o levou

a realizar esta prática. Há pessoas desde os 15 até os 92 anos de idade com patologias traumato-

ortopédicas, neurológicas, cardio-circulatórias, pré e pós cirurgias que percebem a melhora em sua

condição clínica.

               Para as turmas de natação que temos para os alunos das Escolas Municipais de

Ensino  Fundamental  se  faz  necessária  a  inscrição  das  crianças  interessadas  na  sua  escola  e

posterior encaminhamento às professoras responsáveis por este trabalho na piscina.São 6 turmas



de iniciantes e outras 6 de adiantados. Ainda uma pré-equipe e uma equipe que têm treinamento 3

vezes na semana. As professoras ministram as aulas desde os primeiros ensinamentos da natação

até o incentivo às grandes competições.

               Desde o princípio a população aderiu às atividades com bastante interesse e

prazer, percebendo não só a satisfação em ter atividades físicas dirigidas a elas, gratuitamente, mas

também a melhora de sua condição física, emocional e social.Hoje pode-se dizer que a grande

dificuldade que temos é como colocar os limites de cada atividade, pois muitos são os que querem

um espaço para a sua prática física, o que não é ruim, muito pelo contrário nos mostra o interesse e

a preocupação com sua saúde e de seus familiares. A piscina do CEI é um local onde há trocas de

vivências e informações junto a alegria de todos que por lá estão, seja trabalhando, seja praticando

alguma atividade na água.



Eixo: Atenção Básica 

O LÚDICO NA PEÇA TEATRAL TODOS CONTRA A DENGUE - CONSCIENTIZANDO
PARA COMBATER A DOENÇA

Ueldo Miguel Plentz Rodrigues 1

Michelle Rocha Fortes 2

1 Enfermeiro, Cachoeirinha, Brasil.
2 Enfermeira, Cachoeirinha, Brasil.

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Cachoeirinha
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Estratégia de Saúde da Família ESF Araçá e

comunidade da Vila Anair.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?Em  um  trabalho  conjunto  com  as  equipes  das

Estratégias de Saúde da Família (ESF) Araçá I e II, desenvolvemos uma peça de teatro, como forma
de  conscientizar,  de  uma  maneira  mais  lúdica,  as  crianças  e  a  população  do  município  de
Cachoeirinha quanto a esta doença, que atualmente vem sendo problema de saúde pública em
muitas municipalidades.

Sobre o que foi? O projeto pretende, através do uso de teatro de bonecos, conscientizar
alunos,  pais  e  sociedade  sobre  a  importância  de  combater  a  proliferação  do  Aedes  Aegypti,
ensinando os tópicos da doença, seus vetores, sua transmissão e o que se pode fazer para ajudar
nesse combate.

Como funciona(ou) a experiência?  Este projeto surgiu como resposta a um desafio e em
defesa  de  nossa  população  contra  a  propagação  da  dengue.  Decidimos  por  sensibilizar,
conscientizar  e  prevenir  a  dengue  através  da  ludicidade,  pois  assim  a  plateia  vai  assistindo,
brincando e aprendendo ao mesmo tempo, sempre de maneira divertida.

Com o título Todos Contra a Dengue, a peça de teatro foi criada para apresentar à plateia
oque pode ser feito em suas casas para que esta doença seja evitada. Ensina-se como o mosquito
ser e produz e como as larvas se desenvolvem, enfatizando como se pode combater o mosquito e
sua reprodução, estimulando a prevenção e a eliminação dos focos do mosquito nas suas casas e
em  seus  arredores.  Também  é  orientada  quanto  aos  sinais  e  sintomas  da  doença,  quanto  ao
trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, das Unidades de Saúde e dos Agentes de Endemias
em suas residências.

A peça de teatro foi apresentada à comunidade em quatro ocasiões durante o ano de 2013:
na festa de Dia das Crianças da ESF Araçá, no III Seminário Municipal Cachoeirinha de Combate à
Dengue, na 11ª Mostra Científica de Trabalhos Escolares e na Feira do Livro da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Assunção. Nela, os bonecos também ensinaram o que fazer para expulsar
os mosquitos e as larvas do Aedes Aegypti das residências e de seus arredores, bem como os sinais
e sintomas da dengue. Os alunos e demais espectadores foram frequentemente consultados pelos
personagens, respondendo às dúvidas sobre formas de preservar os lares contra o vetor. De forma
lúdica, a população percebe como é importante manter a higiene em casa e em locais públicos para
prevenir a doença.

É  possível  dizer  que  o  lúdico  é  uma  ferramenta  pedagógica  utilizada  como  técnica
metodológica na aprendizagem, visto que, através da ludicidade, pode-se aprender de forma mais
prazerosa,  concreta  e,  consequentemente,  mais  significativa,  culminando em uma educação de
qualidade. Atualmente sugere-se que sejam utilizadas atividades lúdicas como forma de facilitar a
motivação do aprendiz.

O teatro infantil é uma ferramenta que auxilia na tarefa de transmitir educação, em especial
às crianças. Quando lemos, apenas usamos o sentido da visão. Ao estudarmos algum texto, temos



que criar imagens mentais sobre o assunto que estamos lendo. Quando estudamos um livro com
imagens (fotos, gráficos e desenhos), este esforço mental de produzir imagens mentais já não é
necessário. Quando usamos a arte do teatro para transmitir conhecimento, estamos possibilitando
ao aprendiz a despertar outros sentidos para auxiliar na compreensão da mensagem que se quer
transmitir.Aprende-se  mais  rapidamente  quando  se  pode  vivenciar  o  objeto  do  aprendizado.
Discursos e palestras nem sempre atingem a qualidade necessária para uma boa retenção do que se
ensina.O teatro possui o poder de reunir várias as artes em si mesmo. Estão presentes as artes
plásticas,  as  artes  cênicas,  danças,  músicas,  dentre  outras.  O  teatro  de  bonecos  envolve  o
espectador pelos diversos sentidos físicos,  especialmente emocionalmente. Todas as funções da
mente se voltam para o palco, para os bonecos. Toda a atenção é, então, concentrada na diversão e
no aprendizado.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Dentre  os  desafios  maiores  estão  os  de  cunho
financeiro, onde a equipe teve que investir em insumos para a confecção do mini palco do teatro e
seus  bonecos.  Os  insumos  foram  adquiridos  com  verba  própria  dos  funcionários  que  se
dispuseram a contribuir.

Quais as novidades desta experiência? O trabalho mostrou sua relevância ao constatar o
entusiasmo com o que a plateia recebeu-o, bem como com os comentários das pessoas após assisti-
lo.  Iniciativas como esta merecem ser desenvolvidas,  especialmente,  em parceria entre os mais
diversos setores da prefeitura. Comisso, podemos desenvolver melhor as atividades, atingindo os
resultados de maneira mais fácil e significativa no público-alvo. Também conseguimos provocar
inquietações nos ouvintes, afim de trabalhar, através da conscientização, quanto à prevenção da
dengue. Buscamos sensibilizar, assim, as crianças e suas famílias sobre esta doença.



Eixo temático: ATENÇÃO BÁSICA

PALHAÇADA? ISTO É UM TRABALHO SÉRIO!

Daniel Rodrigues Fernandes 1

Francele Dimer Magnus 2

Vinicius Honscha Botelho 3

1  Psicólogo, Residente em Saúde Coletiva com Ênfase em Atenção Básica pela Escola de
Saúde Pública do Rio Grande do Sul e palhaço clínico, Porto Alegre, Brasil.

2  Psicóloga, Residente em Saúde Coletiva com Ênfase em Atenção Básica pela Escola de
Saúde Pública do Rio Grande do Sul e Palhaça do Trabalho, Porto Alegre, Brasil.

3  Psicólogo, Residente em Saúde Coletiva com Ênfase em Atenção Básica pela Escola de
Saúde Pública do Rio Grande do Sul e Palhaço Social, Porto Alegre, Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Escola de Saúde Pública do Rio Grande do
Sul; Secretaria Estadual de Saúde, Área Técnica da Política Estadual de DST/Aids;  ESF Alcina
(Sapucaia  do  Sul);  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Esteio,  Dureza  da  Vida  Real  Cotidiana.
Consideramos que todos estes constituem-se como parceiros, e também como material e campo de

intervenção.
Qual foi a experiência desenvolvida ?

A experiência em questão trata da utilização do “clown/palhaço” como ferramenta para o
trabalho em saúde, sobretudo no contexto da promoção de saúde. Essa ferramenta vem sendo
utilizada  em  diversos  contextos  (educação  de  saúde  em território,  intervenção  facilitadora  de
processos de educação permanente em saúde), e configura-se como um forte dispositivo que tem

nos permitido abrir vias de acesso para o trabalho no contexto da Atenção Básica em Saúde .
Sobre o que foi ?

A Atenção  Básica  em Saúde  caracteriza-se  por  trabalhar  intensamente  com tecnologias
relacionais de cuidado. Historicamente, e ainda hoje, mesmo com os avanços na formação e na
constituição do SUS, a concepção de saúde é atrelada muito mais a saberes e fazeres calcados em
tecnologias “duras”, e é reconhecido o desafio de se transitar entre uma saúde tradicional e uma
saúde mais humanizada. Utilizamos da figura-ferramenta do palhaço como um dispositivo que

nos permite criar pontes e abrir brechas para que essa saúde humanizada possa ser experienciada.
Como funciona(ou) a experiência ?

Entregar-se  a  experiência  não  é  tarefa  simples,  é  necessário  “construir  um  modo  de
permanecer no processo em curso que solicita invenção” (Lazzaroto, 2012). Como fazemos? Com
uma máscara de maquiagem, um nariz vermelho, talvez um chapéu. Uma abertura pro encontro,
um desconhecimento do  rídiculo  (ou uma aposta  nele?) e  uma ignorância  das  fronteiras  que
podem  nos  proteger,  mas  também  nos  distanciar.  Um  modo  de  tomar-se  de  medo,  do
desconhecido, com encanto. Uma prontidão para convidar as pessoas a se valer também de nossas
máscaras,  e de construir outras,  novas,  para si.  Um convite ao jogo, um ousar desconhecer os
lugares  bem  constituídos  e  tomar  os  saberes  de  modo  mais  brincalhão,  permitindo  uma

reconfiguração de papéis.
Tratar com os outros partícipes da saúde (usuários, colegas trabalhadores, etc) de trás do
nariz vermelho, ao invés de nos gerar uma interface protetiva, nos põe a nu… e permite que o
outro  reconfigure  seu  lugar  e  revalorize  os  saberes  que  entram  em  jogo.  Jogamos.
Desdisciplinamos. Encarnar o palhaço não desfaz as fronteiras dos saberes ou a hierarquia das
relações de poder, mas as dessacraliza, trazem-nas para o jogo. Não deixam de existir, nem são

ignoradas; tornam-se, sim, ainda mais evidentes, mas podendo ser pervertidas.
Desafios para o desenvolvimento?

Entre  os  desafios  postos por este  trabalho,  está  em que o mesmo seja  considerado um
trabalho “sério”, importante, válido… Pomos em questão o próprio estatuto da seriedade, visto
que ao  nosso  ver  (e  no  contexto  desta  prática)  o  sério  não se  contrapõe  aquilo  que pode  ser



divertido ou lúdico, nem se conforma aos limites da sobriedade. Sempre imaginei que tu trabalhavas
bêbado,  Goiaba!  (ironias  em  itálico,  porca  miséria!)  Por  sério,  tomamos  aquilo  que  exige

comprometimento e respeito pela matéria de trabalho.
Quais as novidades desta experiência ?

Essa prática nos permite experimentar um “brincar no respeito” (nos inspiramos aqui de
uma expressão de Mia Couto no livro Terra Sonâmbula), uma apropriação respeitosa mas lúdica
que permite a elaboração e o trabalho sobre uma vivência, sobre um experienciar. Tal experimento
incide sobre as nossas relações de trabalho e assistenciais no contexto de trabalho, ressignificando
nosso (e  por  nosso  nos  referimos tanto  aos  trabalhadores  como usuários  do SUS,  sejam estes
palhaços  ou  não)   lugar  enquanto  produtores  e  promotores  de  saúde,  além de  detentores  de
saberes  [talvez  risíveis,  e  portanto,  menos  sacralizados  e  mais  passíveis  de  negociação].  Não,
Goiaba! É mais que isso! A medida em que deixamos de lado esse jeito próprio do trabalhador de saúde de se
relacionar com o outro utilizando o saber como o que dispões lugares e interpões-se enquanto distanciador
nas relacões, nós palhaços temos o privilégio de utilizarmos o “não-saber” - ou o “não saber a priori”- como
um  dispositivo  que  horizontaliza  e  aproxima,  possibilitando  a  produção  de  significados  no  aqui-agora.
Tornar  a  saúde  um  brinquedo  (um  brinquedo  sério,  não  esqueçam!)  abre  possibilidades  de
produzir diferentes saúdes. Não é quem brinca que sabe produzir diferença, é que o brincar sabe

diferir (Rodulfo, 2008 .(
Só nos permitimos respeitar algo se este algo permanece brincável, passível de entrar em
relação lúdica, em jogo (troca e negociação, contato). Se não, perco o gosto e não quero mais. Isso é
saúde? (é pergunta, vai  em negrito). Atribuir vida é que é próprio do brincar (Rodulfo, 2008), e

cabe atribuir vida ao trabalho em saúde, aos encontros de que se constituem o trabalho em saú?(
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Eixo: Atenção Básica
A história de Pi: o piolho que se deu mal

Leandra Borba Guterres 1

Edemar José Machado de Almeida 2 
Marinês Soares Martins 3 

Valdeti Silveira dos Santos 4 

Aline Kaiper Braga A. Alves 5 

Rodolfo Basso Pinto6 

Gisele Mello da Silva 7

1 Enfermeira, Enfermeira de ESF, Cachoeirinha, Brasil.
2 Auxiliar de enfermagem, Auxiliar de enfermagem, Cachoeirinha, Brasil.
3 Agente Comunitária de saúde, Agente Comunitária de saúde, Cachoeirinha, Brasil.
4 Técnico Atendente de Farmácia, Técnico Atendente de Farmácia, Cachoeirinha, Brasil.
5 Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Saúde Bucal, Cachoeirinha, Brasil.
6 Técnico de enfermagem, Técnico de enfermagem, Cachoeirinha, Brasil.
7Técnico de enfermagem, Técnico de enfermagem, Cachoeirinha, Brasil.

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Cachoeirinha
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Equipe  interdisciplinar  da  Estratégia  de

Saúde da Família Otacílio Silveira
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Encenação  da  peça  de  teatro  com  enfoque  na

prevenção da pediculose

Sobre o que foi? Trabalhar de forma lúdica a temática prevenção da pediculose, que é um
problema comum na área de trabalho de nossa ESF

Como funciona(ou) a experiência? A equipe escreveu uma peça teatral  e um rap para
explicar como prevenir a pediculose em crianças. A primeira apresentação ocorreu durante a festa
do dia das crianças realizada na própria ESF. A peça tem duração de 10 minutos e é apresentada
em qualquer evento que se pretende trabalhar sobre o tema com o público infantil.

Desafios para o desenvolvimento?  Devido a falta de verba o figurino e o cenário foram
confeccionados de forma simples e com o apoio de todos da equipe. Outra dificuldade foi realizar
os ensaios que eram feitos no final do dia para não interferir no processo de trabalho.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Percebemos que para  atingir  o  público  infantil
precisamos entrar no mundo deles de forma criativa e não apenas dar uma palestra. A criação de
um rap sobre  o  tema também sensibilizou as  crianças que aprenderam como viver  longe dos
piolhos através da música.

Outras observações: Quando a proposta foi lançada inicialmente houve resistência entre os
colegas, mas após a primeira apresentação foi possível perceber quanto a atividade fez diferença
para as crianças. Outro fato importante é que a peça é desenvolvida por profissionais de diferentes
áreas  como  equipe  de  enfermagem,  ACSs,  técnica  em  farmácia  e  equipe  da  odontologia,
mostrando que é possível trabalhar em equipe quando todos estão envolvidos e motivados para
fazer a diferença.



Eixo temático: Atenção Básica 

PRÁTICAS CORPORAIS, VIVÊNCIAS E CONVIVÊNCIAS EM GRUPOS NO BAIRRO
LOMBA DO PINHEIRO EM PORTO ALEGRE.

Daisy Fragoso Dorneles1

Bruno Moraes da Silva2

Fabio Pase3

Liliane Machado4

Luiza Schnorr5

Scheila Mai6

1 Fisioterapia, Residente, Porto Alegre, Brasil.
2 Psicologia, Residente, Porto Alegre, Brasil.
3 Medicina, Residente, Porto Alegre, Brasil.
4 Agente Comunitária, Residente, Porto Alegre, Brasil.
5 Enfermagem, Residente, Porto Alegre, Brasil.
6 Enfermagem, Residente, Porto Alegre, Brasil.

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica ESF Lomba do Pinheiro
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Após  o  trabalho de  territorialização e  conversas

entre a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Lomba do Pinheiro, no Bairro Lomba do
Pinheiro de Porto Alegre- RS, observou-se a necessidade da criação de um grupo voltado para os
pacientes da USF, que são encaminhados para clínicas de fisioterapia ou que apresentam alguma
queixa ósteo-músculo-ligamentar, para que houvesse um acompanhamento a partir dos relatos
dos pacientes. 

Nesse espaço, nomeado “Grupo do Movimento”, são realizadas atividades variadas como:
movimentar-se através de atividades físicas de mobilização articular, exercícios de força muscular,
equilíbrio  corporal,  exercícios  aeróbicos,  alongamentos  e  relaxamentos.  Também  conversamos
sobre patologias e hábitos de vida saudáveis. 

Foi discutida a necessidade da criação de um grupo voltado para saúde mental. Este grupo
foi intitulado pelos próprios participantes de “Grupo Unidos” e é coordenado pelo residente de
psicologia Bruno Moraes. Tal grupo tem como objetivo minimizar os problemas psicológicos que
estão atrapalhando ou impedindo o desenvolvimento humano integral. Também serve como um
espaço de escuta e troca de vivências. Dedicado para adultos, o grupo é um momento de conversa
sobre  a  vida,  angústias  e  sentimentos  de  cada  um,  propiciando  a  reflexão  sobre  si  mesmo  e
buscando o bem estar mental dos participantes.  

Unificamos o Grupo do Movimento como o Grupo Unidos. Dessa forma, os usuários têm a
possibilidade de participar das atividades, exercitando a mente e o corpo.

Como funciona (ou) a experiência?  Os dois grupos são realizados no mesmo espaço. A partir
da convivência com os usuários de cada grupo, eu e o residente de psicologia percebemos a
necessidade de trabalhar de forma conjunta, com a finalidade de realizar um trabalho de forma
integral.

Sobre o que foi? As maiorias dos usuários que vão para o grupo do Movimento ficam para
o Grupo Unidos, e quem participava somente do Grupo Unidos passou a se interessar em ir para o
Grupo do Movimento.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Um  dos  desafios  foi  conseguir  um  espaço  físico;
felizmente surgiu a possibilidade de um espaço no Território, próximo da USF.

Outro desafio era conseguir os materiais para realizar as atividades físicas.  Os materiais do
Grupo  do  Movimento  foram  confeccionados  pelos  usuários  e  profissionais  participantes.  Tais
matérias compreendem pesos feitos de garrafas PETs de diferentes pesagens e bastões feitos de



cabo de vassouras.
Quais as novidades desta experiência? Desenvolver trabalhos em grupos terapêuticos na

ESF, como os objetivos de prevenção e reabilitação entendendo as concepções de promoção da
saúde, ligadas às mudanças de estilos de vida e aquisição de hábitos saudáveis, tanto em relação
ao indivíduo como em relação ao coletivo.
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Eixo: ATENÇÃO BÁSICA

TRICOTANDO COM CARINHO

Cibele Nunes Medeiros 1

Clarice Emmel Bock 2

Mariade Fátima Nascimento dos Santos 3

Rochele Maria Tomasel Machado 4

 1 Terapeuta Ocupacional, Cidreira, Brasil
2Extensionista EMATER, Cidreira, Brasil
3Agente Comunitária de Saúde, Cidreira, Brasil
4Psicóloga, Cidreira, Brasil

Local de experiência: Brasil, RS, Cidreira 
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Estratégia de Saúde da Família I  – Grupo

Terapêutico “Viver Melhor”
Qual foi a experiência desenvolvida? Atividade Terapêutica de Grupo – confecção de kits

em tricô para bebês e idosos.

Sobre o que foi? Confecção de kits de tricô, composto de manta, sapatinho e porta lenços
umedecidos para bebês e de kits de mantas e sapatilhas para idosos. Os kits para bebês foram
entregues à Enfermeira da unidade para distribuir às gestantes carentes e que realizaram o pré-
natal. O kit para idosos foi entregue à coordenadora do lar dos idosos para serem distribuídos.

Como funciona(ou) a experiência?  As integrantes do grupo “Viver Melhor” receberam
doações de lãs,  com as quais  confeccionaram kits  de tricô para serem distribuídos.  Cada uma
contribuiu com o que sabia fazer: umas tricotaram, outras costuraram e outras enfeitaram potes
para colocar lenços umedecidos. Quando ficaram prontos, os kits para bebês foram entregues à
Enfermeira da unidade para distribuir às gestantes carentes e que realizam o pré-natal. O kit para
idosos foi  entregue à coordenadora do lar dos idosos para serem distribuídos entre os  que lá
residem.

Desafios para o desenvolvimento?  Motivar as integrantes para a confecção dos kits e a
frequência no grupo.

Quais as novidades desta experiência? Após a entregados kits as participantes do  grupo
relataram sentimentos de solidariedade, aumento da motivação e da união do grupo, por terem
um objetivo concreto, por sentirem-se úteis. Também percebeu-se o aumento da frequência das
participantes e inclusão de novos integrantes.



Eixo Temático: Atenção Básica

Ação intersetorial e interdisciplinar para os beneficiários do Programa Bolsa Família
 

Gabriela Vescovi
Aline Adornes Flores²

Isabele Borrajo Moreira³
Léia Dilene Piovesan Schlindvein

Lúcia Tatiane Florentino de Flavis¹
Rosa Malena da Silva Ramos4

Sara Bortoluz4.

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre - Unidade de Saúde Barão de
Bagé, Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospital Conceição.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Assistente Social da rede Socioassistencial e
Unidade de Saúde Barão de Bagé.

 
Qual foi a experiência desenvolvida?
Acompanhamento sequencial.

Sobre o que foi?
Acompanhamento aos beneficiários do Programa Bolsa Família.

Como funciona (ou) a experiência?

  O Programa Bolsa Família  (PBF) destina-se à transferência de renda a  partir  de
condicionalidades a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. As famílias ingressam no
PBF assumindo compromissos referentes à educação, à saúde e à assistência social.

A interdisciplinaridade e intersetorialidade são princípios do Sistema Único de Saúde com
importância  fundamental  à  atenção  primária  à  saúde.  Aquela  se  refere  à  articulação  entre  os
diversos saberes, métodos e conteúdos dos diferentes núcleos e esta diz respeito à articulação de
domínios e experiências entre setores/instituições para a solução de problemas complexos.

O PBF oportuniza o trabalho interdisciplinar e intersetorial a partir da incorporação dessas
diretrizes, conforme a lei que instituiu o programa. Dessa forma busca-se concretizar os direitos
sociais desses beneficiários.  A cada seis meses as Unidades de Saúde (USs) recebem o mapa de
acompanhamento dos beneficiários do PBF. O mapa traz os dados dos usuários já cadastrados e de
novos  cadastros  que  devem  ter  as  condicionalidades  acompanhadas  pelo  serviço  de  saúde
(crescimento e desenvolvimento das crianças, acompanhamento das mulheres em idade de 14 a 44
anos, gestantes e nutrizes devem realizar acompanhamento pré-natal e o acompanhamento da sua
saúde e do bebê).

A partir do recebimento do mapa cada US articula-se com uma proposta de mobilização
dos seus usuários para este acompanhamento.  Na Unidade de Saúde Barão de Bagé (USBB) o
planejamento da ação partiu da atuação  dos  núcleos  do Serviço Social,  Nutrição,  Psicologia  e
Odontologia.  O  primeiro  passo  foi  analisar  os  prontuários  e  buscar  os  dados  necessários  ao
preenchimento do mapa que datassem de no máximo seis meses. Após a revisão dos prontuários
os usuários com dados faltosos foram convidados, por meio das das Agentes Comunitárias de
Saúde, à comparecer na US na data aprazada pelo Ministério da Saúde para realização do “Dia D
da Campanha de Vacinação da Gripe”. Os usuários eram recebidos na Sala de Grupo da USBB
pela equipe do Serviço Social juntamente com a assitente social da rede socioassistencial. Em uma
roda  de  conversa  esclareceu-se  dúvidas  sobre  as  condicionalidades,  cadastro  no  programa,
cancelamento do benefício, encaminhamentos e acompanhamento pelo Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS);  ainda foi feita a divulgação de cursos oferecidos   através do Programa



Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec).
Após esse primeiro contato os usuários eram encaminhados à sala da Nutrição,  onde a

Nutrição e  a Psicologia realizaram Antropometria  e  Avaliação Nutricional  e  logo depois  eram
encaminhados para odontologia onde se verificaram as necessidades existentes na cavidade bucal
e  foram  dadas  instruções  de  higiene  oral.  Os  usuários  saiam  da  avaliação  odontológica  e
nutricional com o diagnóstico e agendamento de consultas conforme demanda. Nesse mesmo dia
foram revisadas as carteiras de vacinação das crianças e os exames citopatológicos de mulheres em
idade fértil.  Em caso de atraso foram oferecidas consultas para atualização destes procedimentos.
A atividade foi desenvolvida nos turnos da manhã e tarde entre as 8h da manhã e às 17h da tarde.

Em  relação  à  avaliação  antropométrica,  foram  avaliados  64  beneficiários.  Quanto  à
classificação  do  estado  nutricional  das  crianças  73,17%  encontram-se  eutróficas,  4,87%  com
sobrepeso,  19,51% com obesidade  e  2,43% com baixo peso.  Referente  à  avaliação dos  adultos
59,09% encontram-se eutróficos, 27,27% obesos e 13,63% com sobrepeso. O único idoso aferido
estava com sobrepeso.

Desafios para o desenvolvimento?
A equipe interdisciplinar que acompanhou a atividade buscou conscientizar o usuário e

sua família da importância do acompanhamento longitudinal para a saúde.  Através da atividade
procuramos mobilizar  a  equipe envolvendo-a nas  ações  de  acompanhamento  rotineiro  a  estas
famílias, ampliando o olhar aos prontuários identificados com adesivo PBF, a fim de qualificar a
relação e o atendimento da equipe com estes usuários.

 
Quais as novidades dessa experiência?
A experiência oportunizou o acompanhamento intersetorial em parceria com a assistência

social, integrando o atendimento com o objetivo de auxiliar as famílias a superar as dificuldades
enfrentadas.  A  partir  dos  atendimentos  individuais  procuramos,  nas  situações  de  maior
vulnerabilidade, discutir os casos e quando necessário traçar plano de intervenção interdisciplinar
com as famílias. E, por fim buscamos o fortalecimento do vinculo com as famílias beneficiárias. 

1 Psicóloga, Residente, Porto Alegre, Brasil.
2  Assitente Social, Residente, Porto Alegre, Brasil.
3 Dentista, Residente, Porto Alegre, Brasil.
4  Nutricionista, Residente, Porto Alegre, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE AMAMENTAÇÃO EM
ESTÂNCIA VELHA-RS

Alice Mesquita Zimmermann1

Lisete Capelati1

Marion furlaneto1

1Nutricionista, Secretaria Municipal da Saúde, Estância Velha (RS)

Local da experiência: Estância Velha (RS)
Pontos  de  rede/equipe que  foram envolvidos: houve  a  participação  de  toda  a  equipe

(multiprofissional) de todas as Unidades Básicas de Saúde do município.
Experiência  desenvolvida:  foram desenvolvidas  atividades  permanentes  de  incentivo à

amamentação e  em comemoração da Semana Mundial  do Aleitamento materno  de  2013 e  do
Agosto Dourado em Estância Velha, abaixo descritas:

2. Comemoração da Semana Mundial do Aleitamento materno de 2013 e do
Agosto Dourado

Trata-se de atividades comemorativas em mais uma Semana Mundial da Amamentação
(SMAM), que tem como um dos objetivos mostrar ao país a importância do aleitamento materno
para a saúde de mulheres e crianças.  De 1º a 7 de agosto, mobilizações são feitas em todo o Brasil.

A campanha elaborada este ano pelo Ministério da Saúde em parceria com a Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP) teve como slogan “Tão importante quanto amamentar seu bebê é ter
alguém que escute você”. 

Para  complementar  a  idéia  do  tema,  as  peças  vieram  com  a  frase  “Conte  com  um
profissional de saúde. O SUS está pronto para escutar você, saber como se sente e ajudar a tornar a
amamentação um momento ainda mais especial”.

Nesta campanha, foram desenvolvidas as seguintes atividades, nas UBS:
Confecção de Painéis de fotos
As mães que estão amamentando ou amamentaram nos últimos 2 anos tiraram fotos para

expor nas UBS ou outros locais. As fotos foram entregues na UBS ou aos ACS e a mãe assinou a
autorização para a exposição das fotos. Foi salientado que, se possível, estas mães trouxessem fotos
em que apareçam pessoas que a apoiaram. As mães, cujas fotos estiverem no painel, receberam
certificado de participação. 

Concurso
 Escrever depoimentos sobre apoio à amamentação, que é o tema do ano. Os relatos foram

ser escritos à mão numa página de 20 a 30 linhas, sobre fatos verídicos. Poderiam ser tanto de mães
que foram apoiadas como de pessoas que apoiaram a amamentação, contribuindo para essa ser
bem sucedida.

As  equipes  receberam  esses  depoimentos  durante  a  primeira  e  a  segunda  semana  de
agosto. Ao receberem os relatos, o profissional de saúde pediu para a pessoa assinar a autorização
(igual à usada para as fotos entregues para o painel).

No final de agosto, foram premiados os três melhores relatos, os quais foram selecionados
por meio de uma comissão.

 Confecção de laços dourados 
Os  laços  foram  confeccionados  e  distribuídos  no  início  de  agosto  para  todos  os

profissionais de saúde, que foram orientados a usá- o valor da amamentação para a sociedade. Foi
lançado pela UNICEF lo durante o mês de agosto e saber o seu significado, abaixo descrito.

O Laço  Dourado  é  em  si  uma  maneira  de  promovermos  como símbolo  da  campanha
educativa  no  12º aniversário  da  Declaração  de  Innocenti,  na  Semana Mundial  de  Aleitamento
Materno de 2004.



Ouro: A cor dourada para o laço simboliza que a amamentação é o padrão ouro para a
alimentação infantil, ante a qual toda alternativa deve ser comparada e questionada.

O laço:  Por que usamos um laço ao invés de uma fita cruzada como na campanha de
prevenção da AIDS?

Cada parte do laço mostra uma mensagem especial:
 * Uma parte do laço representa a MÃE.
 * A outra parte, representa a CRIANÇA.
 * O laço é simétrico, dizendo-nos que a mãe e a criança são ambos vitais para o sucesso da

amamentação – igualmente necessários.
 * O nó é o PAI, a família e a sociedade - sem o nó, não haveria o laço; sem o apoio, a

amamentação não seria exitosa.
 *  As  pontas  do  laço  são  o  futuro:  o  aleitamento  materno  exclusivo  por  6  meses  e  a

amamentação continuada por 2 anos ou mais,  com a adequada introdução de alimentos e um
espaçamento  das  gestações  preferencialmente  de  3  anos  ou  mais;  dando  a  mulher  o  tempo
necessário para assegurar o cuidado com a saúde, o desenvolvimento e crescimento da criança.

3. Atividades permanentes de incentivo à amamentação

Algumas  UBS  mantêm  atividades  de  incentivo  à  amamentação,  sendo  realizadas
freqüentemente, normalmente com periodicidade mensal. A questão da amamentação é abordada
por meio de diferentes atividades, desenvolvidas em grupos de gestantes e puérperas.

Cada UBS é responsável pelo desenvolvimento das atividades do grupo, e contam com a
ajuda da nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, dentre outros profissionais. São utilizados
recursos diversos, como folders, livros, vídeos, mamas artificiais, placenta de pelúcia, bonecas e
etc...

Desafios para o desenvolvimento: Os principais desafios foram: presença e participação
das nutrizes e disponibilidade de tempo por parte da equipe.

Novidades da experiência: A ideia das fotos das mães com os bebês estimulou a presença
das mães, visto que fugiu do tradicional “lanchinho” coletivo. Além disso, a utilização do laço
dourado por parte da equipe mobilizou toda a  rede da atenção básica  para a importância  da
amamentação, mesmo que seu envolvimento fosse indireto.



Eixo temático: Transversalidade – Política de Alimentação e Nutrição

CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, INGESTÃO DE SAL E TEOR DE SÓDIO

NOS ALIMENTOS

Gianne Rockenbach de Azambuja¹
Manuela Porcher²

¹Nutricionista, Sapiranga, BR.
²Estudante, Sapiranga, BR.

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sapiranga
Equipes  de  rede  envolvidos:  Estratégia  Saúde  da  Família  E  Pol.  Mun.  de  Alimentação  e

Nutrição
Qual foi a experiência desenvolvida?
Capacitação para Agentes Comunitários de Saúde
Sobre o que foi?
Hipertensão Arterial Sistêmica, Ingestão de Sal e Teor de Sódio nos Alimentos 
Como funcionou a experiência?
Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, que acontece no dia 26 de abril

de cada ano, foi realizada em 14 de abril de 2014 capacitação para os Agentes Comunitários de Saúde. A
partir de explanação sobre o tema e orientação sobre o cálculo da quantidade de sal e sódio nos alimentos de
seu cotidiano os agentes  receberam materiais  para a elaboração de cartaz (chapa de papelão,  TNT azul,
saquinhos plásticos, colherinhas de café, fita adesiva e sal). Cada cartaz, demonstrando a quantidade de sal e
sódio dos alimentos industrializados, foi produzido pelas equipes e colocado em exposição nas respectivas
UBSs. 

Desafios para o desenvolvimento?
 Promover integração e qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde do município;
 Informar sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate a HAS;
 Atualizar os conhecimentos sobre a doença, suas causas e consequências;
 Orientar sobre a importância da alimentação na prevenção e tratamento da HAS;
 Alertar para a ingestão de sal e alto teor de sódio em alimentos industrializados;
 Elaborar material educativo para posterior exposição nas UBSs. 

Quais as novidades desta experiência?
A intenção foi inovar na metodologia da capacitação, evitando o modelo teórico, tipo palestra, através

da instrumentalização dos Agentes Comunitários de Saúde para a confecção do material didático sobre o
tema. A confecção dos cartazes pelas equipes promoveu momentos de integração e aprendizado coletivo, os
agentes sentiram-se valorizados e empoderados deste saber.

Outras observações:
A mesma metodologia será replicada no final de outubro, em alusão a 14 de novembro, Dia Mundial

do Diabetes, contemplando a ingestão de carboidratos e o teor de açúcar dos alimentos.
Referências Bibliográficas:
BRASIL.  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  SECRETARIA  DE  ATENÇÃO  À  SAÚDE.

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasil.
Ministério da Saúde, 2012.

SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE  CARDIOLOGIA  et  al.  Departamento  de  Hipertensão
Arterial. VI Diretrizes brasileiras de hipertensão. Rev Bras Hipertensão, v. 17, n. 1, p. 4-62, 2010.



Eixo: Atenção Básica

Condicionalidades do programa bolsa família na saúde: prevenção e promoção da saúde
na atenção básica

Leonardo Rodrigues Piovesan 1

Luciana Bolzani Siqueira A 2

Evandro Dalligna B 3

Angélica Chini C 4

1 Enfermeiro, Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.
2 Cirurgiã Dentista, Residente da ESP, Sapucaia do Sul, Brasil.
3 Enfermeiro, Residente da ESP, Sapucaia do Sul, Brasil.
4 Enfermeira, Residente da ESP, Sapucaia do Sul, Brasil.

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul (RS), Sapucaia do Sul.
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Unidade  de  Saúde  Família  (USF)  Alcina,

Ambulatório de Infectologia de Sapucaia do Sul e Escola de Saúde Pública do RS.
Qual foi a experiência desenvolvida?
A equipe de saúde da família da USF Alcina desenvolveu ações educativas, de prevenção e

promoção da saúde voltadas especialmente para os beneficiários do bolsa família.
Sobre o que foi?
A equipe de saúde da família da USF Alcina sabendo da necessidade de acompanhamento

das famílias beneficiarias do bolsa família, planejou um sábado com ações que contemplassem,
além  das  condicionalidades  previstas  pelo  programa,  acesso  às  atividades  de  prevenção  e
promoção da saúde. A equipe desenvolveu consulta de saúde da mulher; testes rápidos de HIV,
sífilis, hepatite B e C; pesagem da bolsa família; escovação supervisionada pela equipe de saúde
bucal; ação educativa sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST), atividades
recreativas para as crianças e ainda brechó com doações e venda de roupas a preços populares.

Como funciona(ou) a experiência?
Por conta das condicionalidades do eixo saúde do programa bolsa família exigirem envio

de  dados  semestral,  a  equipe  pensou  em  dois  dias  ao  ano  para  realizar  o  “Dia  da  Saúde”.
Escolhemos os meses de temperaturas mais amenas e que coincidissem com as datas de envio das
informações à vigilância em saúde do município. A primeira atividade ocorreu em novembro de
2013, e em 2014 foi realizada em maio. A equipe foi dividida, por afinidade, para que as atividades
pudessem ocorrer de forma simultânea. Essa ação tem apoio dos residentes da Escola de Saúde
Pública/RS e no segundo encontro contou também com o apoio do ambulatório de infectologia na
execução dos testes  rápidos,  assim como encaminhamento dos casos necessários ao serviço de
referência.

Desafios para o desenvolvimento?
Um dos desafios mais importantes foi à divulgação do “Dia da Saúde”, e fazer desse dia

um ponto de encontro rotineiro. Outro ponto importante é a conscientização dos usuários sobre a
importância de acessar a sua unidade de saúde de referência, seja para promoção de saúde ou para
ações  curativas,  visando assim ampliar  ainda mais  o  vínculo com as  famílias  beneficiárias  do
programa.

Quais as novidades desta experiência?
Essa experiência buscou vincular a comunidade com a equipe e tornar a oportunidade de

obtenção dos dados para o programa bolsa família,  um momento de trocas de saberes para o
fortalecimento  do  usuário.  Destacamos  como  uma  ação  inovadora  a  vinculação  da  equipe  do
Ambulatório de Infectologia na ação, onde foi dada maior visibilidade das ações desta equipe
tanto para os usuários quanto para a própria equipe de saúde da ESF. Esta participação fortaleceu
ainda mais a ação e também fez com que a equipe do ambulatório tivesse uma ideia maior das
demandas que surgem na ponta.



Outras observações: Através dessa atividade, a equipe da USF Alcina, pensou em integrar
outros pontos da rede, como o CRAS e a escola estadual da região de saúde. Para a próxima edição
do Dia da Saúde se planeja integrar os eixos saúde, educação e desenvolvimento social em uma
ação intersetorial que possa oferecer mais ações e serviços voltados aos beneficiários do programa
bolsa  família.  Com estas  ações  busca-se  caminhar  em direção à  equidade,  uma vez  que  estas
famílias  apresentam  uma  maior  vulnerabilidade  sócio-econômica.  Destacamos  que  as  ações
realizadas nas duas edições do Dia da Saúde foram abertas a todos os usuários que buscaram a
unidade de saúde, independente de serem beneficiárias do programa e independente da região do
município em que residiam. 



Eixo temático: DIVERSIDADE E TRANSVERSALIDADE

DEMONSTRATIVO DO CONTEÚDO DE SÓDIO DOS ALIMENTOS DURANTE DIA
MUNDIAL DO COMBATE À HIPERTENSÃO 

Raquel Peter Maldaner 1

Bruna Mombach Dietrich 2

1  Nutricionista,  residente  do  Programa  de  Residência  Multiprofissional  em  Saúde  da  Universidade
Feevale, Novo Hamburgo, Brasil.
 2 Nutricionista, coordenadora do Centro de Educação Nutricional (NUTRIR), Novo Hamburgo, Brasil.

Local  de  experiência:  Unidade  de  Saúde  da  Família  (USF)  Boa  Saúde,  Novo  Hamburgo,  Rio
Grande do Sul, Brasil.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Centro de Educação Nutricional (NUTRIR) e USF
Boa Saúde
Qual foi a experiência desenvolvida? As nutricionistas realizaram ação pontual com propósito de
educação em saúde para a população durante o dia D da campanha de vacinação contra o vírus do
HPV, que coincidiu com o dia mundial de combate à hipertensão. A experiência consistiu em uma
atividade de sensibilização para os usuários terem conhecimento da quantidade de sódio contido
em  alguns  alimentos,  uma  vez  que  este  elemento  é  um  dos  principais  fatores  que  podem
desencadear uma elevação da pressão arterial.  

Sobre o que foi? A experiência foi embasada no dia mundial de combate à hipertensão, abordando
o  conteúdo  de  sódio  contido  em  alguns  dos  alimentos  mais  consumidos  pela  população,
demonstrados através da quantidade de sal equivalente em pequenos vidros.

Como  funciona(ou)  a  experiência? Primeiramente,  selecionamos  alguns  dos  alimentos  mais
consumidos pela população que fossem ricos em sódio - cachorro quente, macarrão instantâneo,
salsicha - e demonstramos, através de pequenos vidros contendo sal, a quantidade de sódio ali
contida.  Sobre  uma mesa,  dispusemos  os  vidrinhos  ao lado das  embalagens  dos  alimentos,  e
também  colocamos  um  cartaz  ilustrativo  sobre  o  dia  mundial  de  combate  à  hipertensão.  As
nutricionistas ficaram à disposição para explicação do assunto e esclarecimento de dúvidas.

Desafios para o desenvolvimento?  A elaboração de material ilustrativo, de forma que fosse de
fácil entendimento para a população, foi o principal desafio. 

Quais as novidades desta experiência? A ação foi desenvolvida em um sábado, possibilitando que
a comunidade, principalmente os trabalhadores, também pudessem ter acesso às informações. O
material ilustrativo permite que os usuários se conscientizem em relação à quantidade de sódio
dos alimentos, tornando-os protagonistas no processo de cuidado da saúde.



Eixo temático: Atenção Básica

GRUPO DA LINHAÇA – DEZ ANOS
Santoro, H. J. 1 

Pires, R. S. 2 

Castro, C.S. 3 
1 Médico, USF Tiroleza, Tramandai-RS-Brasil
2 Odontólogo, USF Tiroleza, Tramandai-RS-Brasil
3 Enfermeira, USF Tiroleza, Tramandai-RS-Brasil

Local de Experiência: Brasil, RS, Tramandaí
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos: USF  Tiroleza,  Grupo  da  Linhaça,

Comunidade, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Escola Estadual Assis Brasil.
Qual foi a experiência desenvolvida?
Diga ao seu Médico que o Colesterol É Inocente! 
O "Grupo da Linhaça" surgiu com essa idéia,  no final  de 2003.  No início eram apenas

algumas senhoras na menopausa que sugeriram numa das reuniões: "Vamos tomar cápsulas com
ômega 3?" O preço era muito alto porque para conseguirmos uma efetividade na medicação elas
teriam que tomar 10 caps/dia e o custo seria de R$ 1.500,00 por litro. Foi feita então uma pesquisa
sobre a substância ativa daquelas cápsulas e foi  constatado que era somente óleo de linhaça. A
partir dai o óleo de linhaça começou a ser adquirido direto da fábrica, ao preço de R$ 40,00 por
litro.

Sobre o que foi?
Introdução: Em novembro de 2003 iniciaram as atividades da USF Tiroleza em Tramandai-

RS. Foi verificada a alta incidência de dislipidemias e diabetes mellitus na área de abrangência. Em
virtude das dificuldades de se manter um tratamento farmacológico continuado com estatinas
(alto custo), foi iniciado no final de 2003, um trabalho de Educação em Saúde, baseado em três
eixos:  1.  Utilização  de  um  alimento  funcional  rico  em  ômega3  (linhaça)  2.  Dieta  seguindo  a
pirâmide  alimentar  mediterrânea  3.  Atividade  física  diária.  Objetivo:  Atuar  no  controle  das
dislipidemias e glicemia e paralelamente desenvolver o autocuidado em saúde. 

Como funciona a experiência?
Metodologia:  Os  participantes  voluntários  realizam uma dosagem inicial  dos  seguintes

parâmetros: Hemograma; Triglicerídeos; Colesterol total,  LDL e HDL; Ácido úrico; Glicemia. A
seguir passam a utilizar o óleo virgem de linhaça, extraído à frio na dose de 05 ml/2x/dia, nas
principais refeições e a semente da linhaça na dose de 1 colher de sopa/dia, pela manhã, em jejum
(deixando de molho 12 hs e após triturada). Os exercícios físicos consistem em caminhadas de
1h/dia. A dieta segue a pirâmide alimentar mediterrânea. Foram avaliados 20 pacientes, de ambos
os sexos. Critérios de exclusão: uso de estatinas, anemia, epilepsia, reposição hormonal e gravidez.
Após o primeiro mês são reavaliadas as taxas sanguíneas. Resultados: Houve redução nos índices
de Triglicerídeos;  Colesterol  total;  LDL ;  Índice de Risco;  Glicemia.  Paradoxalmente houve um
aumento seletivo do HDL. Observa-se também melhora de outros sintomas: constipação intestinal;
depressão; aquecimento e melhora da circulação nas extremidades; hidratação e elasticidade das
unhas, cabelos e pele; níveis de tensão arterial. Como a Linhaça é rica em Ligninas, também houve
melhora dos sintomas da menopausa e da umidificação vaginal. Conclusões: A utilização do óleo e
semente de linhaça em conjunto com mudança de hábitos alimentares e a prática de exercícios
físicos diários atuam com eficácia e baixo custo na prevenção e redução das hiperlipidemias e no
controle do diabetes mellitus. Observou-se melhora também nos casos de depressão e constipação



e em um caso de síndrome do olho seco. Não foram observados efeitos colaterais. Facilidades: A
convivência no grupo estimula a continuidade do tratamento, diminuindo a evasão. O baixo custo
e  o  apoio  da  Prefeitura  na  compra  do  óleo  e  da  semente  de  linhaça  foi  fundamental  para  a
continuidade  do  projeto.  As  atividades  de  dinâmicas,  música,  dança  e  o  lanche  nas  reuniões
propiciam uma grande coesão no grupo.  Custo Benefício: Se compararmos o custo do tratamento
das dislipidemias utilizando-se medicamentos farmacológicos (Estatinas), teremos uma relação de
1/ 10 ou seja: Um mês de tratamento com Linhaça custa R$ 10,oo, enquanto que o tratamento com
estatinas fica em média R$ 100,oo. Em 2007 foi feito contato via email com nosso grande parceiro o
Dr. Michel de Lorgeril professor da Universidade de Marselha, e após algumas conversações ele
nos orientou que estávamos no caminho correto. Este cardiologista francês escreveu um livro de
397  páginas  chamado  "Diga  a  Seu  Médico  que  o  Colesterol  É  Inocente,  e  Ele  o  Tratará  sem
Medicamento",  vide  link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1706200709.htm Enfim,  o
assunto é  polêmico e  merece  um bom tempo para  ser  debatido.  Recentemente  o  Dr.  Drauzio
Varella  publicou no jornal  o  Estado de São  Paulo um artigo com sérias  restrições  ao uso das
estatinas, baseadas em pesquisas internacionais atuais sobre a ineficácia destes fármacos sobre os
riscos de infarto e AVC. 

Desafios para o desenvolvimento?

Dificuldade na mudança de hábitos antigos, sedentarismo e vícios alimentares. No início o
óleo de linhaça era adquirido por iniciativa do grupo que se cotizava e comprava diretamente da
fábrica. A partir de 2005, a Prefeitura Municipal, vendo os bons resultados, passou a financiar não
só a compra do óleo, como também a compra da semente de linhaça, que foi incluída na dieta. A
partir deste momento o grupo começou a crescer e as pessoas passaram a se preocupar mais com a
sua alimentação. Todos aprenderam sobre a pirâmide alimentar mediterrânea que teve que ser
adaptada para podermos utilizar os alimentos disponíveis na nossa região.

Quais as novidades desta experiência?
Este grupo foi aberto para toda a comunidade, portanto tem pessoas de outras áreas de

abrangência  e  até  mesmo de  outros  municípios  que  participam.  Alguns  permanecem desde o
inicio. Alguns entraram no grupo, ficaram um tempo e depois saíram. Em resumo, já passaram
pelo grupo mais de 500 pessoas com tempos variados de permanência. Nas reuniões a equipe
participa integralmente ou seja:  médico,  odontólogo e enfermeira.  Também eventualmente são
convidados palestrantes de outras áreas como psicólogos, farmacêuticos, biólogos, etc.. A Pirâmide
Alimentar  Mediterrânea  foi  adaptada  ao  cardápio  brasileiro  fazendo-se  algumas  substituições
como:  atum por sardinha,  nozes por castanhas do pará ou de caju,  óleo de oliva por óleo de
linhaça.

Outras observações:

Frase clássica do Dr. Michel de Lorgeril: "Alguns pensam que podem continuar comendo
gorduras tóxicas e fumando só porque tomam a sua estatina. É preciso agir sobre os megafatores
de risco que são o tabaco, a falta de exercício físico e os hábitos alimentares".
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Eixo temático: Atenção Básica

GRUPO DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR
Vanessa Backes 1

Paula Suséli Silva 2

Ana Maria Pedrolo Ribeiro 3

Marilda de Fátima Nunes Matheus 4

Rafaela Orestes Nunes 5

Aline Dias dos Santos 6

1 Nutricionista, São Leopoldo, Brasil.
2 Enfermeira da Saúde da Família Brás II, São Leopoldo, Brasil.
3 Odontóloga da Saúde da Família Brás II, São Leopoldo, Brasil.
4 Agente Comunitária de Saúde da Saúde da Família Brás II, São Leopoldo, Brasil.
5 Agente Comunitária de Saúde da Saúde da Família Brás II, São Leopoldo, Brasil.
6 Agente Comunitária de Saúde da Saúde da Família Brás II, São Leopoldo, Brasil.

Local de experiência: São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe Saúde da Família Brás II e Nutrição
Qual foi a experiência desenvolvida?
Grupo de Reeducação Alimentar
Sobre o que foi?
A experiência refere-se ao trabalho interdisciplinar desenvolvido na Equipe Brás II para a

realização de um grupo sobre nutrição/reeducação alimentar.
Como funciona(ou) a experiência?
Com base no perfil epidemiológico da área de abrangência, a equipe definiu o perfil do

público  alvo:  pessoas  motivadas  a  mudanças  de  hábitos  alimentares,  obesidade e/ou doenças
crônicas (hipertensão/diabetes). Cada Agente Comunitário de Saúde buscou em sua área pessoas
com o referido perfil, trazendo para discussão e definição dos casos. 

A  proposta  foi  de  um  grupo  pequeno,  fechado  de  no  máximo  15,  com
peridiocidadesemanal e temáticas pré-definidas. 

Dos 10 encontros pensados inicialmente, realizamos 7, com os seguintes temas:
1º encontro: Aplicação questionário, avaliação antropométrica, dinâmica de apresentação, 

combinação das datas dos encontros, definição de metas do grupo, responsabilidades.
2º encontro: Relação com alimentos. Trabalhar a necessidade de prestarmos atenção no que

comemos,comer devagar, explorar o alimento. 
3º encontro: Alimentação ideal. Grupos de alimentos, porções.
4º encontro: Dicas/mitos culinários. Higienização de frutas e verduras. Higienização de 

mãos.
5º encontro: Oficina culinária. Aproveitamento/reaproveitamento de alimentos.
6º encontro: Leitura de rótulos. Produtos Light, Dit e Fit.
7º encontro: Produtos alimentares x alimentos.
Desafios para o desenvolvimento?
Tivemos  dificuldade  em conseguir  espaço  físico,  uma  vez  que  a  UBS  não  tem  espaço

adequado para grupos e  a Associação de Moradores disponibiliza horários restritos  por já  ter
várias atividades programadas.

O período delimitado para início e  fim do grupo teve 3 interrupções por feriados,  não
sendo semanal, o que acreditamos, por vezes, ter desmobilizado alguns participantes.

Além disto, a redução do número de encontros se deu por termos passado por um período
de greve dos funcionários municipais, interrompendo e prejudicando a sequência dos encontros.

Quais as novidades desta experiência?
Inserção da nutrição na atenção básica realizando um trabalho educacional interdisciplinar.
Outras observações:Esse trabalho propiciou a aproximação da nutrição com a equipe da



Estratégia  de  Saúde  da  Família,transversalizando  a  temática  nas  ações  individuais  dos
profissionais  e  compartilhando  saberes.  Esta  aproximação  gerou  uma  posterior  inserção  da
nutricionista  em  outras  atividades  como:  atendimento  clínico  pós-discussão  de  caso,  apoio
matricial, participação em outros grupos e visitas domiciliares.



Eixo temático: Transversalidade – Política de Alimentação e Nutrição

GRUPOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA

Gianne Rockenbach de Azambuja¹
Bruna Amado²

Manuela Porcher³
¹Nutricionista, Sapiranga, BR.
²Estudante, Sapiranga, BR.

³Estudante, Sapiranga, BR.

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sapiranga
Equipes de rede envolvidos: Atenção Básica, Unidades Básicas de Saúde, Política Municipal de

Alimentação e Nutrição
Qual foi a experiência desenvolvida?
Implantação de Grupos para Orientação Nutricional
Sobre o que foi?
Formulação de metodologia para a implantação de grupos de orientação nutricional, intercalados ao 

atendimento individualizado de dietoterapia.
Como funcionou a experiência?
Em de março de 2014 foram implantados atendimentos de nutrição em grupo,  o paciente que é

encaminhado  pela  1ª  vez  ao  atendimento  com nutricionista  é  incluído  no  grupo  para  iniciantes.  Neste
momento  participam  de  “uma  viagem  ao  túnel  do  tempo”  sendo  convidados  a  lembrar  como  era  sua
alimentação na infância. Os pacientes são então indagados sobre como era feita a aquisição dos alimentos
naquela época e quais eram os cardápios comumente praticados, fazendo um paralelo com a alimentação atual
de sua família e comunidade. A partir das experiências relatadas se observa as grandes mudanças ocorridas
nos  padrões  alimentares  que  são  relacionadas  ao  aumento   da  incidência  das  doenças  crônicas  não
transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial e obesidade. A nutricionista propõe a mudança de hábitos
alimentares e sugere práticas alimentares saudáveis. Após este encontro os pacientes são agendados para o
atendimento  individualizado,  onde  são  aferidas  as  medidas  antropométricas  e  avaliadas  suas  condições
clínicas, bem como é planejado em conjunto com o paciente as mudanças necessárias. Na continuidade os
pacientes são convidados a participar dos grupos de manutenção onde podem relatar suas dificuldades em
seguir as recomendações e um novo tema sobre alimentação saudável é discutido, como: os 10 passos da
alimentação  saudável,  alimentação  rica  em  cálcio  e  os  diferentes  tipos  de  gordura  dos  alimentos.  Os
encontros  são  mensais,  intercalados,  em grupo com duração de  1 hora e  individualmente  em média  15
minutos. Ocorrem nas Unidades Básicas: São Luiz, Amaral Ribeiro e Centenário. Na etapa seguinte será
incluído  nos  grupos,  a  participação  de  profissionais  da  rede,  visando  a  ampliação  das  possibilidades  de
promoção e educação em saúde.

Desafios para o desenvolvimento?
 Reorganizar as agendas de atendimento nutricional nas unidades básicas de saúde de 

Sapiranga;
 Propor a modalidade de atendimento em grupo, com enfoque multidisciplinar.

Quais as novidades desta experiência?
 Promover encontros em grupo para orientação e troca de experiências;
 Qualificar a prática transversal da Política de Alimentação e Nutrição junto às equipes 

multidisciplinares nas UBSs;
 Estabelecer a co-responsabilização dos atores sociais envolvidos nos grupos.

Outras observações:
Atualmente estão sendo desenvolvidas atividades de sensibilização dos profissionais da área médica,

psicologia e enfermagem para uma prática multidisciplinar.
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Eixo: Atenção Básica

HORTA  TERAPÊUTICA FLOR 

Edinéia Aparecida Santos Bestetti, Terapeuta Ocupacional
Milene Fanfa Silveira, Técnico de Enfermagem

Silvia Maria Munari, Enfermeiro
Viviane Iara Heckler, Psicólogo

O projeto Horta  Flor  iniciou em abril  de  2010 por iniciativa da equipe na tentativa de
utilizar e aproveitar o espaço físico ocioso nas dependências da unidade objetivando a união da
equipe, usuários e comunidade em torno de uma atividade que propiciaria educação em saúde,
estímulo a uma alimentação saudável, convívio em grupo, estudo e cultivo de plantas medicinais
conforme diretrizes do SUS. No dia a dia dos encontros existe uma significativa diversidade das
relações estabelecidas em que temos, desde pessoas que comparecem para trocas de experiencias,
busca de mudas para plantio,  roda de chimarrão,  contribuição de lanche para o  intervalo das
atividades,  além  de  artistas  locais  contribuindo  com  sua  arte.  Conta,  atualmente,  com  12
participantes da comunidade e membros da equipe de saúde. Os objetivos foram atingidos em sua
maioria,  principalmente o estímulo a uma alimentação saudável,  a reprodução de mudas para
hortas  caseiras,  a  integração entre  a  Estratégia de Saúde da Família -  ESF e  a  comunidade,  o
despertar  do  sentimento  de  pertencimento  a  um  grupo,  a  coleta  seletiva  do  lixo,  além  da
otimização  do  espaço  físico  e  sua  conservação.  A  socialização  do  conhecimento  entre  os
participantes da horta e a equipe de saúde têm sido uma experiência enriquecedora, resgatando o
principal objetivo da ESF que é a educação e a promoção de saúde. Atualmente, contribui também
com a formação de hortas escolares. A implementação da horta e sua continuidade depende da
aquisição dos materiais e equipamentos bem como sua manutenção, descritas acima garantindo
assim o seu pleno funcionamento. As parcerias desenvolvidas são de fundamental importância na
efetivação deste projeto garantindo assim sua continuidade. Neste período contamos com a efetiva
contribuição das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Educação e Meio Ambiente, para o
sucesso deste projeto. Destacamos ainda o exemplar apoio do Professor Amilton Munari, morador
do  Bairro  e  do  casal  de  agricultores  Sr.  Luiz  e  Almei  Munari  do  Município  de  Maquiné.  A
coordenação do projeto é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, executada com
muito entusiasmo pela equipe da ESF e comunidade do Bairro Glória.

 

Como funciona(ou) a experiência?: 

O projeto começou por iniciativa da equipe do ESF, que  após sensibilização dos usuários e 
a inclusão de uma Terapeuta Ocupacional, concretizou a idéia de uma horta terapêutica 
denominada Horta Flor. O símbolo do ESF é a flor Girassol, e por isso mantemos o plantio do 
mesmo o ano inteiro. As sementes e mudas são oriundas de doações, dos próprios usuários e  
profissionais da equipe.

 A implementação da horta e sua continuidade depende da aquisição dos materiais e 
equipamentos bem como sua manutenção, descritas acima garantindo assim o seu pleno 
funcionamento. As parcerias desenvolvidas são de fundamental importância na efetivação deste 

http://atencaobasica.org.br/experi%C3%AAncia-categoria-dos-participantes/psic%C3%B3logo
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projeto garantindo assim sua continuidade. Neste período contamos com a efetiva contribuição 
das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Educação e Meio Ambiente, para o sucesso deste
projeto. Destacamos ainda o exemplar apoio do Professor Amilton Munari, morador do Bairro e do
casal de agricultores Sr. Luiz e Almei Munari do Município de Maquiné. A coordenação do projeto
é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, executada com muito entusiasmo pela 
equipe da ESF e comunidade do Bairro Glória.

A partir da leitura dos próprios participantes, a maior riqueza deste projeto é a diversidade
das relações estabelecidas pelos componentes do grupo, sendo que alguns vem para a atividade 
em si, que é a do plantio e cuidado da horta, outros participam pelas relações estabelecidas, pela 
amizade, para trazer o lanche para o grupo ou o chimarrão.

 

Desafios para o desenvolvimento: 

Recursos Financeiros

Materiais e equipamentos para manutenção do projeto

Quais as novidades?: 

Atualmente, a Horta Flor está incluindo no seu dia a dia a arte e a poesia, associando os 
artistas locais com sua contribuição artística, com o objetivo de valorizar os talentos locais, além de 
agregar alegria e cultura ao nosso projeto. São dois artistas, o Sr. Vitor Hugo e o Sr. Aroldo, 
fazendo respectivamente, a pintura de uma mesa e placas com poesias, compondo o espaço físico 
da horta.

Este é um espaço muito rico e em constante transformação, pois atualmente, a questão 
terapêutica vai muito além da proposta apenas da horta, mas unindo arte, pintura, cultura e 
terapia.

A partir da proposta da horta, está se desenvolvendo o projeto "Jardim Terapêutico" como 
mais um espaço de acolhimento e recurso terapêutico, unindo beleza, contato com a natureza, 
percepção sensorial aproximando-nos da leveza da vida.

Outras observações/campo livre: 

"Quando eu flor

Quando tu flores

E ele flor

Nós flores seremos,

E o mundo florescerá!"

 

Por que horta flor!?

Quando se iniciou o processo de escolha de um nome para a horta que caracteriza-se o 
grupo, pensou-se na flor símbolo do ESF Glória, que é o girassol. A ideia é futuramente 
organizarmos os canteiros em formato de flor.



A Horta Flor produz hortaliças, plantas medicinais, frutas e flores. Catalogamos mais de 12 
tipos de frutas diferentes a partir do início das atividades. Hoje estamos ocupados em produzir em
torno de 300 mudas de plantas ( temperos e ervas ) para doação no FORUM MUNICIPAL DA 
SAÚDE que ocorrerá em Dezembro próximo.

Tais atividades trazem alegria e orgulho aos participantes, segundo seus relatos.



Eixo: Diversidade e Transversalidade

PROJETO DE INTERVENÇÃO: NUTRIAÇÃO – REEDUCAÇÃO ALIMENTAR COM
CRIANÇAS DE 6-10 ANOS 

Fabiana Mewius Marques 1 

Daiane Laís Weber 2

Joana dos Santos Staudt  3

1 Nutricionista, membro da Coordenação da Atenção Primária, Campo Bom, Brasil.
2  Nutricionista, membro da Atenção Primária, Campo Bom, Brasil.
3 Estagiária da Nutrição, membro da Atenção Primária, Campo Bom, Brasil.

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Campo Bom

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, 
Equipes Estratégia de Saúde da Família, Educador Física e Psicóloga. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

O projeto NUTRIAÇÃO, foi desenvolvido através da necessidade de atender crianças em
obesidade infantil do município de Campo Bom. O trabalho surgiu em decorrência da necessidade
da criação de um projeto para atendimento coletivo de crianças com obesidade, após avaliação
realizada pela equipe de nutrição da Secretaria de Educação e avaliação das Equipes Estratégia de
Saúde  da  Família  da  Secretaria  de  Saúde,  sendo  detectadas  130  crianças  em  classificação  de
obesidade infantil na faixa etária de 6 a 10 anos de idade, comtempladas pelo projeto.

Sobre o que foi? A experiência desenvolvida aborda práticas alimentares saudáveis dentro
do contexto familiar e escolar.  Abordando orientação dos dez passos da alimentação saudável,
leitura  e  comparação  de  alimentos  industrializados  e  seus  riscos  a  saúde,  quantidade  e
recomendação diária dos alimentos no plano alimentar proposto, estimular a pratica da atividade
física com apoio de uma educadora física roda de conversa sobre dificuldades encontradas com
auxilio e apoio da Psicóloga.

Como funciona (ou) a experiência?  O grupo se encontra durante o período de 5 meses, no
auditório do Centro  Administrativo, sendo que os encontros são mensais e tem duração de uma
hora. Para 1º encontro são convidadas 25 crianças com faixa etária entre 6 e 10 anos, previamente
classificadas como obesas, juntamente com seu responsável. E realizada avaliação antropométrica:
peso, altura, IMC (OMS, 2007) e Circunferência Cintura (CC), em todos os encontros. Em cada
encontro é realizada uma atividade diferente visando a avaliação e promoção de melhores hábitos
alimentares como: Aplicação de questionário com os pais e crianças – adaptadas do guia alimentar
da  população  brasileira  pelo  ministério  da  Saúde  (2006),  atividades  lúdicas  que  estimulam  a
educação  nutricional,  através  de  músicas,  desenhos,  brincadeiras,  atividade  física,  cartazes
explicativos,  apresentações,  elaboração de dinâmicas,  entre outros meios de informação para o
desenvolvimento da conscientização das crianças com relação à prevenção da obesidade e adoção
de hábitos alimentares para uma vida saudável.  

Desafios para o desenvolvimento?  A participação dos pais e crianças é muito variável,
dessa forma, um dos desafios para os próximos editais seria estimular e sensibilizar a família da
importância da conclusão do tratamento e o impacto positivo que trará para toda a família.

Quais as novidades desta experiência?  O desenvolvimento deste trabalho ocorreu, pois
houve uma sensibilização das nutricionistas da Secretaria de Educação e Saúde, decidindo realizar



uma integração no trabalho das duas Secretarias (Educação e Saúde), cada um realizando sua parte
no  processo  de  trabalho.  Além  disso,  o  grupo  de  intervenção  nos  fez  conhecer  os  hábitos
alimentares das crianças e provou que com trabalhos didáticos, informações de fácil compreensão
e  ilustrativos,  o  entendimento  sobre  a  importância  da  alimentação  na  saúde  da  família  pode
atribuir resultados positivos. A realização de estratégias de educação nutricional trazem resultados
favoráveis na busca da recuperação da saúde coletiva. 



Eixo: Atenção Básica

ABRINDO-SE AO INESPERADO – UMA EXPERIÊNCIA DE ACOLHIMENTO
COLETIVO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA

Emanuele Luiz Proença 1

Drean Falcão da Costa 2

Fernanda Miranda Seixas Einloft 3

1 Psicóloga da US Costa e Silva, Porto Alegre, Brasil
2 Psicólogo, residente, Porto Alegre, Brasil
3 Enfermeira, preceptora da Residência Integrada em Saúde, Porto Alegre, Brasil

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre 
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Atenção Básica, Unidade de Saúde Costa e

Silva (Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição)
Qual foi a experiência desenvolvida?Acolhimento Coletivo em Saúde Mental 

Sobre o que foi?  Atividade proposta e desenvolvida na Unidade de Saúde Costa e Silva
para o aco-

lhimento de usuários adultos que buscam algum tipo de atendimento em saúde mental.
Como funciona(ou) a experiência?  Inicialmente, como alternativa à lista de espera para

atendimen-
to psicológico na US,  a  psicóloga e  residente de Psicologia passaram a realizar  grupos

fechados para acolhimento aos usuários adultos que buscavam este tipo de atendimento no serviço
e para aqueles que eram encaminhados pelos demais profissionais. Os grupos aconteciam a cada
dois meses, duravam no mínimo dois encontros e, para participarem, os usuários deviam realizar
inscrição prévia a partir da busca espontânea ou solicitação de outro profissional.  Almejava-se
realizar indicações para seguimento ou não do acompanhamento a partir dos primeiros contatos
com esses usuários, sendo que, em geral, resultavam em encaminhamentos individuais. No início
de 2012, após período de interrupção desta atividade em virtude de afastamento da psicóloga, o
acolhimento  coletivo  passou  a  ocorrer  novamente,  mas  com  algumas  mudanças  na  proposta
original.  Trata-se agora de um espaço de grupo aberto,  que acontece semanalmente e tem por
objetivo,  além de acolher  e  conhecer  os  usuários  que apresentam alguma demanda em saúde
mental,  acompanhá-los  e  apoiá-los  por  meio  das  trocas  que  são  possibilitadas  no  coletivo.  A
inscrição para o grupo já não se faz necessária, a cada encontro podem participar novas pessoas,
que  têm a  partir  de  então,  a  possibilidade de  seguir  no  grupo pelo  tempo que  considerarem
pertinente  e  com  a  frequência  que  for  possível.  Os  componentes  da  equipe  de  saúde  que
desenvolvem o papel de coordenação, atualmente, são a psicóloga e o residente de psicologia, que
contam  também  com  o  apoio  e  participação  da  enfermeira.  Porém,  outros  profissionais  em
formação na US já compuseram esta equipe, entre eles, acadêmicos de enfermagem e odontologia e
outros residentes. Ao chegarem pela primeira vez no grupo, os usuários são informados sobre o
modo de funcionamento da atividade, pelos profissionais ou pelos demais usuários participantes,
lhes é solicitado apenas que forneçam dados de identificação, como nome completo, telefone e
número de prontuário na US, e que digam como chegaram até o grupo, por demanda espontânea
ou enaminhamento. Na mesma oportunidade, lhes é explicado que poderão participar de quantos
encontros forem necessários até que conheçam o grupo e sintam-se confortáveis para falarem um
pouco mais de si e de suas demandas em saúde. Ao fim do encontro, os profissionais procuram
saber se o novo participante sentiu-se encorajado a retornar outras vezes e, em algumas situações
pontuais, lhe é oferecido um espaço de escuta individual, além do grupo. Ao longo dos encontros,
os  profissionais  podem também combinar horários de atendimento individual  com usuários já



participantes  quando  um  momento  de  fragilidade  maior  é  identificado  ou  quando  o  próprio
usuário solicita,  indicando que há necessidade de tratar de alguma questão que não consegue
expor em grupo. Todavia, o seguimento em grupo é sempre estimulado. As trocas acontecem a
partir de conteúdos trazidos pelos usuários; relativos a situações conflituosas e dificuldades que
vêm  enfrentando  ou  temáticas  mais  abrangentes  e  contemporâneas,  como  as  relacionadas  à
política, políticas públicas, cultura, problemas de saúde, violência, loucura e seus estigmas, etc,
gerando discussões muito ricas, que possibilitam reconhecer e problematizar as maneiras como
estão  no  mundo,  além  do  estímulo  ao  envolvimento  em  outras  atividades  do  serviço  ou  do
território. Esporadicamente, os profissionais já propuseram dinâmicas com objetivo de facilitar a
abordagem de alguma temática em especial. Nos últimos encontros, por iniciativa própria, alguns
usuários têm trazido recortes de jornais de temas que lhes chamaram atenção ao longo da semana
ou que havíamos abordado anteriormente. O número de participantes em cada encontro varia de 4
a  8  usuários,  dentre  estes,  há  quem  participe  fielmente  toda  semana,  quem  mantém  uma
determinada  frequência  e  outros  que  aparecem  esporadicamente,  para  compartilhar  alguma
dificuldade específica ou conquista que almejavam, demonstrando que aquele coletivo segue como
uma referência mesmo depois de interrompida a participação durante algum tempo.                       

Desafios para o desenvolvimento? Um dos principais desafios encontra-se na resistência
percebida

entre usuários e, em certa medida, também na equipe de saúde às atividades coletivas, o
que  reflete  na  forma como o encaminhamento  é  realizado pelos  profissionais.  Tratando-se  de
questões que envolvem sofrimento psíquico, tal resistência se mostra ainda mais intensa; seja pelo
domínio do modelo tradicional da clínica individual e privatista nesta área, seja pelo receio de
expor fragilidades diante de outras pessoas conhecidas ou desconhecidas. Ainda neste aspecto,
percebe-se que a proximidade territorial entre os usuários, por vezes, dificulta o desenvolvimento
de confiança no grupo, pois alguns se sentem muito desconfortáveis diante de vizinhos, enquanto
em outros momentos esse contexto favorece a constituição de vínculo e laços solidários entre os
participantes. Outro desafio gira em torno de dificuldades na composição de planos terapêuticos
integrados  com  o  restante  da  equipe  a  partir  de  necessidades  em  saúde  evidenciadas  nos
encontros. 

Quais as novidades desta experiência?  Acredita-se que a principal novidade encontra-se
na disponi-

bilidade dos profissionais de saúde em abrirem-se a uma demanda não programada, que
não pode ser prevista em tamanho, nem em intensidade. A cada semana podem ser exigidos a
lidar  com  situações  inusitadas,  que  envolvam  adoecimento  e/ou  sofrimento  intensos.  No
momento atual, os usuários que participam do grupo há certo tempo, já possuem clareza sobre o
papel de acolhimento do espaço e conseguem apoiar os profissionais nessa delicada tarefa. Pode-se
dizer que outra novidade está relacionada à afirmação das estratégias coletivas de cuidado em
saúde mental, que na experiência em questão, vem se mostrando muito potente, especialmente,
quando usuários  que  demonstravam  resistência  inicial  em  participar  do  grupo,  descrevem  as
conquistas que vem adquirindo e que relacionam aos efeitos do estar/compartilhar fragilidades
em  grupo.  O  acolhimento  coletivo  em  saúde  mental  ainda  tem  proporcionado  a  diferentes
profissionais de saúde em formação, que passam pela Unidade de Saúde Costa e Silva, a vivência
de uma atividade coletiva de acolhimento e cuidado em saúde, bem como de suas potencialidades
e desafios, oportunidade que alguns não haviam tido em nenhum momento anterior da formação.



Eixo: transversalidade
ESCUTA DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA:

UM PROCESSO DE RESILIÊNCIA

Andréia Hainzenreder Spindola de Campos 1

Abetain Almanza Azcurry² 
Vera Lúcia Deimiquei³

1 Enfermeira, Enfermeira Estratégia Saúde da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.
² Médica, Médica Estratégia Saúde da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.
³ Técnica de Enfermagem, Téc. Enfermagem Estratégia Saúde da Família, Sapucaia do Sul, Brasil. 

O local da experiência ocorreu no Brasil, RS, Sapucaia do Sul. O presente trabalho tem por
objetivo fazer um relato de experiência, que envolve a rede  de saúde mental os CAPS e ESF. O
tema versa sobre o processo de escuta de saúde mental e sua relação com o estresse no trabalho e a
capacidade de resiliência dos profissionais envolvidos nesse processo.  Trata-se de um estudo de
observação retiradas de experiências vividas no cotidiano de uma equipe de estratégia de saúde
da família. A lógica de acolhimento em saúde mental se dá através de escutas pelos profissionais:
uma enfermeira, uma médica cubana e uma técnica de enfermagem que atuam na ESF. Os casos
são discutidos uma vez por mês, na unidade básica com a equipe de matriciamento em saúde
mental.  E,  de  acordo  com  a  prioridade,  são  direcionados  para  a  Roda  de  Conversa,  ou  para
acompanhamento conjunto com a equipe de saúde mental do CAPS Adulto, ou quando for o caso,
com o CAPS Infantil.  O desafio encontrado pela equipe da estratégia encontra-se na sua própria
formação profissional e envolvimento da capacidade de resiliência individual de cada trabalhador,
visto que este processo de trabalho envolve um aporte emocional e conhecimento sobre saúde
mental. 

Para a realização deste trabalho, seguiu-se a metodologia proposta por Macedo (1994), com
a implementação de outras leituras. De acordo com o autor, o objetivo de um trabalho como este é
de controlar o conhecimento disperso sobre um determinado assunto e recuperar informações em
um determinado período.  O levantamento bibliográfico ocorreu via internet,  sendo a pesquisa
realizada nas seguintes bases de dados: Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Lilacs (Literatura
Internacional em Ciências da Saúde), bem como alguns autores sobre os aspectos sociológicos do
trabalho.  Os  descritores  utilizados  foram:  Estresse,  Resiliência,  Trabalhadores,  Enfermagem,
Equipe de Saúde, Saúde Mental e Sociologia do Trabalho.

Com ajuda das palavras-chaves foi possível encontrar resumos que permitiram localizar
trabalhos na íntegra que identificaram o conceito de resiliência e influencia na organização do
trabalho.  Inicialmente  foi  feito  pesquisa  na  Scielo,  Lilacs  e  encontrado  oito  resumos,  no  qual
versavam sobre o assunto.  Porém, durante a leitura foram excluídos cinco por não estarem de
acordo com o assunto a ser discutido. Contextualizando a sociologia do trabalho é possível refletir
sobre as práticas exercidas pelos trabalhadores da área da saúde. Nesse universo  podem ocorrer
diversos  fatores  e  situações,  entre  as  quais,  a  exposição  à  carga  física  e  psíquica  de  trabalho
expondo, a situações de risco à integridade fisiológica, como, por exemplo, trabalho na área da
saúde,  que  gera  trabalhadores  podem  ocorrer  diversos  fatores  e  situações,  entre  as  quais,  a
exposição  à  carga  física  e  psíquica  de  trabalho  expondo,  a  situações  de  risco  à  integridade
fisiológica, como, por exemplo, trabalho na área da saúde.

O trabalho é concebido como atividade essencialmente humana, de cunho eminentemente
social, que é orientada por uma finalidade que dá ao homem a potencialidade de, conscientemente,
transformar a natureza e ser por ela transformado, exercendo a sua criatividade. (Marx, 1982, pag.
31). 

Apesar de serem diversas as causas de estresse no trabalho, é necessário haver muito mais
estudos que ultrapassem limites e que não se restrinjam a simples caracterização dos envolvidos ao
problema.



A contribuição sobre a psicopatologia do trabalho sugere um processo de reflexão com o
conjunto dos trabalhadores, criando um espaço de discussão. “Essa reflexão é que pode permitir
aos trabalhadores a mobilização necessária para impulsionar mudanças que tornem o trabalho
menos penoso e mais saudável”. (Dejours, 2004, pág. 43)

O autor busca entender  a influência da organização do trabalho na qualidade de vida, na
saúde mental, na geração de sofrimento psíquico, no desgaste e adoecimento dos trabalhadores
para compreender e para intervir nas situações de sofrimento do trabalhador. Pode-se verificar que
os profissionais da saúde, que exercem suas atividades no âmbito assistencial são os que sofrem
desgastes com a própria natureza e o risco ocupacional.

A essência do processo de resiliência fundamenta-se na possibilidade de se transcender a
posição de vítima das circunstâncias externas e extrair conhecimentos positivos dessas situações, o
que capacita e fortalece o indivíduo ao lidar com adversidades.  A definição de resiliência está
descrita como:

O conceito de resiliência no contexto organizacional se refere à "existência ou construção de
recursos adaptativos, de forma a preservar a relação saudável entre o ser humano e seu trabalho,
num  ambiente  permeado  por  inúmeras  rupturas"  (Barlach,  Limongi-França  e  Malvezzi,  2008,
p.104).

Ao considerar a importância dos fatores de risco e dos fatores de proteção
para compreender o fenômeno da resiliência, é importante destacar que, no contexto de trabalho,
os recursos de que dispõem os trabalhadores para o enfrentamento das adversidades não estão
presentes apenas em seu campo de trabalho, mas também em outros aspectos de suas vidas e,
certamente,  integram  sistemas  de  produção  de  significados  para  a  situação  vivida  e  de
competências para lidar com adversidades futuras, em outros âmbitos de sua vida.
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Eixo: Atenção Básica

Grupo da Amizade: uma experiência com grupo de atenção integral a saúde e promoção
de saúde mental para mulheres.

Alessandra Fernandes Duzac 1

Karolina Vargas de Freitas 2

Demétrio de Lacerda Caetano dos Santos 3

Josiane Brinhol Peres 4

Daniel de Oliveira Trecha 5

1 Fonoaudióloga, Residente em Atenção Básica em Saúde Coletiva pela Escola de Saúde Pública
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, Brasil.
2 Fisioterapeuta, Residente em Atenção Básica em Saúde Coletiva pela Escola de Saúde Pública
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, Brasil.
3  Psicólogo, Residente em Atenção Básica em Saúde Coletiva pela Escola de Saúde Pública do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, Brasil.
4 Agente Comunitária de Saúde na USF Ernesto Araújo, IMESF, Porto Alegre- RS, Brasil.
5 Enfermeiro IMESF, Preceptor de campo da RIS, Porto Alegre – RS, Brasil.

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidade de Saúde da Família e Residência

Integrada em Saúde Coletiva
Qual foi a experiência desenvolvida?
A ESF foi eleita como marco norteador da atenção básica no país e tendo como uma das

principais  características  o  trabalho  territorial,  desenvolvido  próximo ao local  de  moradia  dos
usuários. Configura-se como uma potente estratégia que busca modificar as práticas de cuidado.
Elenca como prioridade o trabalho com a promoção de saúde e a prevenção de doenças,  não
deixando de lado a cura e  reabilitação.  Desse modo,  busca trabalhar com a integralidade dos
usuários, percebendo-os como atravessado por fatores biológicos, psicológicos, sociais, inseridos
em um determinado contexto histórico. Como o nome já aponta o foco de intervenção deixa de ser
o indivíduo e passa a ser o indivíduo em relação –  por isso o nome estratégia de saúde da família.

Para o trabalho cotidiano na atenção básica, um dispositivo desponta como potente para
promoção de saúde - os grupos. Eles são caracterizados como tecnologias no cuidado e potenciais
instrumentos de mobilização/implicação para a coparticipação de seus usuários nestes processos,
ainda não está difundida junto às equipes enquanto ações de cunho pedagógico libertador, uma
vez que, são muitos os desafios para que isso se torne realidade. 

Embora as  diretrizes  da política  nacional  de  atenção básica apontem para um trabalho
ampliado, combinando dados da epidemiologia com dados produzidos pela saúde coletiva, na
realidade ainda encontramos práticas de saúde voltadas para a atenção individual, centralizadas
no  modelo  biomédico  e  focadas  na  doença,  com  agendas  de  atendimentos  organizadas,
predominantemente,  por atendimentos clínicos individuais.  Justificando esse forma de atuação
muitos profissionais declaram não ter formação necessária para intervenções coletivas.  Ou em
alguns  casos,  no  trabalho  com  grupos,  valem-se  de  metodologias  expositivas  e  pouco
participativas (do tipo educação bancária) em geral, voltados para plateias imensas acreditando
que só teriam sucesso sob essa condição.

O Grupo de Mulheres foi  criado a partir  da observação das residentes,  dos núcleos da
Fonoaudiologia e Fisioterapia, quanto ao perfil de mulheres que mais procuram os serviços de
atenção à saúde no campo de prática. Costumeiramente, as mesmas mulheres estavam na unidade
com queixas repetidas,  situações-problema complexos, relacionadas com histórico de sofrimento
psíquico,  solidão,  fragilidades  nas  relações  familiares,  entre  outras  situações,  que  afetam  sua
condição psicossocial. 



Por conta desta percepção, surgiu o desejo de criar um espaço de cuidado para a saúde
dessas mulheres, construído por todas as envolvidas (usuárias e coordenadoras), visando abordar
diversos  temas  e  atividades  selecionadas  por  elas.  Proporcionar  um  espaço  de  escuta  e
compartilhamento de vivencias-experiências e auxilio aos seus problemas que, às vezes, por meio
de  uma  consulta  individualizada  ou  acolhimento,  não  se  atinge  os  objetivos  principais  para
propiciar um espaço de ajuda mútua. Ainda buscou-se o protagonismo das usuárias,  tendo as
profissionais apenas o papel de mediadores, visto que os encontros eram pensados conjuntamente,
buscando com que cada uma das participantes buscasse se implicar com o grupo.

Quais as implicações da construção de um grupo na atenção básica? Quais seus efeitos na
equipe de saúde, coordenadores e usuários? Quais os efeitos de um grupo autogestionado na vida
das usuárias envolvidas?

Sobre o que foi?
Grupo para Mulheres, autogestionado, com enfoque integral de cuidado a saúde.
Como funciona(ou) a experiência?
Os encontros se realizaram semanalmente, com duração de uma hora e trinta minutos. A

realização do mesmo contou com horário reservado para planejamento anterior ao encontro,  e
avaliação e encaminhamentos para os próximos encontros, após o término do encontro do dia.
Também foi realizado diário de campo, para acompanhamento, registro e reflexão do grupo.

A  cada  cinco  encontros,  foi  realizada  uma  avaliação  do  grupo,  por  suas  integrantes,
possibilitando a sua qualificação de forma dinâmica.

Foram  realizadas  rodas  de  conversa  sobre  diversas  temáticas  de  saúde,  conforme
apontadas pelas usuárias; bem como contexto familiar, trabalho, autonomia, autoestima. O grupo
contou também com trabalhos manuais,  discussão de filmes,  trocas  de receitas  e  experiências,
dinâmicas e realização de festas mensais de aniversários.

O cronograma foi construído com as usuárias, e avaliado permanentemente.

O grupo foi realizado entre os meses de outubro de 2013 à abril de 2014. Após este período
maioria  das  usuárias  não  pode  mais  participar  do  mesmo,  e,  portanto,  após  avaliações  das
necessidades da equipe no momento, este trabalho não teve continuidade, por não caracterizar
mais urgência do território e/ou pela falta de profissionais da equipe para dar continuidade ao
processo.

O  grupo  foi  ‘’mediado’’  pelas  residentes  do  núcleo  de  Fonoaudiologia  e  Fisioterapia,
técnica de enfermagem e técnica de saúde bucal, e após a saída das duas ultimas referidas, contou
com a colaboração de uma Agente Comunitária de Saúde.

Desafios para o desenvolvimento?
Alguns grupos surgem a partir da necessidade de se atender a demanda reprimida, e dessa

forma  se  torna  ferramenta  assistencialista,  se  dando  através  de  palestras,  sem  o  devido
planejamento e avaliação, ou com pouca participação do usuário. Provocando o desinteresse do
mesmo em aderir ao grupo, pelo baixo impacto em sua vida. 

A realização de uma formação em serviço que possibilita ‘’experimentações’’  quanto ao
planejamento, execução e avaliação de um grupo que, para além disso, propõe uma reformulação
no processo de trabalho da unidade de saúde, configura-se como experiência enriquecedora para
todos os atores envolvido em tal processo. 

Por  isso,  novas  metodologias  de  trabalho,  que  corrompam  o  modelo  assistencialista
biomédico instalado, pode ser um grande desafio.

Assim como, empoderar as usuárias,  dando a possibilidade de participar de um grupo
autogestionado, também se caracterizou com um dos desafios desta experiência.

Ainda  urge  mudança  no  processo  de  trabalho  da  equipe  para  dar  conta  e  valoriar
experiências  singulares  como o grupo de saúde com as  mulheres,  já  que os  profissionais  tem
resistência  em  trabalho  com  grupos.  Desafio  de  sensibilizar  a  equipe  para  trabalhos  que
empoderem  os  coletivos  na  responsabilização  por  sua  saúde,  cuidado,  fazendo  parcerias  e
acolhendo o sofrimento humano.



Quais as novidades desta experiência?
Grupo de atenção a mulheres,  com enfoque de  atenção integral  a  saúde,  promoção de

saúde, autogestionado, com avaliações e planejamento permanentes pelas integrantes.



Eixo temático: Atenção Básica

Matriciamento em Saúde Mental com Agentes Comunitários de Saúde

Denis Axelrud Saffer 1

 

1  Psicólogo Residente na Residência Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição na
ênfase de Saúde da Família e Comunidade

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe de Saúde da Família, NASF e 

Residência Integrada em Saúde
Qual foi a experiência desenvolvida? 

A experiência trata de um Grupo de Matriciamento em Saúde Mental para Agentes
Comuitários de Saúde realizada na Unidade de Saúde Parque dos Maias no bairro Rubem Berta,
no município de Porto Alegre. É um espaço quinzenal onde discutem-se casos e temas em saúde
mental, com a presença dos ACSs e do psicólogo residente da unidade. 

Sobre o que foi?
A partir  da lógica da educação permanente em saúde,  busca-se uma construção

coletiva de  conhecimento que permitam ampliar  o escopo de atuação dos  ACSs em relação a
promoção, prevenção e atenção a saúde mental. Parte-se da perspectiva de conhecer e valorizar as
práticas criativas já desenvolvidas pelos trabalhadores, valorizando-as, ressaltando seu potencial
terapêutico e ampliando-as a partir do encontro entre o saber comunitário sobre a produção de
saúde mental e os saberes provindos da psicologia.  Já se trataram de diversas temáticas, sempre
permeadas por diversas discussões de caso: reforma psiquiátrica, história da loucura, cuidado aos
usuários abusivos de álcool e outras drogas, redes de apoio, técnicas básicas de escuta. 

Como funciona(ou) a experiência? 
A idéia do grupo surgiu em um primeiro momento do interesse do psicólogo residente em

trabalhar junto aos  ACS.  Após,  foi  organizada pelo  grupo de Agentes  uma capacitação sobre
depressão, em um espaço de educação permanente junto a outras duas ESFs e foram convidados
para conversar o psicólogo residente e o psiquiatra matriciador. Esse espaço foi bastante produtivo
e surgiu a demanda dos ACSs para um trabalho a longo prazo, frente as suas dificuldades em lidar
com os casos de saúde mental e "o peso que levavam para casa todo dia de escutar esses casos e
não conseguir compartilhá-los" (sic).  Diziam também que ◦“Conversar sobre as dificuldades no
trabalho  com  a  população  é  importante  para  nossa  saúde  mental!”(sic)

Assim  organizou-se  junto  a  eles  e  a  enfermeira  supervisora  para  que  se  realizassem
encontros quinzenais,  sem necessariamente a participação da supervisão,  no intuito  de que os
agentes se sentissem mais à vontade para falar de seu trabalho. Foi proposta uma metodologia de
construção compartilhada do conhecimento que foi contratualizada junto aos ACSs e temas de
interesse foram levantados.

Dessa  forma  realizam-se  oficinas  com  metodologias  variadas  que  permitam  a
discussão, a troca de experiências e a apropriação do trabalho. Entende-se esse espaço como uma
possibilidade  de  se  elaborar  produtivamente  o  peso  das  diversas  histórias  escutadas  pelos
meandros do território, de forma que a afetação resulte não somente em dor e desamparo, mas em
possibilidade de criação de novas estratégias de cuidado singulares. São feitos relatos em diário de
campo após cada encontro, no intuito de melhor acompanhar os processos e como subsídio para
uma pesquisa que vem sendo realizada sobre o cuidado dos Acs em saúde mental, que resultará
em um trabalho de conclusão de residência. 

Desafios para o desenvolvimento
O espaço acabou se caracterizando como um dos poucos onde os Acs sentiam-se livres para

expressar  seus  desconfortos,  tanto  em  relação  ao  cuidado  aos  usuários,  quanto  seus
descontentamentos quanto ao processo de trabalho. Apesar de diversas tentativas de estabelecer



um canal de diálogo institucional para essas questões, foi se notando que como residente estava
em uma posição muito frágil para fazer essa mediação e que seria necessário um trabalho mais
aprofundado  para  organizar  isso,  do  qual  não  conseguiria  dar  conta.  Isso  permitiu  que  nos
focássemos na questão do cuidado em saúde mental e pensássemos como a partir dela poderíamos
modificar o processo de trabalho. Começamos a levantar os casos mais complicados por microárea
para referenciar a equipe responsável. Assim traçaremos planos terapêuticos singulares(PTS) para
esses casos.

Quais as novidades desta experiência?
A principal novidade em minha opinião é poder produzir conhecimento de forma conjunta

aos Acs, em um espaço onde há aprendizagem mútua e a construção de uma sensibilidade coletiva
para escuta. Nesse sentido pôde ativar-se as formas de cuidado já existentes na comunidade para
dar-lhes  um status  de  saber,  potencializando sua operacionalização.  Segue-se aqui  a lógica  da
desespecialização indicada por Basaglia (apud. PASSOS, 2009), onde se pensa um cuidado que
compõe com a cultura comunitária, utilizando seus pequenos gestos como potente arsenal clínico. 

Referências 
PASSOS,  I.C.F. Reforma psiquiátrica: as  experiências  francesa  e  italiana.  Rio  de  Janeiro:

Fiocruz, 2009.



Eixo temático: 2. Diversidade e Transversalidade

Matriciamento em Saúde Mental no Município de Gravataí: uma (re) construção permanente.

Cláudia Winter da Silveira 1
Alessandra Piá da Rosa A 2

Gerson Paulo Jung B 3
Fernanda Cesa Ferreira da Silva Moraes C 3

                                                                                               Katia Adriane Rodrigues Ferreira D 4

1 Assistente Social, servidor público, Gravataí, Brasil.
2 Assistente Social, servidor público, Gravataí, Brasil.
3 Psicólogo, servidor público, Gravataí, Brasil.
4 Psicóloga, servidora pública, Gravataí, Brasil. 
5 Psicóloga, servidora pública, Gravataí, Brasil.

Local de experiência (País, Estado, Município): 
Brasil, Rio Grande do Sul, Gravataí
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Atenção Básica do Município (envolvendo 26 Postos de Saúde, sendo estes 11 com ESF e 15 

UBS e CAPS II) 
Qual foi a experiência desenvolvida? 
Ampliação e qualificação do cuidado às pessoas com transtornos mentais nos serviços de

Atenção Primária, com base no território, através de Apoio Matricial em Saúde Mental. Este ocorre
através de agenda prévia nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família para
Interconsulta  que é o principal instrumento do apoio matricial na atenção primária sendo, por
definição, uma prática  interdisciplinar para a construção do modelo integral do cuidado.

A interconsulta caracteriza-se por uma ação colaborativa entre profissionais de diferentes
áreas. Existem diversas modalidades de interconsulta, que vão desde uma discussão de caso por
parte da equipe ou por toda ela até as intervenções, como consultas conjuntas e visitas domiciliares
conjuntas.  Esse  encontro  de  profissionais  de  distintas  áreas,  saberes  e  visões  permite  que  se
construa uma compreensão integral do processo de saúde e doença, ampliando e estruturando a
abordagem  psicossocial  e  a  construção  de  projetos  terapêuticos,  além  de  facilitar  a  troca  de
conhecimentos, sendo assim um instrumento potente de educação permanente. Porém, dentro da
prática do matriciamento, a interconsulta tem como objetivo específico a estruturação do projeto
terapêutico no caso (Guia Prático De Matriciamento em Saúde Mental, 2011).

Sobre o que foi?
Sobre Apoio Matricial em Saúde Mental junto às Unidades Básicas de Saúde e Unidades de

Saúde da Família do município de Gravataí. 
Como funciona(ou) a experiência?
Considerando a disponibilidade da Unidade de saúde (equipe de referência na Atenção

básica)  e  da  Saúde  Mental  (equipe  de  apoio  matricial),  a  organização  das  visitas  para
matriciamento  ocorrem  mensalmente,   sendo  que  o  trabalho  junto  as  Unidades  de  Saúde  da
Família do Distrito Rural abrange três unidades na mesma data e turno. Em cada Unidade de
Saúde da Atenção Básica (USF ou UBS), é reservado um turno para a realização das seguintes
atividades que compõe o matriciamento:

1º momento: Equipe de Apoio e Equipe de Referência reúnem para discussão dos casos
Neste processo avalia-se a presença dos profissionais durante a intervenção junto ao paciente e
demais questões relevantes no atendimento, além de ser espaço de aprendizagem e trocas sobre os
casos.  Neste  momento  também  se  registra  o  trabalho  realizado  pelas  equipes.  2º  Momento:
Atendimento do paciente e familiar (consulta conjunta) com a Equipe de Apoio Matricial e Equipe



de referência da Unidade. 3º Momento: Outros casos que já estão em acompanhamento na Atenção
Básica podem ser discutidos. Momento em que a equipe de referência expõe os casos de outros
profissionais que não participam do matriciamento. Espaço que a equipe de Apoio Matricial expõe
casos que estão estáveis e tiveram “alta” do CAPS e passarão a ser acompanhados na unidade de
atenção  básica.  4º  Momento:  Agendamento  do  próximo  encontro;  combinação  sobre  o
encaminhamento  de  algum  caso  para  o  CAPS  com  pré-agendamento;  definição  de  Plano
Terapêutico Individual e demais atividades; Encaminhamentos gerais (serviços da rede). Processo
permanente:  Entre  um encontro  e  outro é  possível  a  discussão de  casos  por  telefone entre  as
equipes de referência e de apoio matricial. Havendo necessidade, caso é agendado no CAPS.

Desafios para o desenvolvimento?
O maior  desafio  encontrado  para  a  realização  do  trabalho  é  a  resistência  de  alguns

profissionais  da  Atenção  básica  em  considerar  o  cuidado  em  Saúde  Mental  como  sua
responsabilidade,  numa  perspectiva  que  recorta  o  sujeito  em  suas  demandas  de  saúde,
principalmente pacientes com transtornos mentais; dificuldade por parte da população em aceitar
que  outros  profissionais  ,  além  do  psiquiatra  e  psicólogo  possam  cuidar  de  saúde  mental;  a
rotatividade de recursos humanos na Atenção Básica dificulta a continuidade e qualificação do
atendimento em saúde mental, visto que a cada mudança de profissionais, torna-se necessário uma
nova sensibilização e capacitação da temática da saúde mental e do trabalho desenvolvido; perfil
profissional e identificação com o tema por parte dos profissionais; nas unidades de saúde a lógica
quantitativa  dos  atendimentos  gera  um  problema  quanto  a  reservar  agenda/horário  para  a
atividade.     

    
Quais as novidades desta experiência?
Proporciona assistência aos pacientes com transtornos mentais comuns numa perspectiva

de continuidade e de integralidade na atenção, com enfoque comunitário; melhora a articulação
entre os profissionais da Atenção Básica e Serviços de Saúde Mental, além de regular fluxos de
atendimento aumentando a resolutividade das atenções·; fomenta a intersetorialidade através da
construção  das  redes  locais;  trocas  e  aprendizagens  entre  as  equipes  multiprofissionais,  num
processo  de  educação  permanente;  estimula  e  cria  projetos  terapêuticos  singulares  e
compartilhados,  bem como  grupos  na  atenção  básica;  cria  dispositivos  de  inclusão  social  nos
territórios.

Referências Bibliográficas:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política de

Humanização.  Clínica Ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular/2ª ed. –
Brasília, 2008.

CHIAVERINI, DULCE HELENA (Organizadora). Guia prático de matriciamento em saúde
mental /...  [et al.].  [Brasília,  DF]:  Ministério da Saúde: Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde
Coletiva, 2011.

FIGUEIREDO,  M.D  &  CAMPOS,  R.  O.  Saúde  Mental  na  atenção  básica  à  saúde  de
Campinas, SP: uma rede ou um emaranhado? Ciência & Saúde Coletiva. 14(1): 129-138, 2009.



Eixo: Atenção Básica
OFICINA RESGATANDO A CIDADANIA

Eva Solange de Oliveira

A oficina envolve todos os profissionais da AB e do ESF.É voltada para a Saúde mental,
coordenada pela enfermeira do ESF, pela Educadora física do NAAB e pela psicóloga do NAAb
que  fazem o acolhimento.Realiza  aulas  de  dança com a professora  de  dança  da  secretaria  da
cultura, faz os lanches organizados pelos serviços gerais, são transportados pelos condutores do
município  e  a  atividade  é  voltada  para  paciente  e  familiares  de  pacientes  egressos  de
hospitalizações psiquiátricas, objetivando a reintegração e a reinserção social inclusiva, dirimindo
o isolamento e a segregação característica destas famílias.



Eixo: Diversidade e Transversalidade

Socioeducação na perspectiva do SUS: uma experiência de Matriciamento nas unidades
da Fundação de Atendimento Socio Educativo de Porto Alegre – FASE.

Jéssica Consoni Abruzzi 1

Daniel da Rocha Paiva 2 

Lucas Andrade Fonseca 3 

Luciana MoroMachado 4 

1 Enfermeira, Apoiadora Matricial em Saúde Mental SES/FASE, Porto Alegre, Brasil.
2  Acompanhante  Terapêutico,  Apoiador  Matricial  em  Saúde  Mental  SES/FASE,  Porto

Alegre, Brasil.
3  Terapeuta Ocupacional, Apoiador Matricial em Saúde Mental SES/FASE, Porto Alegre,

Brasil.
 4  Terapeuta Ocupacional, Apoiador Matricial em Saúde Mental SES/FASE, Porto Alegre,

Brasil.

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Secretaria Estadual de Saúde (SES), Fundação

de Atendimento Socio Educativo (FASE), Serviços de Saúde Mental (Emergências, Internações e
CAPS), Serviços da Assistência Social, Serviços de Atenção Primária à Saúde, Ministério Público,
entre outros serviços da rede intersetorial do Estado.

Qual foi a experiência desenvolvida? Matriciamento em Saúde Mental nas unidades da
Fundação de Atendimento Socio Educativo (FASE) de Porto Alegre.

Sobre o que foi?  O Matriciamento nessa Instituição surge a partir de uma exigência da
Ação Civil Pública, proferida pelo 1º Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Porto
Alegre, a qual sentencia o estado e a FASE a implantar o Programa Permanente de Atendimento
Individual  Especializado  em  local  adequado  a  adolescentes  portadores  de  transtornos
psiquiátricos  graves,  visando reorientar  o  modelo de  atenção em saúde mental  na instituição,
segundo o modelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Como funciona(ou) a experiência? O Apoio Matricial é um suporte técnico especializado
que é ofertado a uma equipe interdisciplinar em saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e
qualificar  suas  ações.  Por  meio  de  um  processo  de  construção  compartilhada,  a  equipe
matriciadora e a equipe matriciada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica
para dar conta  das  demandas  em questão.  O Matriciamento em Saúde  Mental  nos  Centro de
Atendimento  Socio  Educativo  (CASE)  de  Porto  Alegre  emerge  como  alternativa  de  cuidado
integral à saúde dos adolescentes cumprindo medidas de internação, baseado nos princípios do
Sistema Único de  Saúde  (SUS)  e  da Reforma Psiquiátrica.  Segundo a  lógica  da Saúde Mental
Coletiva,  uma vida saudável é possível  quando o sujeito tem a possibilidade de construir seu
projeto de vida e habitar circuitos de trocas nos territórios da sociedade, ao invés de se pensar um
cuidado  em saúde  a  partir  de  circuitos  paralelos  e  protegidos  de  vida  (local  de  atendimento
especial,  “IPFzinho”).  Entre  as  ações  dessa  equipe  de  Matriciamento  estão:  Realizar  censo
psicossocial  com  a  finalidade  de  subsidiar  a  construção  de  diagnóstico  psicossocial  dos
adolescentes  e  elaboração  de  Projetos  Terapêuticos  Singulares  (PTS),  associados  aos  Planos
Individuais de Atendimento (PIA), tendo como meta a reinserção social; Assessorar as equipes de
saúde de cada unidade na elaboração e execução de estratégias de cuidado para cada adolescente



em sofrimento psíquico; Auxiliar as equipes de saúde no trabalho sistemático de articulação entre
a rede municipal de saúde e as unidades de saúde da FASE. Tais ações são imprescindíveis para
garantir  o acesso à assistência em saúde mental  de média  e  alta  complexidade (ambulatórios,
CAPS ou internações hospitalares), bem como a continuidade e qualidade do cuidado durante e
após o período de cumprimento da medida socio-educativa. A equipe de Matriciamento conta com
dois Acompanhantes Terapêuticos, um Agente Redutor de Danos, dois Educadores Sociais, um
Educador  Físico,  uma  Enfermeira,  uma  Psicóloga  e  dois  Terapeutas  Ocupacionais.  Esses
profissionais puderam conhecer todos os CASE e se dividiram em microequipes para dar atenção à
demanda das seis unidades de Porto Alegre. 

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Introduzir  espaços  de Educação  Permanente  nas
equipes, no intuito de possibilitar um momento de encontro e trocas entre os trabalhadores, em
que estes possam repensar suas práticas e a socioeducação como dispositivo de reinserção social.
Além disso, visa subsidiar as equipes, por meio das ferramentas do Sistema Único de Saúde (SUS)
e da Saúde Mental Coletiva, na elaboração de estratégias de cuidado, dando ênfase à construção de
projetos de vida dos adolescentes em privação de liberdade. Tem como objetivo fomentar a rede de
apoio afetiva e intersetorial e resignificar o local de atendimento – FASE – tendo em vista que, a
estrutura física das unidades e o desgaste das equipes também pode ser um fator de adoecimento
para estes jovens.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Trazer  a  possibilidade  de  discussão  sobre  os
modelos e dispositivos de cuidado do SUS, além de conceitos que orientam a prática do cotidiano
nas unidades de atendimento socioeaducativo. Redimensionar o projeto de vida do jovem a partir
da sua história de vida, sendo esta pensada e resgatada por uma rede de suporte que compreende
a família, a comunidade, a rede de atenção básica e psicossocial. Esta é uma experiência piloto de
referência nacional. 



Eixo Atenção Básica

VIVENCIANDO AS RODAS DE TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA NO
TERRITÓRIO.

Karla Poersch 1

Juliana Leitão Marcondes 2 

1 Fisioterapeuta, Fisioterapeuta do NASF, Sapucaia do Sul/RS, Brasil.
 2 Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Ocupacional do NASF, Sapucaia do Sul/RS, Brasil.

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  3 Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)
Qual foi a experiência desenvolvida? Pensando no cuidado em Saúde Mental na Atenção

Primária  em Saúde a  Terapia  Comunitária  Integrativa  (TCI)  foi  utilizada  como ferramenta no
cuidado em saúde, de forma a proporcionar aos participantes a experiência de serem criadores de
suas “curas” e suas “soluções”, buscando afastar a excessiva medicalização da tristeza/sofrimento.

Sobre o que foi? Sobre as rodas de TCI implantadas no território de três ESFs, conduzidas
por  profissionais  do  NASF  e  das  equipes  de  saúde.  A  implantação  das  rodas  em  todos  os
territórios ocorreu em parceria com as equipes das ESFs e a divulgação para a comunidade foi
realizada  pelas  agentes  comunitárias  de  saúde,  através  do  convite  pessoal,  da  distribuição  de
folderes e de cartazes fixados em pontos estratégicos da comunidade.

Como funciona(ou) a experiência? As rodas de TCI foram realizadas nos três territórios e
foram conduzidas por profissionais com formação específica. Contemplaram aproximadamente 80
participantes, sendo a maioria mulheres, de faixa etária de 20 a 59 anos e os temas prevalentes
foram  conflitos  familiares  (marido  e  mulher,  separação,  filhos,  irmãos,  avós,  netos,  traição,
ciúmes...)  causados  por uso/abuso de drogas  (tráfico,  prisão,  furto,  dependência  de  remédios,
agressões), o estresse (angústia, medo, ansiedade, insônia, nervosismo, raiva, mágoa, desânimo,
desprezo,  encosto,  dores  em  geral).  Constatou-se  que  os  usuários  sentiram-se  acolhidos,
aprenderam a compartilhar os problemas e alegrias, adquiriram confiança em si e no outro, sendo
as  rodas  um  espaço  de  esperança,  alívio  de  angústias,  de  autopercepção,  entre  outros  tantos
verbalizados ao final de cada roda. Neste cenário a TCI demonstrou ser uma estratégia com grande
potencial para o cuidado, uma forma de terapia em grupo, um espaço de promoção de saúde e de
encontros interpessoais e intercomunitários, onde as pessoas puderam trocar experiências, aliviar
seus  sofrimentos,  buscar  saídas  e  evitar  adoecimentos.  Também  foi  possível  observar  que  a
população ainda apresenta certa dificuldade em compartilhar assuntos pessoais, o que pode estar
associado à cultura do povo gaúcho, bem como ao fato de a proposta buscar soluções e alívio para
o sofrimento de forma compartilhada e co-responsabilizando o indivíduo por seus processos e
escolhas  e  ainda  por  acontecer  no  horário  de  funcionamento  da  ESF,  onde  as  pessoas  que
trabalham encontram dificuldade de participar. 

Desafios  para  o  desenvolvimento?  A criação  de  espaços  coletivos  onde  as  pessoas  se
sintam acolhidas e consigam compartilhar os problemas e alegrias, adquiram confiança em si e no
outro, de modo que as rodas se tornem um espaço de cuidado em saúde; bem como a mudança do
olhar dos profissionais, gestores e usuários da rede de saúde sobre diferentes espaços que podem
ser criados para o cuidado em saúde.

Quais as novidades desta experiência? O uso da TCI como uma estratégia para o cuidado
em Saúde Mental e a desconstrução do modelo biomédico, onde o cuidado está centrado apenas na
doença e na medicalização.

Outras observações:  A TCI é uma prática recomendada pelo Ministério da Saúde desde
2008, realizada através da conversa e das trocas de experiências, que pode ser conduzida por um



terapeuta comunitário com formação específica. Apesar do desafio da implantação desses espaços
de cuidado, as rodas seguem acontecendo nos territórios.

Referências Bibliográficas: ARRETO, A.P Terapia Comunitária: passo a passo. Fortaleza.
LCR 4ªed. 2008.



Eixo temático: ciclos vitais (saúde da criança)

 A Importância da Saúde Bucal na Puericultura

Rafaela Medeiros 1

Sabrina Chapuis de Andrade2

Vanessa Carvalho Machado3

Isabela Bandeira4

1 Cirurgiã- Dentista de saúde da família e da comunidade; Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil.
2 Enfermeira  de  saúde da  família  e  da  comunidade;  coordenadora  de  estratégia  de  saúde da
família quadrante sudoeste; Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil.

3 Auxiliar de Saúde Bucal; Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil.
4 Enfermeira de saúde da família e da comunidade; Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil.

Local da experiência: 
Canoas, Rio Grande do Sul.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Atenção básica.

Qual foi a experiência desenvolvida? 
Os altos índices de cárie precoce sugerem que é preciso focar ações de promoção de saúde

bucal na infância, desde o nascimento (PASSOS, A. M.M.M). Tendo em vista o aumento desses
índices,  a  assistência  odontológica  já  nos  primeiros  meses  de  vida  torna-se  fundamental  para
trabalharmos com foco na prevenção e com ênfase na educação em saúde.

Trabalho na UBS Central Park, na cidade de Canoas (Rio Grande do Sul), a qual abrange
669  famílias.  No  ano  de  2013,  obtivemos  um  número  extremamente  baixo  de  atendimentos
odontológicos  em  crianças  com  menos  de  dois  anos.  E  em  ambos  os  casos,  os  pacientes  já
chegaram para o atendimento com necessidades restauradoras evidentes.

Preocupados com isso, decidimos fazer um trabalho de busca ativa desses pacientes, os
quais, muitas vezes, não têm contato com a equipe de saúde bucal por desconhecimento dos pais
acerca da importância da saúde dos dentes e do sistema estomatognático que os envolve.

Os  pacientes  marcados  em  consulta  de  puericultura  com  a  equipe  médica  e  de
enfermagem,  passaram  a  ser  automaticamente  agendados  para  avaliação  com  a  equipe
odontológica.  Nessa  consulta  realizamos  avaliação  da  criança  e  principalmente  orientação  de
higiene e de hábitos deletérios. Nosso objetivo é que o paciente chegue até nós, antes que seja
necessário realizar algum procedimento odontológico invasivo. 

Além  das  consultas  de  puericultura,  também  fomos  até  a  creche  da  comunidade  e
avaliamos todos  os  alunos.  Nesse  momento  também foi  realizada escovação supervisionada e
aplicação tópica de flúor naqueles que apresentaram histórico ou atividade de cárie.

Além disso, realizamos atividades educativas com as crianças e com os professores.

Sobre o que foi?
Sobre a implantação da puericultura odontológica na UBS Central Park Canoas. 

Como funciona(ou) a experiência? 
Após ter sido apresentado o problema em reuniões de equipe, trabalhamos em ideias e

sugestões  para  chegarmos  até  o  público-alvo.  Toda  a  equipe  participou  desta  busca  ativa  e
conseguimos aumentar consideravelmente os atendimentos odontológicos em crianças de 0 a 2
anos. As agentes comunitárias, a enfermeira da unidade e a coordenadora da equipe tiveram papel
de destaque nessa busca, uma vez que incentivaram e mostraram a importância do atendimento
odontológico na primeira infância para os pacientes que chegavam até elas.



Desafios para o desenvolvimento? 
Inicialmente houve muitas faltas às consultas odontológicas, principalmente pelo fato dos

pais ou cuidadores acharem desnecessária a atenção odontológica em pacientes que muitas vezes
ainda  nem  possuem  dentes.  Mas  aos  poucos  estamos  desfazendo  esse  mito  e,  por  meio  de
conversas  e  grupos  de  sala  de  espera,  estamos conscientizando as  famílias  da importância  da
saúde bucal. 

Quais as novidades desta experiência? 
Notamos que os pais estão mais conscientes acerca da importância da saúde bucal, e estão

trazendo  os  bebês  para  consultas  odontológicas  já  nos  primeiros  meses  de  vida,  bem  como
trazendo  para  revisões  periódicas  de  seis  em  seis  meses.  Com  a  participação  dos  outros
profissionais da equipe, tornou-se mais fácil atingirmos o público alvo. Isso é mais um exemplo de
que na saúde coletiva e da família, não conseguimos nada trabalhando sozinhos. É preciso sempre
trabalhar de forma multidisciplinar e interligada. 

Referências

PASSOS, Ana Marina Murta Maciel. Protocolo para atenção à saúde bucal de crianças de 
zero a 24 meses no município de Brumadinho- Mg. Universidade Federal de Minas Gerais. 
Faculdade de Medicina. Núcleo de Educação em Saúde Coletiva. Brumadinho, 2012. 29f. 
Monografia( Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família).



Eixo: Atenção Básica
Atendimento Odontológico Hospitalar

                                                                                  Helena Valladão Thiesen¹

¹cirurgiã-dentista,dentista, Campo Bom, Brasil

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Município de Campo Bom
Equipe envolvida: cirurgiãs-dentistas da unidade básica Paulista e do Pronto-atendimento

24hs
 Qual a experiência desenvolvida? Atendimento odontológico em ambiente hospitalar sob

anestesia geral a pacientes com necessidades especiais
Sobre o que foi? Atenção odontológica a pacientes com necessidades especiais que por

problemas de saúde física, mental ou psicológica não apresentam condições para serem atendidos
em  suas  necessidades   odontológicas  cirúrgico-restauradoras   e  preventivas  em  ambulatório,
necessitando serem submetidos a anestesia geral para receberem tais atendimentos.

Como funciona a experiência? Os pacientes que por problemas de ordem física, mental ou
psicológica  após  serem submetidos  à  consulta  odontológica  ambulatorial  em  nossas  unidades
básicas  de  saúde  e  não  apresentaram  condições  favoráveis  ao  desenvolvimento  da  terapia
odontológica  convencional  são encaminhados  para avaliação com cirurgiã-dentista  da unidade
básica Paulista. Nesta consulta o paciente é reavaliado e a família é consultada sobre o interesse em
submeter o paciente a tratamento odontológico sob anestesia geral no hospital Dr. Lauro Reus .
Sendo da vontade da família o paciente é encaminhado para avaliação médica e solicitados exames
laboratoriais.  O  familiar  retorna  a  unidade  básica  com  avaliação  e  autorização  médica  para
submeter-se  a  anestesia  geral  e  com  exames  laboratoriais.  A  intervenção  é  agendada  junto  a
unidade hospitalar e é preenchida a guia de Autorização para Internação Hospitalar (AIH). Na
data agendada o paciente e o responsável comparecem ao hospital munidos de documentação,
estando o paciente em jejum de 12horas. São realizadas restaurações de amálgama de prata, com
cimento  ionômero  de  vidro,  ou  resina  fotopolimerizável,  extrações  dentárias,  raspagem,
alisamento  e  polimento  dental  ou  profilaxia  dental,  aplicação  tópica  de  flúor  e  selamento  de
fóssulas e fissuras. A alta hospitalar é após a recuperação anestésica. O familiar recebe instruções
de  cuidados  pós-operatórios  por  escrito,  receitas,  caso  sejam  necessárias  e  atestados  para
afastamento  do  trabalho  ou  escola? pelo  período  necessário  par  a  plena  recuperação  do
paciente.Foram quantificados  os  atendimentos  realizados  nos  anos  de  2013 e  2014,  bem como
realizados registros fotográficos dos atendimentos e depoimento de mãe de usuário beneficiado
pelo atendimento, com o intuito de registrar a importância deste tipo de ação de saúde.

Desafios  para  experiência? Ter  profissionais  de  odontologia  aptos  ao  atendimento  em
ambiente hospitalar, garantir o acesso a anestesia geral através de complementação financeira  feita
pela Secretaria Municipal de saúde de Campo Bom para o anestesista, garantir espaço na agenda
do bloco cirúrgico da unidade hospitalar.

São novidades nesta experiência? A garantia de acesso de uma parcela da população que
não tinha acesso a saúde bucal pelas suas peculiaridades, o engajamento das equipes de saúde do
município no encaminhamento destes usuários para atendimento odontológico sob anestesia geral
em  unidade  hospitalar,  atendimento  odontológico  diferenciado  por  equipe  treinada  junto  a
FADERGS desde 2001,  tendo sido prestada com regularidade ao longo do tempo desde 2001,
apesar  da  sucessão  de  gestores  municipais  de  saúde  de  diferentes  partidos  políticos,  que
compreenderam a real necessidade deste grupo especial de usuários do sistema único de saúde
municipal. O registro e a contabilização dos atendimentos deste tipo nos anos de 2013 e 2014 com a
intenção de mostrar a relevância deste trabalho, bem como o registro em forma de depoimento de
uma mãe de um usuário através de uma filmagem e imagens fotográficas de atendimentos em
ambiente hospitalar.

Observações Para este tipo de atendimento foram necessários o investimento na formação



de profissional para o desenvolvimento desta ação e a aquisição de equipo odontológico tipo cart,
o qual permanece no interior do bloco cirúrgico do Hospital Dr. Lauro Reus e, é conectado a rede
de ar comprimido da sala cirúrgica no momento do atendimento. Todos os demais equipamentos,
instrumentais e materiais de consumo são levados da unidade de saúde para o atendimento na
data agendada.



Eixo temático: Ciclos Vitais

BOCÃO: GRUPO DE ACESSO A SAÚDE BUCAL

Paula Suséli Silva 1

Ana Maria Pedrolo Ribeiro 2

Marilda de Fátima Nunes Matheus 3

Aline Dias dos Santos 4

1 Odontóloga da Saúde da Família Brás II, São Leopoldo, Brasil.
2 Enfermeira da Saúde da Família Brás II, São Leopoldo, Brasil.
 3 Agente Comunitária de Saúde, Equipe Brás II, São Leopoldo, Brasil.
4 Agente Comunitária de Saúde, Equipe Brás II, São Leopoldo, Brasil.

Local de experiência: São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe Saúde da Família Brás II
Qual foi a experiência desenvolvida?
Grupo de Crianças de 6 a 12 anos para acesso odontológico
Sobre o que foi?
O grupo surgiu como uma forma de organizar o acesso das crianças a saúde bucal.  O

objetivo é a ampliação do acesso; promoção de saúde; atenção integral e resolutiva; estímulo a
participação  da  sua  rede  social  para  aumentar  o  controle  no  processo  saúde/doença  e
desenvolvimento de habilidades pessoais para manutenção da saúde e redução da incidência de
cárie e doença periodontal.

Como funciona(ou) a experiência?
Acontece uma vez por mês, com a participação dos agentes comunitários de

saúde e da auxiliar de sáude bucal.Encontros coletivos multidisciplinares para crianças de 6 a 12
anos,  onde  se  utiliza  o  lúdico  para  educar,  promover  saúde  e  criar  vínculos.  É  realizada  a
escovação supervisionada,  as  crianças  são  avaliadas  quanto à  necessidade de  tratamento  e,  se
necessário,  são  agendadas  para  assistência,  visando  tratamento  completo  em  saúde  bucal.  As
crianças que não necessitam tratamento retornam periodicamente ao grupo para manutenção em
saúde bucal. 

Alguns exemplos de atividades que desenvolvemos:
Brincadeira de adivinhação de frutas – com a venda nos olhos crianças levam frutas à boca e
tem que adivinhar a fruta pelo sabor ou cheiro
Um dia como dentista -crianças colocam jaleco, luvas, máscara, touca e reconhecem alguns
instrumentais e materiais dentários
Teatro das escovas – sobre cuidados com a escovação
Histórias que a boca conta -contação de histórias com o tema saúde bucal
Boca limpa/boca suja – dinâmica coletiva de cuidados com os dentes
Visita ao consultório dentário
Desenhos e atividades educacionais
Filmes
Pintura de rostos

Desafios para o desenvolvimento?
O espaço físico da unidade é inadequado para a realização de grupos e não temos material

audiovisual como suporte para a atividade. Dessa forma, sempre é um desafio planejar e executar
as atividades que pensamos. 

Quais as novidades desta experiência?
As atividades lúdicas proporcionam um contato com as crianças  fora  do

consultório, o que facilita a aprendizagem em saúde bucal e a criação de vínculos. Dessa forma,



percebemos uma boa aceitação e adesão aos grupos, assim como, ao tratamento odontológico.



Eixo temático: Atenção Básica

PROMOVENDO A INTEGRALIDADE NO ACOLHIMENTO ODONTOLÓGICO

Karen Luciane Zappe Pereira Soto 1

Maria Leonor Berzagui 2

Alice Teresinha Nunes 3

Juliana de Deus Alós 4

Débora Cristiane da Silva Thiesen 5

Cristiane Miguel Lopes 6

1 Cirurgiã Dentista de família e comunidade, Gravataí, Brasil.
2 Auxiliar de enfermagem, Gravataí, Brasil.
3 Agente comunitária de saúde, Gravataí, Brasil.
4 Agente comunitária de saúde, Gravataí, Brasil.
5 Agente comunitária de saúde, Gravataí, Brasil.
 6 Agente comunitária de saúde, Gravataí, Brasil.

Local de Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Gravataí.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:Saúde Bucal, nutrição, educação.
Qual foi a experiência desenvolvida: Acolhimento com escuta qualificada e momento para

troca de experiências.
Sobre o que foi? O trabalho realizado promoveu a integralidade do cuidado, visando a

promoção de saúde, prevenção de doenças e tratamentodas pessoas da comunidade que buscam o
atendimento odontológico.

Como  funciona  a  experiência?O  atendimento  odontológico  na  Unidade  de  saúde  da
família  Santa  Cecília,  é  relativamente  novo,  portanto  a  necessidade  de  tratamentos  é  bastante
grande.  Como  forma  de  organizar  o  trabalho  de  maneira  integral,  abordando  a  promoção,
prevenção de saúde e tratamento resolvemos realizar o acolhimento em grupos que permitissem o
exame dos pacientes a fim de priorizar o agendamento daqueles com maiores necessidades, ao
mesmo tempo em que se proporciona um espaço para educação em saúde, orientação de higiene,
informações sobre autoexame e prevenção do câncer de boca.

Desafios para o desenvolvimento? Os principais desafios encontrados pela equipe foram a
capacidade  de  criar  uma  modelagem  que  resolvesse  o  atendimento  dos  problemas  de  maior
frequência  e  relevância,  sem  deixar  de  lado  a  abordagem  preventiva,  e,  ainda,  com  uma
flexibilidade  que  permitisse  o  acolhimento  diário  daqueles  com  necessidade  de  atendimento
odontológico de urgência por dor.

Quais as novidades desta experiência?Esta experiência possibilitou organizar a agenda
odontológica  a  partir  das  necessidades  das  pessoas,  ao  mesmo tempo em que a  formação do
grupopermite  que  haja  um  borramento  entre  os  saberes  do  profissional  e  dos  usuários,
possibilitando a troca de experiências e o relato das necessidades sentidas e o surgimento de um
novo modo de produzir saúde, experienciando o trabalho vivo em ato, acolhendo as necessidades
de  saúde,  considerando  as  pessoas  que  buscam  o  atendimento  em  seu  contexto  cultural,
respeitando suas crenças e disso ser capaz de surgir o novo. A possibilidade de ser saudável com
nossas imperfeições,  com flexibilidade para lidar com o outro,  a possibilidade do vínculo e no
grupo, percebeu-se a forte marca do agenciamento.

Referências bibliográficas
BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de atenção básica. Política Nacional

de Atenção Básica. Brasília, 2012.
MERHY, E. E. Cuidado com o cuidado em saúde: saber explorar seus paradoxos para um



agir manicomial. In: MERHY,E. E.; AMARAL, H. (Org.). Reforma Psiquiátrica no cotidiano II.
São Paulo: Hucitec, 2007. P. 25-37.



Eixo temático: Atenção Básica

QUALIFICANDO O TRABALHO MULTIDISCIPLINAR EM 
SAÚDE BUCAL EM SAPUCAIA DO SUL

                                                                                       HOLZ; Daniela Cristina Beilner 1 
DUARTE; Núbia Barbosa Eleutério 2 

FERNANDEZ; RossanaRad 3 

TEIXEIRA; Tanussa Freitas 4 

ALVES; Rose Taís 5 

1 Cirurgiã-dentista da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.
2 Cirurgiã-dentista da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.
3 Cirurgiã-dentista da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.
4 Cirurgiã-dentista da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.
5Cirurgiã-dentista da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.

Local de experiência:Brasil, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul 
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Gestão, Dentistas, Auxiliares de Saúde Bucal

(ASB),  Agentes  Comunitários  de  Saúde (ACS),  Residentes  da  Escola  de  Saúde Pública  do Rio
Grande do Sul (ESP/RS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Qual foi a experiência desenvolvida? Curso “Qualificando o trabalho multidisciplinar em
Saúde Bucal  em Sapucaia do Sul”,  sob o olhar das dentistas de cinco Estratégias de Saúde da
Família (ESF) da rede de saúde do município. 

Sobre o que foi?  Capacitação em saúde bucal aos agentes comunitários de saúde (ACS)
visando qualificá-los como promotores e educadores em saúde bucal.

Como  funciona  (ou)  a  experiência?  Curso  de  80  horas  desenvolvido  como  Curso  de
Extensão da UFRGS, porém, o planejamento e a execução ocorreram no município de Sapucaia do
Sul.  O curso foi  desenvolvido em seis  meses no período de outubro de 2013 a abril  de 2014.
Participaram 10 Equipes de Saúde da Família (ESF), todas com Equipe de Saúde Bucal. Foram
realizados  encontros  teóricos  e  atividades  de  campo  semanalmente,  visando  construir  e
desenvolver um projeto de intervenção na comunidade, acompanhando e avaliando os resultados.
Houve duas turmas para os ACS, em turnos distintos (manhã ou tarde); os Cirurgiões-Dentistas e
apoiadores institucionais da Secretaria Municipal de Saúde coordenaram os encontros, contando
também com o apoio dos Auxiliares de Saúde Bucal e da Faculdade de Odontologia da UFRGS.
No 1ª mês, foram abordadas as seguintes temáticas: concepção saúde/doença; Política Nacional de
Atenção  Básica;  território;  diagnóstico  de  demanda,  necessidades  ou  de  comunidade  do  seu
território e o levantamento de um problema por cada ACS; bem como um estudo – alinhamento
teórico - de alguns temas específicos de Saúde Bucal. No 2º mês, os participantes discutiram sobre
o alinhamento teórico e sobre o problema levantado no mês anterior; além disso, foram abordados
temas como planejamento em saúde e projeto de intervenção para então iniciarem a elaboração do
projeto. O 3º mês foi destinado à elaboração do projeto. O 4º e 5º mês foi destinado à execução do
projeto,  sempre  com  o  acompanhamento  de  um  Cirurgião-Dentista.  No  5º  e  6º  mês,  os
participantes do curso apresentaram os resultados para o grande grupo, onde foram avaliados pela
equipe  de  trabalho.  Ressalta-se  que  todos  os  encontros,  sendo teóricos  ou práticos,  tiveram a
supervisão direta da Equipe de Saúde Bucal das ESF’s.

Desafios para o desenvolvimento?  Instrumentalizar o ACS para que ele se sentisse co-
responsável pela saúde bucal da sua micro-área visto que é integrante da Equipe de Saúde Bucal.



Participação  ativa  de  todos  os  integrantes  da  Equipe  de  Saúde  da  Família.Dentre  os  desafios
destaca-se também a frustração devido a grande demanda de atividades muitas vezes burocráticas
que as equipes tinham de cumprir diminuindo o tempo disponível para irem a campo "buscando a
luta pela prevenção”, como a implantação do e-SUS.

Quais as novidades desta experiência? Qualificação da atenção em Saúde Bucal com um
curso de capacitação em um formato que torna o ACS ativo na construção do conhecimento em
saúde bucal e o torna verdadeiro agente transformador da realidade em que atua. A capacitação
permitiu  os  ACSs  se  sentirem  seguros  ou  “empoderados”  e  dispostos  a  lutarem  em  prol  da
construção da saúde bucal. Ainda a experiência criou “laços” de comprometimento e vínculo entre
a equipe de saúde bucal e os ACSs, a qual em algumas equipes praticamente não existia. Além
disso,  a  experiência  irá  gerar  a  publicação de  um livro  em parceria  com UFRGS tendo como
conteúdo os relatos de experiência dos projetos de intervenção de cada ACS.

Outras observações: Atualmente ocorre o segundo ciclo do curso no município.



EIXO TEMÁTICO – EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA

Relato de experiência do atendimento multiprofissional em saúde bucal de crianças de 0
a 36 meses em uma Unidade Básica de Saúde do município de Porto Alegre - RS

Bruna Bragagnollo Bolner 1

Thiago Soares Sanguebesche 2

 Lara Monteiro Schuck 3

Circe Maria Jandrey 4

1 Nutricionista Residente do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição,
Porto Alegre, Brasil.
2 Odontólogo Residente do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição,
Porto Alegre, Brasil.
3 Psicóloga Residente do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, Porto
Alegre, Brasil.
4 Odontóloga do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre,
Brasil.  

Local da experiência (país, estado e município)
Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos
Unidade Básica de Saúde Jardim Leopoldina (USJL) – Equipes de Saúde Bucal e Nutrição  

Qual foi a experiência desenvolvida
Atendimento  conjunto  realizado  por  cirurgiões-dentistas,  nutricionistas

residentes/graduandos em nutrição e técnicas em saúde bucal a crianças entre 0 e 3 anos de idade. 

O que é
Em 2010, sob a perspectiva de vigilância em saúde, o Núcleo de Odontologia do Serviço de

Saúde  Comunitária  do  Grupo  Hospitalar  Conceição  (SSC/GHC),  implantou  uma  Ação
Programática (AP) com o objetivo de promover saúde bucal na primeira infância. Para tanto, foi
desenvolvido um conjunto de ações que prevê,  no mínimo,  uma consulta  clínica odontológica
antes do primeiro ano de vida, seguida de outras, duas entre 2 e 3 anos de idade (MACHADO;
BRUNETTO; FAUSTINO-SILVA, 2011). Buscando efetivar práticas interdisciplinares de cuidado
em saúde e,  tendo em vista que a  alimentação desempenha importante papel  no processo da
doença bucal mais prevalente, qual seja a cárie, tem sido consolidada, na USJL, a articulação entre
profissionais dos núcleos de nutrição e odontologia. 

Como funciona a experiência
A  ação  programática  ocorre  em  um  turno  semanal,  em  uma  sala  sem  equipamento

odontológico para que a criança e os responsáveis  fiquem mais à vontade e demonstrar a maneira
correta de realizar a higiene bucal.  Durante o atendimento, abordam-se orientações relativas à:
higiene bucal e sua importância na prevenção da cárie, questões alimentares e sua influência na
saúde geral da criança, hábitos bucais deletérios, bem como padrões de ingestão da sacarose e uso
adequado do flúor. Além disso, dúvidas e questionamentos, trazidos por pais ou responsáveis, são
discutidos e esclarecidos, direcionando a consulta para a reflexão sobre os mesmos. 

Como materiais de apoio ao atendimento, foram elaborados, em 2010, dois conjuntos de
orientações. O primeiro apresenta argumentações a respeito dos cuidados bucais adequados, com
base no protocolo de Atenção à Saúde da Criança de 0 a 12 anos do SSC/GHC (BRASIL, 2009a) e
no Guia  de recomendação para fluoretos  no Brasil  (BRASIL,  2009b).  O segundo,  abordando a



temática da alimentação para cada faixa etária, produzido a partir da publicação Dez Passos da
Alimentação Saudável para Menores de Dois Anos (BRASIL, 2010), elaborada pelo Ministério da
Saúde. 

Tendo em vista que a AP visa ao manejo em saúde bucal e questões alimentares a ela
relacionadas, desde que identificadas necessidades de intervenções clínicas específicas, a criança e
seus familiares são referenciados para atendimento individual,  efetivado pelos profissionais de
cada núcleo. 

Desafios para o desenvolvimento
Em levantamento preliminar, estabelecido entre os meses de abril e agosto deste ano, foi

observado que 28% das 89 crianças agendadas não compareceram às consultas. Esse dado indica a
necessidade  de  reflexão  sobre  a  importância  e  os  significados  que  têm  sido  atribuídos  pelas
famílias  a  ações  de  cuidado  em  saúde  bucal  nessa  faixa  etária.  Desde  a  perspectiva  dos
profissionais  da  USJL  envolvidos  na  AP,  condições  como  a  disponibilidade  de  agendamento
imediato (sem necessidade de aguardar em listas de espera para programação do atendimento) e o
atual  turno  de  realização  dos  atendimentos  (manhã)  podem  estar  relacionadas,  entre  outros
aspectos, aos níveis de absenteísmo observados no período. O expressivo percentual de ausências
a consultas programadas evidencia a importância de prosseguir com avaliações complementares,
visando a incrementar a efetividade da AP realizada na USJL. 

Novidades da experiência
A  Ação  Programática  é  um  indicador  do  Serviço  de  Saúde  Comunitária  do  Grupo

Hospitalar Conceição e, portanto, uma modalidade presente em todas as unidades de saúde do
grupo.  O  exercício  da  interdisciplinaridade  dos  atendimentos,  porém,  é  uma  particularidade
apenas da Unidade de Saúde Jardim Leopoldina. 

No  ano  corrente,  alguns  atendimentos  têm  recebido  a  participação  de  profissionais
residentes dos núcleos de Psicologia e Serviço Social da USJL, o que amplia, ainda mais, o exercício
de multidisciplinaridade. Inter e multidisciplinaridade durante o atendimento potencializam ações
de prevenção e promoção em saúde, favorecendo e oportunizando  mães,  pais,  avós e demais
cuidadores,  à  comunidade  e,  também,  aos  profissionais  do  serviço,  reflexões  sobre
desenvolvimento infantil e relações de cuidado que se estabelecem entre crianças e famílias.
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Eixo: Atenção Básica

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE
O CURSO “QUALIFICANDO O TRABALHO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE BUCAL EM

SAPUCAIA DO SUL”

ALVES, Rose Tais de Marques 1

MARTINS, Raquel Carvalho 2

AGUIAR, Elisandra 3

1 Cirurgiã-dentista da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.
 2 Agente Comunitária de Saúde, Sapucaia do Sul, Brasil.
3 Agente Comunitária de Saúde, Sapucaia do Sul, Brasil.

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Usuários do SUS, Agentes Comunitários de

Saúde, Cirurgiões-dentistas e Auxiliares de saúde bucal
Qual foi a experiência desenvolvida?Foi realizado um curso de 80hrs para capacitação dos

agentes comunitários de saúde sobre diagnóstico situacional do território e posterior plano de ação
envolvendo educação em saúde .

Sobre o que foi? A temática do curso foi planejamento em saúde e diagnóstico situacional
em saúde bucal.

Como funciona(ou) a experiência? Curso de 80hrs desenvolvido na SMS em parceria com a
UFRGS onde o planejamento e execução se deram no município de Sapucaia do Sul através dos
profissionais da atenção básica deste município. O curso teve duração de seis meses com encontros
semanais sendo estes na secretaria municipal de saúde e também nas unidades de saúde na forma
de atividades de campo visando a obtenção de um projeto de intervenção na comunidade através
da  avaliação  do  próprio  território.  Foram  realizadas  aulas  teóricas  sobre  SUS,  diagnóstico
situacional, planejamento em saúde, projetos de intervenção, saúde bucal e aulas práticas onde as
agentes comunitárias de saúde refletiram e atuaram sobre seus próprios territórios em busca de
seus objetivos que eram fazer um planejamento de suas ações baseado em um diagnóstico.

Desafios para o desenvolvimento?

Quais as novidades desta experiência? A saúde bucal entrou como motivo principal da
realização  do  curso  mas  o  que  se  obteve  foi  uma  reflexão  sobre  as  práticas  no  processo  de
produção  social  de  saúde  onde  o  planejamento  sobre  as  ações  ganhou  um  novo  significado
baseado no conhecimento da realidade onde se trabalha.



Eixo temático: Gestão.
A importância do meio para se chegar ao fim: o Apoio Institucional como estratégia de

(re)organização dos processos de trabalho nas Equipes Básicas de Saúde de Porto Alegre.

Lúcia Trajano, Médica de Família e Comunidade, Porto Alegre, Brasil.
Cassiane Kerkhoff, Enfermeira com Residência Integrada em Saúde, Porto Alegre, Brasil.Evelise Tarouco,

Cirurgiã-Dentista com Residência Integrada em Saúde, Porto Alegre, Brasil.
Susiane Freitag, Enfermeira com Residência Integrada em Saúde, Porto Alegre, Brasil.

Local de experiência (País, Estado, Município): Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Pontos de rede / equipes de rede envolvidos:
 - Rede de Atenção Primária à Saúde: Coordenadoria Geral de Atenção Primária; Gerências

Distritais de Saúde e os Colegiados Gestores; Apoiadores (Institucional e Matricial) e Equipes de
Atenção Básica à Saúde.

- Instâncias do Controle Social (Conselhos Locais, Distritais e Municipal)
Qual foi a experiência desenvolvida? 
No  primeiro  semestre  de  2012  a  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Alegre  contratou  uma

assessoria externa para diagnóstico e mapeamento de processos nos setores estratégicos de suas
Secretarias, Fundações e Departamentos. Neste momento a Coordenadoria da Atenção Primária
em Saúde identificou o ACESSO como o nó crítico das Unidades Básicas de Saúde.  Foi  então
criado um grupo de trabalho – grupo condutor – que mapeou o processo e construiu estratégias de
ação que permitissem o acesso aos serviços de saúde de atenção básica a partir do acolhimento
com identificação de necessidades.   A sistematização desse processo partiu de sete dimensões:
estratégias para implantação do acolhimento; preparação dos atores envolvidos para a tomada de
decisão  e  apoio  a  esse  processo;  adequação  da  área  física;  estruturação  da  logística  para
acolhimento  com identificação  de  necessidades;  adequação  dos  recursos  humanos;  preparação
técnica,  supervisão,  orientação  e  apoio  aos  trabalhadores;  e  logística  para  informatização  das
Unidades Básicas de Saúde. A discussão foi levada a vários cenários: Conselhos Locais, Distritais e
Conselho Municipal de Saúde, Colegiado de Gerentes Distritais, Colegiado dos Coordenadores
das Unidades Básicas de Saúde (Equipes de Atenção Básica e Equipes de Saúde da Família). A
partir das unidades piloto identificamos a falta de algo, um elemento que não estava previsto na
construção inicial  e  dificultava a  fluidez do processo.  Denominamos esse  elemento de  “oitava
dimensão”:  a  Simbólica  -  social,  cultural  e  psicológica.  Essa  dimensão  se  refere  aos  aspectos
subjetivos  que  envolvem  o  indivíduo,  seja  ele  gestor,  trabalhador  ou  usuário,  e  interfere,
diretamente, nas suas ações, afetos ou resistências. Propôs-se então uma dinâmica de confronto
que  surge  do  encontro  entre  sujeitos,  portadores  de  histórias  singulares  pré-existentes  e  as
situações e alterações propostas nos processos de trabalho. Isso significa que o sujeito corre, de
fato, o risco de não ser o mesmo que era antes do início do conflito, assim como a realidade do
trabalho corre o risco de ser transformada sob o efeito de uma suplementação de subjetividade. O
grupo condutor também foi afetado por essa dimensão, deixando-nos mais sensíveis e acessíveis a
nossa essência humana.

Assim,  redirecionamos  nossas  ações  no  sentido  de  acolher  e  traduzir  os  anseios  dos
usuários, trabalhadores e gestores. O processo oportunizou verdadeiras catarses e desconstruções,
culminando em novas edificações e materialização de novos fazeres. 

Com  isto,  destituiu  o  nosso  papel  de  técnicos  posicionados  numa  instância  de  gestão
centralizada e nos atirou no lócus onde os processos são desenvolvidos. Isso afetou nossa práxis
nos dando um lugar de ora gestor, apoiador, mediador,  trabalhador,  mas sempre, sujeitos que
afetam e são constantemente afetados.  Desta forma não haveria,  ao nosso ver,  outra forma de
repensar nosso papel e lugar meio. 

Sobre o que foi? 
Apoio Institucional.
Como funciona(ou) a experiência?



O  grupo  condutor  organizou  uma  agenda  de  visitas  às  Gerências  Distritais,  em  seus
espaços colegiados, a fim de disparar a discussão do processo de trabalho. O ponto inicial deu-se
em dois espaços, com diferentes modelos de atenção à saúde para que pudéssemos acompanhar o
desenvolvimento  do  processo.  Nesses  locais  seguimos  todas  as  dimensões  propostas  para  a
viabilização do novo processo de acolhimento ao usuário. No entanto, identificamos que, mesmo
cumprindo todas as prerrogativas do acolhimento com identificação de necessidades, esse não se
deu  como  havíamos  previsto,  balizados  na  Política  Nacional  de  Humanização  e  na  Política
Nacional de Atenção Básica.  

Concomitantemente  a  esse  processo,  o  grupo  condutor  passou  a  ser  acionado  pelos
trabalhadores, usuários e gestores para: conhecer as experiências locais; auxiliar na tradução do
“novo” acesso do usuário ao serviço de saúde e dar explicação sobre a retomada da discussão do
acolhimento com identificação de necessidades. Tudo isso se deu após 10 anos de reticências sobre
o tema, no qual o acolhimento deixou de ser o foco para o acesso do usuário aos serviços de saúde
de Porto Alegre. 

Uma experiência emblemática aconteceu em uma unidade tradicional da cidade, situada
numa comunidade de grande vulnerabilidade social, com situações de violência, venda de fichas
para consulta, insatisfação dos usuários e sofrimento da equipe de saúde. Durante o processo de
implantação do acolhimento nesse serviço, disparou-se a necessidade da equipe “olhar” para seu
processo de trabalho e (re)pactuar um novo modo de fazer  saúde, com o apoio do controle social.
Essa Unidade de Saúde implantou o acolhimento com a identificação de necessidades a partir do
desejo, ousadia e compromisso de seus membros, com a participação da comunidade, embora não
tivesse todas as prerrogativas padronizadas para a implantação do acolhimento. Em contrapartida
outra  Unidade de  Saúde  da  capital  acompanhada pelo  grupo condutor  contemplava  todas  as
dimensões  propostas,  mas  não  conseguiu  refletir  sobre  o  seu  processo  de  trabalho  e,
conseqüentemente, não percebeu o acolhimento como um processo fundamental para ampliação
do acesso ao serviço.  

A partir desta caminhada observamos a necessidade de aproximação do grupo condutor
enquanto  Apoio  Institucional  das  equipes  de  saúde  de  forma  menos  prerrogativa  e  mais
acolhedora,  sensível  e  integrada,  facilitando a  inclusão  dos  sujeitos  como  protagonistas  desse
processo.

Desafios para o desenvolvimento?
Estar  aberto  para  escuta  dos  atores  envolvidos,  sem  julgamentos.  Compreender  as

diferenças entre os sujeitos e os tempos de cada um. Saber trabalhar em roda, permitindo-se ser
afetado. Estar disponível a experimentar a imprevisibilidade da vida.

Quais as novidades desta experiência?
Dar visibilidade à complexidade das situações experimentadas. Facilitar a tradução dessa

complexidade para os sujeitos envolvidos.
A percepção de que o fim se tornou o meio e que o fim não existe.
O processo é dialético e tudo que foi, sempre voltará.
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Eixo temático: Gestão
 

APOIO INSTITUCIONAL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO COMPARTILHADA

Sabrina Chapuis de Andrade1

Local de experiência: 
Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Atenção Básica.

Qual foi a experiência desenvolvida? 
Implantação do apoio institucional na atenção básica do município de Canoas.

Sobre o que foi?
O apoio institucional é definido como uma das funções gerenciais, o qual tem por meta a

reformulação  dos  modos  tradicionais  instituídos  nas  relações  de  trabalho.  Atualmente,  para  o
Ministério da Saúde, o apoio institucional é imprescindível para o estabelecimento de processos de
mudanças nas equipes de saúde, através da articulação de conceitos e tecnologias provenientes de
análises institucionais e de gestão.

Como funciona(ou) a experiência?
Com o objetivo de superar formas tradicionais de se estabelecer relações entre as equipes

de atenção básica e a gestão municipal de saúde, a partir de uma proposta de gestão participativa,
pautada nos princípios preconizados pela Rede HumanizaSUS implantou-se o apoio institucional
no  município.  A  gerência/gestão  acontece  numa  relação  entre  os  autores  envolvidos  neste
processo, e, independentemente do nome dado às metodologias de gerência das equipes, seja ele
acompanhamento/coordenação/condução/apoio  dos  serviços  e  dos  profissionais,  deve
proporcionar  a  construção  coletiva  de  um  processo  de  trabalho,  onde  todos  os  envolvidos
participem; afinal, é a partir da diversidade dos sujeitos que o processo torna-se mais rico e efetivo.

O município possui hoje cinco apoiadores institucionais, os quais ficam responsáveis por
no máximo 18 equipes de saúde (equipes de estratégias de saúde da família e unidades básicas de
saúde).  Os  apoiadores  trabalham diretamente  com as  equipes  dando suporte  nas  dificuldades
encontradas, auxiliando na avaliação dos indicadores,  projetos e planejamentos dentro de cada
território, a partir das particularidades populacionais, além de que, participam das reuniões de
equipe semanalmente, oferecem apoio por telefone, e-mail e presencial. 

No município de Canoas, os apoiadores são considerados membros integrantes das equipes
de saúde pelas quais estão responsáveis. Uma das principais atividades que o apoiador realiza é a
oferta  de  suporte  para  a  efetivação  dos  movimentos  de  mudança  que  as  próprias  equipes
identificam como necessárias. Além de que, o apoiador, por ter uma aproximação maior com a
coordenação municipal, recebe as metas de gestão e juntamente com a equipe planeja o melhor
caminho a ser percorrido para a efetivação das mesmas. Abaixo, segue um quadro demonstrativo
onde consta as unidades básicas que pertencem a cada quadrante e apoiador.

Quadrante
Unidades de saúde

Sudeste
Niterói, Nova Niterói, Concoban
Noroeste/UBS União
União
Noroeste



Cerne, José Veríssimo, Mathias Velho, Natal, Praça América, São Luiz e Santo Operário
Nordeste
Caic, Estância Velha, Guajuviras, Igara, São José, São Vicente
Sudoeste
Boa Saúde, Central Park, Fátima, Mato Grande, Pedro Luiz da Silveira, Rio Branco

Desafios para o desenvolvimento?
Por tratar-se de um processo ainda novo, de gestão compartilhada, a partir de processos

horizontais de comunicação e tomada de decisão, é exigido dos profissionais um novo pensar a
respeito  destas  temáticas,  um  “desacomodar”,  o  que  nem  sempre  é  fácil,  visto  que  muitos
profissionais ainda pensam e trabalham sob lógicas tradicionais de fazer gestão e atuar na saúde.

Quais as novidades desta experiência?
Esta experiência tem possibilitado uma maior aproximação dos profissionais da saúde à

gestão municipal, facilitando a comunicação entre estes.
A tomada de decisões saiu do espaço único da secretaria  municipal  de  saúde e foi  ao

encontro dos profissionais nos seus locais de trabalho, onde o fazer em saúde realmente acontece.
Nota-se  que  os  profissionais  participam  mais  ativamente  do  planejamento  dos  processos  de
trabalho, ampliando a reflexão e qualificando as práticas dos trabalhadores.

Não nasci marcado assim (como sou) vim me tornando desta forma no corpo das tramas,
na  reflexão  sobre  a  ação,  observação  atenta  a  outras  práticas,  na  leitura  persistente  e  crítica.
Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos parte.

Paulo Freire
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Eixo temático: Atenção Básica

CONSELHO LOCAL DE SAÚDE: CONSTRUINDO O TERRITÓRIO COM A
COMUNIDADE

Analaura do Amaral Ramos 

Janaína dos Reis Tedesco 

Leonildo Plettes Júnior 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF Primor – Sapucaia do Sul
Qual foi a experiência desenvolvida? Implantação do conselho local de saúde
Sobre o que foi?  Experiência de implantação do Conselho Local de Saúde no primeiro

semestre  de  funcionamento  da  ESF,  para  construção  compartilhada  de  território,  diagnóstico
comunitário e problematização do processo de trabalho na ESF.

Como  funciona(ou)  a  experiência?   Acreditando  na  importância  da  participação
comunitária  na  construção  do nosso  processo  de  trabalho  na ESF Primor,  desde o  4º  mês  de
funcionamento da EqSF, convidamos lideranças comunitárias, dispositivos sociais do território e
comunidade  em  geral,  a  participarem  mensalmente  de  assembleias  comunitárias,  visando  a
construção coletiva das necessidades da população, bem como compreensão de suas experiências
enquanto coletivo, de forma a sentirem-se instrumentos de controle social verdadeiramente ativos. 

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Como  rotineiramente  se  verifica  em  atividades
coletivas  um  grande  desafio  observado  é  manter  a  comunidade  estimulada  para  participação
regular nas reuniões, mas sobretudo a importância de empoderar a população e os dispositivos
sociais para compreensão de seu papel na construção da realidade social trata-se do maior desafio
neste processo.

Quais as novidades desta experiência?   Consideramos o início do CLS, concomitante a
construção do trabalho da EqSF no território, de forma a problematizarem junto e se apoderarem
do território junto com a equipe, um dispositivo inovador, tendo vista que o controle social acaba
por se constituir verdadeiramente, quando isso se verifica, após um certo tempo de trabalho da
ESF.

Outras observações 
Referências  Bibliográficas:  Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Conselho  Nacional  de  Saúde.

Diretrizes nacionais para o processo de educação permanente no controle social do SUS. Brasília
Editora  do  Ministério  da  Saúde,  2006.40p.  Disponível  em
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/diretrizes_miolo.pdf. Acesso em 16/8/14.

1 Médica Residente da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Ênfase em Saúde da Família e Comunidade, ESF Primor, Sapucaia do Sul, Brasil

2  Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, Sapucaia do Sul, Brasil.

3   Médico da Estratégia de Saúde da Família, ESF Primor, Sapucaia do Sul, Brasil

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/diretrizes_miolo.pdf


Eixo Temático: Gestão

“GESTÃO COMPARTILHADA:IMPORTÂNCIA DO APOIO DOS ÓRGÃOS DE
CLASSE”

Patrícia Martini 1

Sandra Denise de Moura Sperotto2

Local de experiência Viamão - RS
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Atenção Básica (AB). Equipeem processo de

transição do modelo tradicional para Estratégia Saúde da Família.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?Apoio  dos  órgãos  de  classe  representativos  da

enfermagem  ao  gestor  municipal  no  processo  de  legitimação  de  conduta  e  seguimento  de
diretrizes,  protocolos  e  legislação  nacional,  adotados  pela  enfermeira  responsável  técnica  pela
enfermagem na AB.

Sobre o que foi?Parceria entre a gestão municipal da Secretaria Municipal da Saúde (SMS),
o Conselho Regional de Enfermagem (COREN-RS) e o Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande
do Sul (SERGS), no intuito de esclarecer e legitimar, junto à enfermagem do quadro municipal ou
terceirizados que atuam na Atenção Básica, o papel da gestão no processo de trabalho.

Como  funciona(ou)  a  experiência?No  ano  de  2013,  a  SMS  adotou,  como  uma  das
ferramentas de gestão do processo de trabalho da enfermagem, as visitas de supervisão sistemática
nas Unidades de Saúde, realizadas pela Responsável Técnica (RT) da enfermagem na Atenção
Básica.  O instrumento  balizador  de  ajuste  do  processo  é  registrado  em forma de  relatório  de
avaliação. Este, em momento posterior à visita, é discutido entre a enfermeira da Unidade e a RT,
que assinam o documento, dessa forma comprometendo-se com os ajustes necessários. No entanto,
por  tratar-se  de  prática  ainda  em  processo  de  consolidação  e  entendimento  por  alguns
profissionais em umas das equipes (visto não tratar-se de prática comum, até então), em dado
momento, a RT foi acionada pelo SERGS, por conta de denúncia de colega enfermeira de uma das
Unidades de Saúde, que afirmava (formalmente) estar sendo “coagida a assinar advertência”, estar
sentindo-se “alvo de perseguições e ameaças”e, ainda, que a RT teria “alterado”, propositalmente, a sua
avaliação de desempenho.Após o recebimento deste documento através do SERGS, a Secretária
Municipal de Saúde solicitou reunião com representação do COREN, SERGS, RT de Enfermagem
da AB de Viamão, Diretor do Departamento de Atenção à Saúde da SMS e a coordenadora da
Estratégia  Saúde  da  Família.  Na  ocasião,  a  SERGS  apresentou  a  denúncia  da  enfermeira  e
argumentos  de  defesa  da profissional.  Todos  os  itens  de  denúncia  contra  a  RT foram contra-
argumentados  através  de  cópias  de  documentação  que  fundamentavam  todos  os  ajustes  de
conduta realizados, não somente à profissional de enfermagem, mas, de toda a equipe do serviço.
Os representantes  do COREN, além de legitimarem o papel  da RT,  apreciou a  documentação
apresentada pela gestão municipal (cópia de atas de reuniões, capacitações sistemáticas, relato de
visitas com ajuste de conduta junto à profissional com sua ciência, assinatura e carimbo) colocou-se
à disposição para, em visitas agendadas, estar presente junto a RT, no intuito de fortalecer o papel
da gestão no sentido de: supervisão, apoio e seguimento da legislação, diretrizes e protocolos.

Desafios para o desenvolvimento?Resistência dos profissionais à mudança do modelo, da
postura  e  da  adequação  de  processos,no  sentido  de  entendimento  da  supervisão  como
matriciamentoe crescimento profissional.

Quais as novidades desta experiência?A aproximação dos órgãos de classe como ponto de
apoio à gestão e não somente como órgão fiscalizador e punitivo.

Outras observações: 



Referências Bibliográficas:
Brasil,  Ministério  da  Saúde;  Política  Nacional  da  Atenção  Básica/Secretaria  de  Atenção  à
Saúde/Departamento de Atenção Básica – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
Legislação e Código de Ética, Guia Básico para o exercício de enfermagem. Conselho Regional
de Enfermagem do Rio Grande do Sul – COREN/RS.

 Enfermeira,  Coordenadora  de  Programas  de  Saúde  na  Atenção  Básica  do  município  de
Viamão-RS, especialista em Saúde Pública e Saúde da Família;

 Enfermeira,  Secretária de Saúde do município de Viamão-RS,  mestre em Saúde Pública
Baseada em Evidências.



Eixo: Atenção Básica
Implantação do NASF em Esteio

Alexandra Maria Campelo Ximendes
Sheila PetryRochembach

Daniel Rodrigues Fernandes 
Danielle Silva e Silva 

Mariana Allgayer
AnaLucia Graeff

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Esteio
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Gestão, NASF, Apoio Institucional, Gestão

Residência Integrada em Saúde 
Qual  foi  a experiência  desenvolvida?Implantação de um serviço de apoio a Saúde da

Família

Sobre o que foi?Implantação de um novo serviço. 

Como funciona(ou)  a  experiência?O serviço hoje  identificado como NASF II  de Esteio
nasceu de uma organização de trabalhadores da rede de atenção especializada. Trabalhadores que
viam ‘a fila’ pela espera de serviços especializados aumentar, sem capacidade real de atendimento.
O principal  motivo da busca do trabalho junto a  atenção básica  dava-se pela  identificação de
situações  que  poderiam  ser  melhor  trabalhados,  mais  rapidamente  resolvidas  ou  ainda,  com
melhores resultados se atendidas no território, com maior brevidade. À época, a portaria vigente
XXXX, não permitia ao município a regulamentação do serviço de apoio tipo NASF. O trabalho
iniciou com quatro profissionais  (psicólogo,  fonoaudiólogo,  médico veterinário e  farmacêutico)
oferecendo apoio a 3 equipes de ESF, dividas entre 2 unidades de Saúde da Família. Já no início do
trabalho, esta equipe se tornou campo de formação da Residência Integrada em Saúde, ênfase em
atenção básica, da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. O trabalho junto as equipes
iniciou por uma avaliação das dificuldades de trabalho e de ações que se desejaria implantar.
Dentre  outros,  uma demanda bastante  evidenciada pelas  duas  unidades  era  a  dificuldade  em
realizar  ações  em  grupo  e  de  educação  em  saúde.  O  primeiro  ano  foi  marcado  por  muita
resistência dos trabalhadores, que se mostrava pela não organização/preparação para os encontros
com a equipe do NASF, recusa em participar das ações propostas, não participação das reuniões
ou  uso  do  momento  da  reunião  para  outros  afazeres.  Como  as  equipes  não  se  reuniam
individualmente, as reuniões ocorriam por unidade. Durante o ano de 2012, o apoio da equipe se
estendeu a mais uma unidade de saúde que se organizava para transformar-se em estratégia de
saúde da família. Neste mesmo período, o número de profissionais diminuiu. Durante o ano de
2013, o número de equipes referenciadas passou de 3 para 5, deixando mais evidente a necessidade
de complementação da equipe. Nesse momento, foi tomada a difícil decisão de deixar de apoiar
uma  das  equipes.  Agora  em  2014,  a  equipe  ampliou  para  2  psicólogos,  1  fonoaudiólogo,  1
farmacêutico, 1 fisioterapeuta e 1 nutricionista. Foi encaminhado projeto para transformação de
NASF tipo II  para tipo I,  com cobertura para 9 equipes de saúde da família.  Com as equipes
completas,  já  se  consegue  realizar  encontros  de  matriciamento  por  equipe  ampliando
consideravelmente  a  qualidade  das  discussões  e  planejamento  de  trabalho,  pautados  pela
construção de planos terapêuticos. 

Desafios para o desenvolvimento?A implantação do NASF se deu concomitante a entrada
dos  apoiadores  institucionais,  a  iniciativa  da  gestão  de  implantação  do  acolhimento  aberto  à
demanda  espontânea,  implantação  de  protocolos  clínicas  para  enfermagem,  fechamento  da
unidade para realização de reuniões de equipe.  Dentre todas estas  ações,  a  única que não foi
proposta pelo grupo da Gestão, foi justamente o NASF. No entanto, o momento histórico fez com
que recebesse todas as resistências destinadas a uma gestão identificada como omissa, ao mesmo



tempo que autoritária. A equipe sentiu-se sobrecarregada de muitas ações e demandas de trabalho
e queixavam-se de “ter que dar conta, também, do NASF”. A implantação deste serviço não foi
desejada, nem identificada como uma necessidade, por parte das ESF. Ao contrário, era vista como
incoerente visto que visava a complementação de um serviço que sequer estava dado - como, por
exemplo, pela ausência de equipes completas por um longo período. Servir de campo de práticas
para trabalhadores em formação em um serviço que tampouco sabia como fazer-se, foi sem dúvida
um grande desafio mais também uma grande aposta. Atualmente, um dos seus grandes desafios
está na rotatividade dos trabalhadores das equipes, dado os frágeis vínculos trabalhistas e por
fazerem  parte  de  programas  específicos  de  formação  em  serviço.  Um  outro  desafio  a  ser
considerado, foi conseguir identificar a proximidade e diferenças do trabalho desenvolvido pelo
NASF e pelos profissionais do apoio institucional, precisando construir trabalhos conjuntos e/ou
complementares. 

Quais  as  novidades  desta  experiência?Aposta  em fazer  da implantação de  um serviço
campo de práticas para formação de especialistas em atenção básica, construção de novos modos
de trabalhar do NASF entre apoio clínico-assistencial e técnico-pedagógico. 

1 Psicóloga, psicóloga do NASF, Esteio, Brasil.

2 Fonoaudióloga, fonoaudióloga do NASF, Esteio, Brasil.

3 Psicólogo, residente da ênfase em atenção básica da RIS da ESP, Esteio, Brasil.

4 Fonoaudióloga, residente da ênfase em atenção básica da RIS da ESP, Esteio, Brasil.

5 Psicóloga, ex-residente da ênfase em atenção básica da RIS da ESP, Esteio, Brasil..

6 Fonoaudióloga, ex-residente da ênfase em atenção básica da RIS da ESP, Esteio, Brasil.



Eixo temático: Gestão 

O Apoio Institucional em Sapucaia do Sul
Dulce Maria Bedin

Andrea Bandeira 
Ana Maria Ribeiro

Cassiane Prestes Silveira
Maria Cristina Almeida
Lúcia Gimenes Passero

Thais Bennemann

Local de experiência: Brasil, RS, Sapucaia do Sul
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Coordenação de Atenção Primária, Equipes

de Atenção Primária e Equipes de Atenção Secundária.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Desenvolvimento  do  Apoio  Institucional  em

Sapucaia do Sul/RS
Sobre o que foi? O Apoio Institucional (AI) propõe a superação do modo tradicional de

estabelecer as relações entre os trabalhadores, de fazer coordenação, planejamento, supervisão e
avaliação em saúde.  Nesse  modelo,  a  organização do  processo  de  trabalho,  as  diretrizes  e  as
políticas  de  saúde  ganham  outro  sentido,  na  medida  em  que  são  pautas  de  discussão
compartilhada entre os trabalhadores, através da educação permanente e da gestão participativa
(CAMPOS, 2000). O AI foi se constituindo no município de Sapucaia do Sul enquanto lógica de
trabalho,  enquanto  forma  de  fazer  e,  mais  do  que  isso,  como  uma  aposta  em  relações  mais
democráticas de gestão e de um fazer coletivo, participativo. Neste contexto, uma problemática
para a gestão municipal, desde o início da implantação do Apoio Institucional até recentemente,
referia-se ao vínculo empregatício destes trabalhadores apoiadores. Os cargos existentes em lei que
estes ocuparam eram os de coordenadores de núcleo e de programas, além de alguns contratos que
se estabeleceram quando da inserção destes profissionais. Em alguns momentos ao longo destes
anos, tal fato dificultou a continuidade do trabalho em decorrência da saída de apoiadores para
serviços  que lhes  garantiam vínculos  formais  mais  duradouros,  como concursos  públicos,  por
exemplo. A solução encontrada, tanto para possibilitar mais estabilidade a estes trabalhadores,
quanto  pelo  reconhecimento  deste  modo  de  se  pensar  e  operar  a  gestão  como  modelo  no
município neste momento,  foi a alteração da lei que cria os cargos para a atenção e gestão da
Atenção Primária em Saúde do município, extinguindo formalmente os de coordenação de núcleo
e programas e a instituição do apoiador institucional como cargo de livre provimento integrante
do organograma da Secretaria Municipal de Saúde de Sapucaia do Sul.

Como funciona(ou) a experiência? Em relação às atribuições dos apoiadores institucionais,
as mesmas foram listadas na lei. Destacamos abaixo algumas das principais atribuições:

-  Representar o Município e  a Secretaria Municipal da Saúde em encontros,  reuniões e
eventos ligados à área da saúde;

 - Contribuir para a organização, gerenciamento e funcionamento dos serviços da rede;
- Participar do planejamento e execução de capacitações, seminários e cursos, entre outros,

visando à promoção da educação permanente em saúde;
- Contribuir para a organização do fluxo de referência e contrarreferência entre os serviços,

em parceria com os demais coordenadores;
-  Participar  da elaboração  e  execução  do  Plano  Municipal  de  Saúde,  Plano  Plurianual,

Relatório de Gestão e Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outros Instrumentos de Planejamento
da Gestão e alterações da legislação de acordo com a área competente de atuação;

- Colaborar com a Vigilância Epidemiológica nas ações de saúde voltadas à população;
- Coordenar reuniões, realizar o registro e monitorar as ações entre as equipes assistenciais

e a gestão da saúde;
- Participar e colaborar na realização de reuniões envolvendo outros setores, objetivando

garantir a intersetorialidade e integralidade do cuidado em Sapucaia do Sul;



 - Participar do Conselho Municipal de Saúde do Município quando necessário, bem como
promover e estimular a participação popular;

 - Responder às demandas judiciais da área, articulando os fluxos entre os setores;
 - Desenvolver e manter atualizadas as Políticas Municipais de Saúde, em consonância com

as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde;
 - Buscar a viabilização de parcerias para o fortalecimento das ações dos Programas de

Saúde junto a órgão públicos e privados;
 -  Elaborar  metodologias  e  instrumentos  de  monitoramento e  avaliação do  impacto da

implementação das ações de saúde;
 - Elaborar relatórios para subsidiar a tomada de decisão por parte do Gestor Municipal de

Saúde;
 - Consolidar e analisar os dados de interesse das Equipes de Saúde e do Gestor Municipal

de Saúde, disponíveis nos Sistemas de Informação em Saúde, divulgando os resultados;
 - Elaborar, executar, gerenciar e avaliar, segundo legislação e normativas do Ministério da

Saúde,  programas  nas  áreas  de  saúde,  especialmente:  Diabete  Mellitus,  Hipertensão  Arterial,
Saúde do Idoso, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Adulto e
Saúde do Trabalhador;

 -  Elaborar  metodologias  e  instrumentos  de  monitoramento e  avaliação do  impacto da
implementação dos Programas de Saúde;

 - Oferecer Apoio aos serviços especializados, no sentido de garantir o trabalho em rede de
atenção ä saúde integrada, oportuna e resolutiva;

 -  Contribuir  para  a  articulação  dos  diversos  setores  administrativos  da  Secretaria
Municipal de Saúde;

 - Participar dos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da rede
de saúde;

 - Realizar a implementação e o gerenciamento dos programas de saúde, linhas de cuidado,
Protocolos Assistenciais e outras diretrizes clínicas da Atenção Primária em Saúde;

 - Participar do gerenciamento de recursos humanos, infraestrutura e insumos para garantir
o cuidado qualificado e resolutivo;

 -  Participar  da  preceptoria  e  supervisão  de  processos  educacionais  estruturados
desenvolvidos em serviço, como residências e estágios.

Desafios para o desenvolvimento? Na lei aprovada em julho de 2013, foram criados oito
cargos  de  Apoiadores  Institucionais.  As  exigências  para  o  preenchimento  dos  cargos  foram
explicitadas. Os apoiadores devem possuir ensino superior completo em qualquer curso da área da
saúde, possuir formação na área de Saúde Pública e, preferencialmente, ter experiência mínima de
dois  anos na gestão do SUS ou na assistência do SUS.  Este formato torna clara  a intenção de
integrar, nos cargos de gestão, saberes técnicos de modo a facilitar o desenvolvimento de ações em
acordo com o plano de governo, buscando contemplar as necessidades de gestores, trabalhadores e
usuários.

Quais as novidades desta experiência? A legitimação do Apoio Institucional, através da
criação dos cargos em Iei, representou garantias e possibilidades. Garantia de direitos trabalhistas
a  estes  trabalhadores,  reconhecendo  o  trabalho  desenvolvido  durante  os  primeiros  anos  na
Coordenação de Atenção Primária. Possibilidade de reconhecer legalmente um espaço na gestão
para a lógica de trabalho do Apoio Institucional, explicitando assim a mudança em relação ao
modelo anterior, fragmentado por núcleos, para a construção de espaços de articulação técnico-
política.

Referências Bibliográficas: Lei nº 3450 de 31 de julho de 2013. Dispõe sobre a reestruturação
do programa de estratégia  em saúde da família  no  âmbito  do  município  de  sapucaia  do  sul,
revogando, para tanto, a lei municipal 3.274 de 15 de dezembro de 2010.Sapucaia do Sul, RS, 2013.

CAMPOS,  Gastão Wagner de  Sousa.  Um método  para  análise  e  co-gestão  de  coletivos.  São
Paulo: Hucitec, 2000.

1 psicóloga, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.



2  enfermeira, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.

3  psicóloga, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.

4  enfermeira, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.

5  cirurgiã-dentista, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.

6  cirurgiã-dentista, Coordenadora de Atenção Primária em Saúde, Sapucaia do Sul, Brasil.

7  psicóloga, apoiadora institucional, Sapucaia do Sul, Brasil.



Eixo: Transversalidade

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MOTIVACIONAL
Uma abordagem Afetiva-Efetiva

Sandra Soller 

Local da experiência : Viamão

Pontos de Rede envolvidos: Atenção Básica

Qual foi a experiência desenvolvida? Programa  Desenvolvimento Motivacional

Sobre o que foi?

Objetivo:
Otimizar  a  motivação  dos  trabalhadores  da  Atenção  Básica,  promovendo  a

prevenção,orientação e o cuidado específico para suas dificuldades nos processos de trabalho.

Como funciona a experiência?

Forma de Abordagem:
Subjetivando este   cuidado em um enfoque  humanizador  e  transformador,  a  partir  de

mecanismos  motivacionais  incentivadores,  priorizando  a  expressão   das  dificuldades
emocionais,que incidem no  contexto profissional, de uma forma descontraída e acolhedora.

Relato das primeiras abordagens:

Em  um  primeiro  momento  o  programa  está  sendo  aplicado  na  Atenção  Básica  ,com
perspectivas  para  que futuramente,  possa abranger  a  todos  os  trabalhadores  da Prefeitura  de
Viamão.

As primeiras intervenções foram feitas através de rodas de conversa, apresentação de um
Power  Point  sobre  Empatia,dinâmicas  diversificadas,criadas  após  o  levantamento  das
necessidades que cada equipe nos apontava .

Desafio para o desenvolvimento?

Os desafios são muitos mas ,o mais instigador é conseguir olhar para cada grupo na sua
individualidade grupal e contextual e para  cada sujeito como um ser único na sua forma de ser e
se comunicar como outro e partindo daí,criar formatos diferenciados de abordagem para cada
equipe.

Quais as novidades desta experiência?

A inovação desta experiência me parece ser a abordagem coloquial ,que propõem que as
dificuldades contextuais e personalísticas de cada equipe sejam examinadas no grupo sem uma
conotação essencialmente terapêutica e sim com um olhar acolhedor da equipe para cada um dos
componentes do grupo,sem críticas negativas e num enfoque de aproximação afetiva,visando a
melhora nas relações interpessoais da equipe.

Considero também de vital importância a confiança e  liberdade de ação da Secretária da
Saúde,Sandra  Sperotto,e  o  apoio  incondicional  das  Coordenações  da  Atenção  Básica,  Michele



Correa e do Departamento de Ações em Saúde, Patrícia Martins sem o qual este programa não
teria a inserção necessária para 



Eixo Temático: Gestão

Pronto Atendimento Social 24 horas como a materialização das Políticas Sociais
Integradas

Lisiane Wasem Fagundes, Diretora de Controle
Avaliação e Auditoria, Secretaria Municipal de Saúde, Viamão/RS, Brasil.

Sandra Denise de Moura Sperotto, Secretária Municipal de Saúde,
Viamão/RS, Brasil.

Martim Barbosa, Professor, Porto Alegre /RS, Brasil.

Local da Experiência: Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil.
Pontos de rede / equipes de rede envolvidos:  Gabinete do Prefeito, SMS, SME, SMG e

SMCAS
Qual foi a experiência desenvolvida?  A Conferência da Cidade de Viamão aprovou as

proposições  apresentadas  pelo  Executivo  Municipal  que  apontam  novas  diretrizes  ao  Plano
Diretor Municipal estabelecido pela Lei Municipal Nº 3.530/2006, no que tange a políticas sociais,
com um conjunto de propostas abrangentes para as áreas de políticas sociais,  centradas numa
ideia/força que conduz à integração das ações de governo na busca de atender, com agilidade e
qualidade,  as  necessidades  da  população  compreendendo-a  portadora  de  direitos  legalmente
assegurados na Constituição de 1988.

Como estratégia para atender os direitos sociais referidos, a Conferência da idade aprovou
diretrizes  que  conduzem  à  necessidade  de  integração  das  políticas  sociais  através  da  gestão
compartilhada  dos  projetos/atividades  desenvolvidos  pelos  diferentes  órgãos  municipais  que
atuam na área social, visando:

-potencializar  as  diferentes  capacidades  técnicas  dos  profissionais  que  atuam  nas
secretarias e órgãos da administração municipal e das organizações sociais parceiras que atuam
nas políticas sociais municipais;

- racionalizar e otimizar o uso dos recursos públicos e das organizações sociais  parceiras
das  políticas  sociais,  visando  conseguir  resultados  mais  rápidos  e  melhores  nas  ações
desenvolvidas;

- melhorar e tornar mais eficiente o uso de equipamentos e tecnologias à disposição das
políticas sociais;

- executar com mais eficiência e eficácia o planejamento, o desenvolvimento, o controle e a
avaliação  dos  diferentes  projetos  e  ações  desenvolvidas  pelas  secretarias  responsáveis  pelas
políticas  sociais  de  educação,  saúde,  assistência  social,  cultura,  lazer,  esporte,  saneamento
ambiental, habitação e segurança pública, buscando melhor efetividade das políticas sociais no

município.
Para efetivar a integração das políticas sociais o governo municipal, inicialmente reuniu as

secretarias  Municipais  de  Gestão,  Educação,  Saúde  e  Cidadania  e  Assistência  Social  que
relacionaram  os  projetos/atividade  de  cada  secretaria  com  interrelação  ou  possível
transversalidade com as demais secretarias para que servissem de base para o início do processo
de integração. Os projetos/atividade foram agrupados em políticas que tratam da criança e do
adolescente, das mulheres e dos idosos e outros, que não se restringindo a esses recortes sociais,
tivessem a característica de abrigar ações passíveis de serem desenvolvidas em parceria com as
demais secretarias.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão iniciou-se o processo de planejamento da
integração através de reuniões envolvendo os dirigentes das secretarias e técnicos responsáveis
pelos projetos/atividades em cada secretaria. 

Definida a metodologia do trabalho com a participação dos representantes das diferentes
secretarias,  os  projetos/atividades  passaram a ser  detalhados  em um plano  de  ação  conjunta,
tendo sido priorizados inicialmente o Crack, é Possível Vencer e o Primeira Infância Melhor – PIM.

Vários projetos/atividades vem sendo detalhados em ações conjuntas das secretarias de



Gestão, Educação, Saúde e Cidadania e Assistência Social e o governo municipal decidiu instituir
através de decreto o Comitê Municipal de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Sociais
Integradas das Áreas de Educação, Saúde, Cidadania e Assistência Social e Cultura e Esportes,
incluindo  esta  última  secretaria  e  seus  projetos/atividades  cujos  objetivos  se  identificam  com
aqueles definidos para serem desenvolvidos de forma articulada com ações das demais secretarias.

No dia 17 de julho de 2013 o Governo Municipal realizou reunião pública com convite aos
Conselhos Municipais vinculados às secretarias Educação, Saúde, Cidadania e Assistência Social,
quando foi apresentado o processo de integração das políticas sociais, seus objetivos, projetos/
atividade inicialmente relacionados e agrupados em blocos que tratam da criança e do adolescente,
das  mulheres  e  dos  idosos,  planejamento  e  formas  de  acesso  da  população  às  informações  a
respeito.

A integração de políticas sociais é um processo que está sendo iniciado, baseado no mapa
social e seus indicadores que apontam as demandas, especialmente da população em situação de
vulnerabilidade social  onde há maior  necessidade de  proteção e  promoção social  o que inclui
políticas de habitação, saúde, educação, emprego, segurança, esporte e lazer, entre outras. Por essa
razão o Bairro Augusta consta como foco prioritário para os projetos iniciais da integração das
políticas sociais.

Inicialmente foi  relacionado um conjunto de projetos para a política de integração, que
implica uma mudança cultural  na gestão pública,  com a capacitação e  o trabalho conjunto de
pessoas de diferentes secretarias, com a definição de metas e indicadores e resultados a serem
alcançadas  a  curto,  médio e  longo prazos,  o  que dependerá também da estruturação  de  rede
informatizada com programa de gestão como ferramenta indispensável para permitir ganhos em
eficiência, velocidade e transparência, atendendo dessa forma, não só uma melhor efetividade das
políticas  sociais,  como  maior  e  mais  qualificada  participação  da  sociedade  na  gestão  pública,
especialmente através da atuação dos diferentes Conselhos Sociais ligados ao setor.

O Comitê Municipal de Acompanhamento e Monitoramento de Políticas Sociais Integradas
reúne-se mensalmente para acompanhar o andamento dos trabalhos e os grupos técnicos de gestão
terão reuniões semanais de trabalho para concluírem o Planejamento das Ações dos diferentes
projetos/atividades  e  definirem  as  ações  a  serem  desenvolvidas  na  execução  dos  diferentes
projetos, seu planejamento operacional, controle e acompanhamento das mesmas e procederem a
avaliação e o necessário realinhamento daí decorrentes.

Parte  integrante  e  a  materialização  das  Políticas  Sociais  Integradas  foi  o  início  das
atividades  do  PAS –  Pronto  Atendimento  Social  24  horas  que  concentra  serviços  essenciais  à
população de maior vulnerabilidade do município, entregue à população no dia 14 de setembro de
2014.

O PAS,  uma ação inovadora e  inédita no país,  hoje  conta com a Delegacia da Mulher,
Defesa Civil,  Conselho Tutelar,  Conselho Municipal  de  Saúde e demais  Conselhos  Municipais
vinculados às políticas sociais, entre outros serviços.

As ações integradas entre as secretarias têm proporcionado à população uma prestação de
serviço de forma mais coesa e efetiva, levando à população serviços de qualidade e de forma mais
humanizada  além  da  economia  de  recursos  públicos  que  acontece  quando  os  serviços  são
executados em forma de rede.

Sobre o que foi? Políticas Sociais Integradas e Pronto Atendimento Social 24 horas
Como funciona (ou) a experiência? Reuniões a cada 15 dias das 07 hs às 08hs de todos os

agentes envolvidos de todas as secretarias envolvidas; reuniões mensais entre os grupos técnicos
de cada eixo ou programa para planejamento e manutenção das ações e relação direta e diária
entre as equipes em todos os casos práticos que são dinâmicos e com as especificidades de cada
caso.

Desafios para o desenvolvimento? 
Manter a articulação e coesão da equipe de trabalho;
Colocar em prática todas as ações planejadas;

Quais  as  novidades  desta  experiência?  A principal  novidade é  o  Pronto  Atendimento
Social  24 horas que trabalha com a materialização das ações planejadas,  além da construção e



execução efetiva de políticas intersetoriais.
A  efetiva  implantação  do  PIM  e  o  reconhecimento  do  Ministério  da  Justiça  para  o

município de Viamão por pelas ações desenvolvidas para a implantação do Programa Crack é
Possível Vencer.

Referências Bibliográficas:
-Plano Municipal de Saúde – 2014-2017
- www.viamao.rs.gov.br <Acesso em 24 de agosto de 2014>

http://www.viamao.rs.gov.br/


Eixo: Gestão

REUNIÕES COM A COMUNIDADE E A GESTÃO PARTICIPATIVA NO SUS 

Ana Clarissa Nerling 
Aline Roos

Vitor Hugo Junges Filho 
Isabel Cristina Silvano4

Fabiana Mewius Marques5 

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Campo Bom

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Equipes de Estratégia de Saúde da Família,
Secretaria Municipal da Saúde e comunidade em geral.

Qual foi a experiência desenvolvida? A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Bom –
RS desde o primeiro semestre de 2009 realiza semestralmente encontros das equipes de Estratégia
de Saúde da Família com a sua comunidade adscrita; participam também o Secretário Municipal
de Saúde e um representante da Coordenação da Atenção Primária no município. Na primeira
parte  do  encontro,  as  equipes  relatam  a  dinâmica  de  funcionamento  da  unidade  de  saúde
(agendamento,  serviços  oferecidos,  número de  atendimentos  ofertados no período,  número de
usuários que não compareceram aos atendimentos, relato das atividades de promoção e educação
em saúde...); também são apresentados novos projetos a serem desenvolvidos tanto pela equipe
quanto pela gestão municipal.  Este espaço também é utilizado para desenvolver atividades de
educação em saúde, como por exemplo, orientações sobre vacinação, dengue, entre outros. No
segundo momento da reunião, a comunidade é convidada a participar relatando suas experiências
como  usuários  do  sistema  de  saúde,  apresentar   aspectos  positivos,  críticas  e  sugestões  de
melhorias, além de definir em conjunto com a equipe alterações nas atividades realizadas, como
por exemplo, os dias e horários de agendamentos, entre outros.    Atualmente, o município possui
12 (doze) equipes de Estratégia de Saúde da Família e 01 (uma) equipe de Estratégia de Agentes
Comunitários de Saúde com uma cobertura de 58% da população.

Sobre o que foi?  A experiência desenvolvida aborda a gestão participativa no âmbito do
Sistema Único de Saúde através de reuniões periódicas com as equipes de Estratégias de Saúde da
Família, gestores e comunidade local.

Como funciona (ou) a experiência? As reuniões ocorrem semestralmente; os encontros são
agendados  previamente  com a  equipe  de  saúde  e  divulgados  através  das  visitas  domiciliares
realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, cartazes colocados na unidade de saúde, escola e
comércio local, imprensa local e internet. Os encontros são realizados em espaços comunitários
(igrejas,  associações de bairro e escolas).  Todos os encontros possuem lista de presença para a
assinatura dos participantes, além de serem registrados em ata e filmados. A participação é aberta
à comunidade local. Os encontros oportunizam uma aproximação da comunidade com a equipe de
saúde local e com os gestores com a finalidade de discutir, avaliar e modificar os processos de
trabalho  (cogestão)  desenvolvidos  na  esfera  municipal  de  forma  a  qualificar  a  assistência  em
saúde,  bem como trabalhar a responsabilização do usuário pela sua própria saúde e comunidade.
Estes encontros também tem como objetivo estimular a formação de conselhos locais de saúde. 

Desafios  para  o  desenvolvimento?  O número  de  participantes  nos  encontros  é  muito
variável,  dessa  forma,  um  dos  desafios  para  a  realização  das  reuniões  com  a  comunidade  é
estimular  a  participação  de  um maior  número  de  usuários,  de  forma a  incentivá-los  a  serem
protagonistas das ações em saúde. Outro desafio é  implementar a educação permanente para o
controle social no SUS, com o objetivo de otimizar os encontros e desenvolver a médio e longo



prazo os conselhos de saúde locais. 

Quais  as  novidades  desta  experiência? O  estímulo  da  gestão  municipal  à  gestão
participativa por parte da comunidade, oportunizando um espaço para discussão e avaliação das
ações de saúde desenvolvidas no município. 

1 Enfermeira, membro da Coordenação da Atenção Primária, Campo Bom, Brasil.
2 Enfermeira, membro da Coordenação da Atenção Primária, Campo Bom, Brasil.
3 Médico, membro da Coordenação da Atenção Primária, Campo Bom, Brasil.[
4  Odontóloga, membro da Coordenação da Atenção Primária, Campo Bom, Brasil.
5 Nutricionista, membro da Coordenação da Atenção Primária, Campo Bom, Brasil.



Eixo temático: Gestão  

TRABALHANDO A SAÚDE EM CONJUNTO COM A COMUNIDADE

Katiéli Fagundes Gonçalves 

Local de experiência: Brasil, Rio Grandes do Sul, Sapucaia do Sul
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  O  trabalho  desenvolvido  engloba  os

profissionais  da  equipe  de  saúde  da  família,  apoiador  institucional,  usuários,  residentes  e
comunidade. 

Qual foi a experiência desenvolvida?
 R: Reuniões/assembleias com a comunidade do bairro Fortuna. 

Sobre o que foi?
Trata-se de uma atividade desenvolvida em conjunto com a comunidade, com a finalidade

de futuramente criar um Conselho Local de Saúde.

Como funciona(ou) a experiência?

Relatando a experiência......

            A conformação e consolidação do Sistema único de Saúde (SUS) se dá a partir da
Constituição Federal de 1988. Um dos instrumentos utilizados por esse sistema é a participação
social, ressaltando sua relevância na construção do sistema público de saúde no Brasil (BRASIL,
2011).

A Lei n. 8142, de 28 de setembro de 1990, aborda a questão da participação da comunidade
na gestão do SUS, trazendo as Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde como espaços onde a
presença dos usuários é fundamental, assim como, nos Conselhos Locais de saúde. Estes espaços
foram  garantidos  por  meio  de  muitas  lutas,  como  exemplo,  temos  o  movimento  da  reforma
sanitária, precisando de fortalecimento e potencialização. 

O Conselho Local de saúde  se apresenta como um órgão colegiado, sendo composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, possuindo
caráter  permanente  e  deliberativo.  Este  atua  na  formulação  de  estratégias  e  no  controle  da
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada
esfera do governo. (BRASIL, 90).

Dessa forma, ciente da importância e do poder do usuário frente a saúde, a equipe da
Estratégia de Saúde da Família, da unidade Fortuna, começou a debater esse assunto. Desse modo,
veio  a  iniciativa  de  começar  um  trabalho/movimento  com  a  comunidade  de  sua  área  de
abrangência  focando no controle social.

Sendo assim, no dia 27 de maio de 2013,  deu-se o ponta pé inicial  no desenvolvimento da
ação intitulada “Assembleia da comunidade - Equipe de  Saúde da Família Fortuna”, no pátio de
uma das igrejas da comunidade,  com o objetivo de aproximar a equipe de saúde e a comunidade,
estreitar  vínculos, apropriar a comunidade sobre seus direitos e fomentar a discussão  sobre a
relevância do Conselho Local de Saúde para poder futuramente instituí-lo  nessa região.

A  partir  desse  momento  a  pauta  da  assembleia  se  tornou  um  assunto  constante  nas
reuniões de equipe dessa unidade.

O trabalho desenvolvido engloba os profissionais da equipe de saúde da família, apoiador
institucional, usuários, residentes e comunidade.

As reuniões tem periodicidade mensal,  o horário é flexível,  este varia de acordo com a
época do ano, normalmente ocorrem na última quinta-feira de cada mês.    Já foram utilizados
como meios de divulgação mosquitinhos, informes no jornal da unidade, cartazes colocados em



pontos estratégicos na comunidade e unidade de saúde e também através das visitas domiciliares.
Nos encontros as pautas são levadas  pela equipe de saúde da família e pela comunidade.

Já foram discutidos assuntos como: trabalhado com a questão do que é e para que serve o conselho
de saúde; acolhimento; trabalho dos agentes comunitários de saúde; funcionamento das agendas
do médico,  dentista e  enfermeiro;  votação de  conselheiros;  funcionamento da sala  de  vacinas;
atividades  do  dia  das  crianças;  trabalhadas  questões  sobre  enchentes;  o  pape  dos  residentes;
questões de estrutura física da unidade; medicamentos; visitas domiciliares; casos de saúde em que
a comunidade pede auxilio da equipe; discussão sobre abaixo assinado solicitando uma farmácia
para a região.

Desenvolver esse tipo de ação não é uma tarefa fácil, exige um grande esforço da equipe e
dos usuários participantes, em fazer a comunidade visualizar a riqueza desse espaço, por isso o
número de participantes varia de 6 até 50. Ainda se trabalha em cima de estratégias para que cada
vez mais pessoas possam ocupar e valorizar este local.

Desafios para o desenvolvimento?
O modo de convidar as pessoas e de fazê-las entenderem o significado do espaço proposto

foi um grande desafio.

Quais as novidades desta experiência?
Essa experiência vem para demostrar que não devemos desistir diante dos percalços, mas

sim se fundamentar neles buscando força para ir em frente e acreditar que é possível.
Além disso, demostra que com esforço e dedicação as pessoas podem passar a entender o

espaço do controle social cada vez mais.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema único de Saúde/ Conselho
Nacional de Secretários de Saúde. - Brasília: CONASS, 2011.

______. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.

______. Lei n. 8142, de 28 de setembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade
na  gestão  do  Sistema único  de  Saúde  (SUS)  e  sobre  as  transferências  intergovernamentais  de
recursos financeiros na área da Saúde e dá outras providencias Brasília, 1990. Disponível em: <
https://www.sjc.sp.gov.br/media/116799/microsoft_word_-_lei_n_8142.pdf>.  Acessado  em:  17
de agosto. 2014.

1  Cirurgiã Dentista, Residente da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,Brasil.



Eixo: ciclos vitais
Trabalho com Crianças e Pré-Adolescentes

Adolescer em Campo Bom
Patricia Jaeger

Local de experiência: 
Brasil, RS, Campo Bom.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:
ESF Imigrante Norte, Agente Comunitária de Saúde Daniele Schaeffer. Agente 

Comunitária de SaúdePatricia Jaeger. Agente Comunitária de Saúde Ana Carolina Jaeger.
Qual foi a experiência desenvolvida?
Trazer os adolescentes a discussão de diversos assuntos pertinentes a idades dentro do 

convíviosocialescolar. Participando do grupo eles trazem suas dúvidas e preocupações do 
cotidianoas quais são esclarecidas em linguagem e formadinâmica.

Sobre o que foi?
O grupo é desenvolvido há7 anos, com a proposta de ser uma ponte entre escola-saúde-

família, assim auxiliando na prevenção e promoção da saúde da família.
Como funciona (ou) a experiência?
O grupo é desenvolvido mensalmente nos horários de GEP (Reunião dos Professores) da 

Escola é realizado pelas ACS’s da ESF. Na parte da manhã temos o grupo Aprendendo a Viver que
inclui os pré-adolescentes, com a participação em média de 35 alunos. Á tarde temos o grupo 
Aprendiz de Adolescente que inclui crianças de 7 a 10 anos com participação em média de 40 
alunos. A cada encontro é debatido um assunto escolhido por eles, no inicio do ano. Nestes 
casos,trabalharam-se na forma de gincana, dinâmica de grupo, com brincadeiras para momentos 
de integração.

Desafios para o desenvolvimento?
Trabalhar as diferenças culturais, sociais, econômicas, pensamentos, ações 

transformadoras. Mostrar a eles que cada criança e pré-adolescente tem seu tempo de mudança em
todos os sentidos (corpo, pensamentos, ações entre outros). Plantar pequenas sementes de 
aprendizado para que no futuro colham boas atitudes.

Quais as novidades desta experiência?
Cooperação e participação da família contribuindo para elevar a autoestima dos pré-

adolescentes. Em virtude do aumento dos participantes se fez necessário a ampliação para dois 
grupos separados conforme sua faixa etária, sendo possível a formação do grupo de teatro e grupo
de pais. O grupo Adolescer foi premiado: nos anos de 2012 e 2013 através desse projeto, recebemos
o certificado de Apresentação na ABRASCO/RS e do “Premio Direitos Humanos do Estado/RS” 
sendo representado pela ACS Patricia Jaeger. 

Outras observações:
Com o inicio do projeto percebeu-se não só o crescimento dos adolescentes participantes,

mas também da sua família em relação à rede social, promoção e prevenção á saúde psicossocial.



Eixo: Ciclos Vitais

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL EM UM

MUNICÍPIO DO SUL DO BRASIL COM BASE NOS DADOS DO SISPRENATAL

Camila Giuglianni
Diogo Rocha Preto

Local de experiência Gravataí
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?AVALIAÇÃO  DA  QUALIDADE  DO

ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL EM UM MUNICÍPIO DO SUL DO BRASIL COM BASE

NOS DADOS DO SISPRENATAL

Sobre  o  que  foi?Avaliação  da  qualidade  do  pré-natal  com  base  nos  dados  do  SIS
PRENATAL

Como funciona(ou) a experiência?Avaliação da qualidade

Desafios para o desenvolvimento?Acesso aos dados

Quais as novidades desta experiência?Traça um perfil daquele cuidado às gestantes em
todo município com base nos dados do SIS PRENATAL

1 Médica, professora adjunta Departamento Medicina Social UFRGS, Porto Alegre, Brasil.

2 Enfermeiro, servidor efetivo em Gravataí, coordenador Núcleo de Imunizações – Vigilância em Saúde, Gravataí, Brasil.



Eixo: Ciclos Vitais – Saúde da Mulher

Consulta de Enfermagem com gestantes portadoras do vírus da Hepatite C com
descoberta da doença no pré-natal.

Cássia Simeão Vilanova 

Local de experiência (País, Estado, Município):Brasil/Rio Grande do Sul/Glorinha
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica
Qual foi a experiência desenvolvida?
Consulta de Enfermagem com duas gestantes portadoras de Hepatite C com descoberta da

doença no pré-natal, realizadas durante o primeiro semestre de 2014.
Sobre o que foi?
Acolhimento da gestante após os resultados dos exames de primeiro trimestre, onde se deu

a positivação do teste Anti-HCV, com preenchimento da ficha do SINAN e detalhamento sobre a
doença.   

Como funciona(ou) a experiência?
No Município de Glorinha as gestantes do município fazem o pré-natal no Centro de Saúde

Synvall Guazzeli. Lá quando as pacientes tem  queixa de atraso menstrual se faz o teste rápido de
urina para gravidez, e se positivo, já é marcada a primeira consulta de pré-natal com o obstetra. Na
primeira consulta, na triagem, é feito o cadastro da gestante para o programa Sisprenatal,  pela
enfermeira  da  unidade,  que  junto  faz  o  histórico  da  paciente  (quadro  vacinal,  antecedentes
obstétricos e de co-morbidades, etc...). Após esta triagem a paciente passa com o médico obstetra
que realiza a consulta conforme os princípios  do ministério da saúde e assim pede os exames do
primeiro trimestre,  onde entram entre outros, as testagens para hepatites, sífilis e HIV, que no
município ainda não são de testes rápidos. Quando uma paciente tem o resultado positivo para
qualquer doença de notificação compulsória, esta é encaminhada para a vigilância epidemiológica
para a investigação do agravo. É neste momento que aproveitando este fluxo realizei as consultas
de  Enfermagem.  A  Ficha  de  notificação  do  Sistema  de  Agravos  de  Notificação  Compulsória
(SINAN) é um instrumento que norteia a consulta. Por esta ser bem detalhada, principalmente em
relação às circunstâncias da aquisição da doença, fez com que as pacientes contassem bastante de
suas vidas. A consulta começou pela coleta de dados de identificação da paciente e após sobre
hábitos Como o risco de infecção viral por hepatite C via transmissão sexual é mínimo, teve que se
fazer uma  retrospectiva de possíveis  acontecimentos de  acidentes com algum tipo de material
perfuro-cortante ou situações de contato com sangue. Com uma das pacientes a descoberta foi
mais fácil,  pois esta relatou que quando pequena realizou transfusão de sangue, assim esta se
mostrou uma possível portadora crônica assintomática por mais de 30 anos. A outra paciente foi
bem mais difícil  até que quando perguntei sobre suas atividades laborais anteriores,  e esta me
relatou que já tinha trabalhado em uma peixaria e que lá era freqüente os cortes nas mãos dos
profissionais devidos aos instrumentos afiados e que a anti-sepsia era feita somente com a água e
sabão,  não  existindo  instrumentos  individuais  de  trabalho.  Após  refletir  com  as  pacientes  a
possível causa da contaminação perguntei se elas já tinham ouvido falar em Hepatite. As duas
desconheciam. Assim da maneira mais simples e lúdica (através de gravuras e desenhos) expliquei
a permanência do vírus no corpo e a “atração” deles pelas células hepáticas.  Para minha surpresa
a minha impressão foi que elas assustaram-se com uma das possíveis lesões da progressão da
doença  (cirrose),  e  que  outras  informações  como  a  inexistência  “cura  definitiva”  passou
despercebida. Isso me fez pensar que elas tinham medo do que conheciam. E realmente de fato era
verdade,  elas  tinham  vivenciado  contato  com  pacientes  com  cirrose  hepática.  No  termino  da
consulta me coloquei a disposição de conversar com os familiares também (comunicantes). 

Desafios para o desenvolvimento?
Com certeza o maior desafio para o desenvolvimento da ação foi o total desconhecimento

das pacientes perante a doença. Elas não conheciam a forma de contaminação, nem a progressão



da doença  tampouco  alguma suspeita  sobre  o  tratamento.  Assim com certeza  a  promoção  de
informações sobre o conhecimento da doença deve ser mais disseminada e definitivamente em
uma linguagem mais clara.

Quais as novidades desta experiência?
Os profissionais da Vigilância Epidemiológica são responsáveis pela investigação e coleta

de dados dos casos de doenças de notificações compulsórias, mas os maiores detentores desse
conhecimento além dos  próprios  pacientes  obviamente  são os  profissionais  da atenção  básica,
aqueles que mantêm de uma forma mais rotineira o contato com o paciente e a família.  Então
nestes atendimentos após a minha consulta conversei com os colegas da atenção também para
poder complementar a investigação e passar os dados que coletei a fim de no futuro utilizarmos
melhores estratégias de prevenção

Outras observações (se houver):
Referências Bibliográficas (se houver):

 1 Enfermeira, coordenadora da vigilância epidemiológica, Glorinha, Brasil.



Eixo temático: CICLOS DA VIDA

CURSO  DE  GESTANTES  EM  UMA  UNIDADE  DE  SAÚDE  DA  FAMÍLIA  DO  SUL  DO
BRASIL

Raquel Peter Maldaner 
  Cristiane Backes

Bruna Mombach Dietrich³ 

Local de experiência: Unidade de Saúde da Família (USF) Boa Saúde, Novo Hamburgo, Rio
Grande do Sul, Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Centro de Educação Nutricional (NUTRIR) e USF
Boa Saúde

Qual foi a experiência desenvolvida?  Realizou-se um curso de gestantes em uma USF,
com cronograma previamente definido e participação de equipe multiprofissional, visando melhor
adesão deste público alvo às atividades de educação em saúde.

Sobre  o  que  foi? A  experiência  do  curso  de  gestantes  abordou  os  diversos  aspectos
envolvidos na gestação, visando orientar as gestantes quanto aos cuidados sobre sua saúde e de
seu bebê,  além de  garantir  o  acesso  e  a  melhoria  da  qualidade do pré-natal,  a  vinculação da
gestante  à  unidade  de  referência  e  seguimento  da  puérpera,  propiciando  a  vivência  destas
experiências com segurança, dignidade e respeito às dimensões social, afetiva e sexual do parto e
nascimento,  além de atender às necessidades oriundas das próprias gestantes,  seus parceiros e
demais membros da família. 

Como funciona(ou) a experiência? O grupo foi dividido em 4 encontros, com duração de 1
hora, realizados no mesmo dia das consultas de pré-natal, visando facilitar o acesso das gestantes,
principalmente  as  trabalhadoras.  Os  encontros  foram  ministrados  por  equipe  multidisciplinar
contando com a participação de nutricionistas, enfermeiras, psicóloga, técnicos de enfermagem,
médica e agentes comunitários de saúde, divididos de acordo com as temáticas de cada encontro.
Os  assuntos  abordados  foram:  a  gestação  e  suas  particularidades,  alimentação  na  gestação,
maternagem, paternagem, aspectos familiares e emocionais, aleitamento materno e suas interfaces,
cuidados  com  as  mamas,  sinais  de  parto,  puerpério  e  primeiros  cuidados  com  o  bebê.  A
divulgação foi realizada através de convites individuais entregues pelos agentes comunitários de
saúde para todas as gestantes cadastradas no território. O cronograma dos encontros foi anexado
nas  carteirinha  das  gestantes  que  fazem acompanhamento  na  USF,  e  divulgado  por  meio  de
cartazes nas dependências da unidade.

Desafios para o desenvolvimento? A adesão da população alvo ao curso de gestantes, uma
vez que essas ações não eram rotina nesta unidade.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  No  final  do  curso  foi  fornecido  certificado  de
“Curso de Gestantes“ e todas as participantes receberam uma bolsa de gestante fornecida pelo
Município. Além disso, o grupo foi aberto aos acompanhantes interessados, e foram oferecidos
lanches saudáveis para confraternização. A adesão das gestantes foi positiva, motivando a equipe
na construção e continuidade do curso. 

        



Eixo: ciclos vitais
DIA D DA MULHER

Deise Nicole de Oliveira

A  experiência  envolve  atividades  anuais  voltadas  a  Saúde  da  Mulher.Já  existe  no
calendário anula do município e este ano ocorreu no dia 05/08/14 coordenado pelo NASF,  com a
participação do ESF, ACS, e NAAB. Foram convidadas membros IMAMA, houveram dinâmicas
salientando o valor do auto cuidado e da autovalorização da mulher além da importância do auto
cuidado em saúde física,  mental e emocional.Participaram mulheres do artesanato,  grupos das
oficinas terapêuticas e finalizaram as apresentações com um grupo de teatro e dança que alegrou e
estimulou  as  mulheres  de  todas  as  idades.Finalmente  confraternizaram  fazendo  um  lanche
comunitário e recebendo um mimo que era  uma vela decorativa em forma de coração em um
cartão com a Frase:"Não existe cosmético melhor para a beleza do que a felicidade".



Eixo: Ciclos Vitais

Educação em Saúde na Escola :Conversando sobre Sexualidade

Sílvia Prado da  Silvar 
Vilca Velho  

Simone Reinehr 
Denis Saffer  

LucianoFortuna 
 Juliana 

Local de experiência : Porto Alegre, Rio Grande do Sul,Brasil
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:
Saúde do adolescente/
Prevenção e Educação em Saúde/Integralidade da Atenção em Saúde/

Intersetorialidade
Qual foi a experiência desenvolvida? Realizamos cinco oficinas de uma hora e quarenta e

cinco minutos sobre o tema SEXUALIDADE com quatro turmas de  sétima  e   oitava séries da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Jean Piaget.As oficinas foram realizadas no período de
outubro a novembro de 2013.  

Sobre  o  que  foi?  O  tema  das  oficinas  foi  a  SEXUALIDADE.  Buscamos  trabalhar  esta
temática abordando o tema como sendo uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que
não pode ser separado de outros aspectos da vida.

Como funciona(ou) a experiência? As oficinas foram organizadas a partir  de dinâmicas
com o objetivo de estabelecer um diálogo sobre a temática de forma a deixá-los à vontade para se
questionarem, questionarem os profissionais de saúde, colocar suas dúvidas,   suas angustias e
vivencias em relação à sexualidade. 

Desafios para o desenvolvimento? Desenvolver a atividade respeitando a diversidade das
questões trazidas pelos alunos, buscando integrar a visão da sexualidade na vida,  nas relações
humanas e não no enfoque da relação sexual ( o ato) e do adoecimento;desenvolver a oficina com
uma  equipe  multiprofissional(psicologia,serviço
social,enfermagem,medicina,odontologia,nutrição...)  composta  pelos  profissionais  de  saúde
contratados  da  unidade  de  saúde  ,residentes   (Residência  Integrada  em  Saúde  do  GHC)  e
estagiários (nutrição,odontologia e medicina). 

Quais as novidades desta experiência?Procuramos desenvolver uma atividade a partir da
demanda dos alunos para isso,realizamos um levantamento de seus temas de interesse  para que
pudéssemos desenvolver a oficina a partir de um tema eleito por eles. O tema mais citado foi o
tema eleito ;A construção das oficinas foi realizada por uma equipe multiprofissional, objetivando
ampliação do olhar sobre o tema a ser desenvolvido. eleito;

1  Psicóloga, psicóloga, Porto Alegre,Brasil.

2  Enfermeira, enfermeira, Porto Alegre,Brasil.

3  Nutricionista, Residente de Nutrição /RIS-GHC  ,Porto Alegre ,Brasil.

4  Psicólogo,Residente de Psicologia/RIS-GHC ,Porto Alegre ,Brasil.

5 Agente Comunitário de Saúde, agente comunitário de saúde, Porto Alegre, Brasil.

6  Odontóloga, Residente de Odontologia/RIS-GHC, Porto Alegre, Brasil.



Eixo: ciclos vitais

EU SOU MULHER
Catarina Dornelles

Priscila Voigt Severiano

Local de experiência: Brasil. Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Equipe de Estratégia de Saúde da Família

Morro da Cruz 
Qual foi a experiência desenvolvida? Atividade relacionada à Saúde da Mulher no mês de

março de 2014

Sobre  o  que  foi?  A  experiência  relatada  foi  sobre  o  desenvolvimento  de  atividades
voltadas para as mulheres no dia 6 de março em alusão ao dia internacional da mulher no dia 8 de
março.

Como funciona(ou) a experiência? No dia 6 de março de 2014, uma quinta-feira no turno
da tarde no horário em que seria realizada reunião de equipe, a Equipe de Saúde da Família Morro
da  Cruz  desenvolveu  atividades  voltadas  para  o  dia  da  mulher.  Foram  realizados  exames
preventivos do câncer de colo de útero em livre demanda, testes rápidos de HIV e sífilis em livre
demanda. Foram ofertados também serviços de manicure, realizada apresentação de dança cigana
e realizada uma roda sobre mulheres, violência, cultura e saúde. 

Desafios para o desenvolvimento?  Os desafios foram: sensibilizar a comunidade para a
atividade, conseguir liberação da Gerência Distrital de Saúde para realizar a atividade, recurso
financeiro e falta de apoio institucional.

Quais as novidades desta experiência?  A conscientização da importância da mulher ter
um momento seu, de que ela seja vista como mulher e não só no momento em que inicia sua vida
sexual e que se torna mãe. As atividades desenvolvidas tiveram uma boa participação e um bom
retorno da comunidade, com solicitação de mais atividades como essa.



Eixo: Atenção Básica
FUXICANDO DOS 8 AOS 80

“Um novo desafio”

INTRODUÇÃO

“Uma palavra pode mudar o rumo de várias histórias ou várias vidas!”

Com  esta  frase  um  grupo  de  mulheres  de  uma  comunidade  formada  por  catadores,

recicladores, carrinheiros, ex-moradores de rua, a agente comunitária de saúde e a assistente social

da  equipe  de  matriciamento,  criaram uma  Roda  de  Conversa,  com o  objetivo  de  amenizar  o

estigma criado pela sociedade de que os moradores da Nova Chocolatão são marginais,  sujos;

fazer com que estas mulheres desfaçam este preconceito e conquistem seu espaço, com ações e

exemplos.

RELATO
Em  um  dia  chuvoso  no  primeiro  semestre  de  2013,  iniciamos  o  peso  das  famílias

beneficiadas  pela  Bolsa  Família,  em  uma  comunidade  recém-reassentada  em  nossa  área  de
atuação, a NOVA CHOCOLATÃO, uma comunidade com histórico de muita violência doméstica,
tráfico, prostituição, carência, desemprego, pessoas que até pouco tempo não sabiam o que era
uma fechadura com chave nas portas de suas casas, quando tinham uma casa. Uma comunidade
formada basicamente por catadores, recicladores, antigos moradores de rua. Sempre que pesamos
as famílias, aproveitamos o espaço para descobrir um pouco mais sobre elas, jeito de ser do ACS;
no final do primeiro dia uma colega também ACS fez o seguinte comentário: “elas estão fazendo
fila prá falar contigo”. No segundo dia de pesagem a cena repetiu-se, formamos uma roda de
conversa, pois uma delas trouxe uma situação que era comum para algumas mulheres presentes: o
desamor e a cobrança na família,  no meio da tarde a chuva continuou, pois estamos no RS, e
apareceram biscoitos e refrigerantes trazidos pela comunidade. Foi lindo. A assistente social Marta
que  estava  presente  fez  alguns  atendimentos  individuais  e  encaminhamentos  dos  assuntos
relatados, na despedida sugerimos um novo encontro, para tomar chá e conversarmos, algumas
concordaram.  Encerramos  nossa  atividade  naquela  comunidade,  fizemos  nossos  mapas  de
produção Bolsa Família e constatamos um grande numero de mulheres obesas. Como ACS é cara-
de-pau e não pega cupim, procuramos a Nutricionista que faz parte da equipe de matriciamento,
contato  feito...  porta  aberta,rumamos  ao  encontro  de  nossas  meninas,  oferecendo  o
acompanhamento com nutricionista, a princípio, elas riram,qual o que, “nutricionista é coisa prá
rico,não tenho dinheiro prá comer estas coisas caras”.Mas como no meio de um grupo sempre tem
alguém pronta para um desafio, uma aceitou a proposta, uma semana após a consulta a ACS foi
abordada na comunidade, pelas meninas que solicitaram  uma consulta com a Nutricionista, como
tudo é uma troca, tem que participar do grupo: no primeiro encontro apresentamos nossa parceira
“ A JOANINHA”, uma flor triste, nossas amigas tiveram  que escrever em suas pétalas  murchas o
motivo  da  tristeza...e  surgiu:  muito  peso,  falta  de  atenção,mentira,desemprego,  falta
esperança,angustia,saudade,traição,doença,

Medo, violência, ausência,drogas...Mostramos o verso da flor, a JOANINHA está alegre.
Elas escreveram: amor, feliz, elogio, união na família, valorização, renda, respeito,
Carinho, atenção, reconhecimento, autoestima, emprego, paixão.
A cada palavra desenhada fomos traçando o perfil das nossas amigas, e descobrindo um

pouco  dos  motivos  de  certas  atitudes  e  comportamentos,  no final  do encontro  todas  estavam
sorrindo. Desafiadas criaram uma frase que será o lema do grupo:

“UMA PALAVRA PODE MUDAR O RUMO DE VÁRIAS HISTÓRIAS OU VÁRIAS
VIDAS”

                                                                    Emilia Ribeiro dos Santos, Daniela do Carmo
Gonçalves,



                                                                                                    Débora Iara do Rosário, Letícia
Nunes Costa, Lúcia de Fátima Rocha,

                                                                                                    Rose Meri Goulart Vieira.

Nós  trabalhadores  de  saúde,  sugerimos  fazer  encontros  mensais,  elas  decidiram  fazer
encontros a cada 15 dias. No encontro seguinte juntou-se ao grupo uma TO, o tema era fuxicos e
fotografias (lembranças). Enquanto fuxicavam iam mostrando suas fotos, contando suas histórias,
fortalecendo nossa REDE,mulheres  agredidas  pelo  companheiro  encontraram  no  grupo apoio
para denunciar o agressor,  outras para contar um pouco sobre suas famílias, outras como elas
mesmo dizem : para dar gargalhadas, coisa que não podem fazer em suas em casa, mostrar fotos e
contar fatos do passado...relembrar.

O grupo precisava de um nome, as sugestões eram muitas, estava difícil a escolha. Quando
entre um fuxico e outro, um copo de chá e um biscoito, percebemos no grupo uma menina de 8
anos, fazendo fuxicos... estava escolhido e aprovado o nome do grupo: FUXICANDO DOS 8 AOS
80.

Nosso grupo já está dando frutos, iniciamos com poucas guerreiras, mas a cada encontro
agregam-se outras,  estamos aprendendo a lutar  por nossos direitos,  denunciar nosso agressor,
nossas vizinhas de outras comunidades já nos dão bom dia. Nossas amigas já se olham no espelho,
usam batom, aprenderam a dizer “BASTA” para o agressor,  já participaram de um evento da
Prefeitura  com  um  painel  contando  um  pouco  da  historia  do  grupo  em  fotos.  Algumas
comunidades de Porto Alegre perderam todos os seus pertences com as chuvas, as integrantes do
grupo  enquanto  a  Gestão  Pública  faz  reuniões  pára  decidir  como  ajudar,  recolheram  roupas,
calçados e brinquedos entre os vizinhos e enviaram para as famílias necessitadas, sem a presença
da Mídia só com o coração dividiram o muito que elas não têm com quem perdeu tudo.

Nosso espaço de encontros, a Biblioteca Comunitária está em reforma, nossos encontros
por um tempo serão na casa de cada uma das amigas que nos oferecer sua sala,  cozinha, seu
coração. Temos uma gestante, vamos continuar a contar nossa história e quem sabe, cantar canções
de ninar...

COMO FUNCIONA  (METODOLOGIA):  Roda de conversa sobre  temática as  temáticas
trazidas pelo grupo ou identificadas pela equipe de saúde como oportunas ou necessárias para a
promoção de saúde e fortalecimento interno das participantes e do grupo. Atividades expositivas
(técnicas)  expressivas  (confecção  das  atividades)   onde  as  mulheres  são  estimuladas
constantemente a participação ativa e crítica.

DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO: 
OBJETIVOS: 

Garantir  um  espaço  de  socialização  entre  as  moradoras  da  vila  Nova  Chocolatão
acompanhadas pela ESF TIJUCA e Equipe Matricial.
Promover atividades expressivas diversas que possibilitem o acolhimento, o diálogo, a criação
e a “re-criação” do mundo através de reflexões sobre seu papel social, visando estimular a
troca de experiências e o fortalecimento dos vínculos das mulheres em sua rede social local.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Cada encontro contemplará implicitamente questões de
saúde, lazer, sustentabilidade, criatividade, habilidade, relações interpessoais, manejo de estresse,
relação produção-trabalho, entre outras, as quais serão abordadas através de atividades concretas e
expressivas.

QUAIS AS NOVIDADES OU RESULTADOS ALCANÇADOS: Mais sorrisos, procura por
emprego,  casas  mais  arejadas  e  enfeitadas,  mudança  de  comportamento,  coragem  para  dizer
“basta” ao agressor, aumento de consultas na Saúde da Mulher, abstinência, conversa com a ACS
mais produtivas.

RECOMENDAÇÕES OU CONCLUSÃO: Capacitar os profissionais de saúde para trabalhar
com as diversidades, sem preconceito e racismo, informá-los que estas pessoas não escolheram
morar na rua, que o acolhimento começa pelo Bom Dia e que tem de ser igual, não importa o
endereço ou a comunidade do cliente.

Trabalhar com Saúde Pública, com famílias de baixa renda, não é usar a palavra coitado,



fazer  uso de  um termo muito  usado por alguns  trabalhadores de  saúde:  precisamos educar a
população; quando na verdade somos nos que precisamos nos educar, conhecer a realidade destas
famílias, saber o que ela pode colocar em sua mesa, o quanto de saneamento básico ela possui,
conversar, antes de receitar ou reclamar de seu atraso ou falta nas consultas.

PARTICIPANTES: Comunidade: Mulheres da vila Nova Chocolatão.
                              Facilitadoras: Valdivia Gonçalves Lucas – agente comum.  saúde- ACS,
                                                       Seloí Almeida – agente comum. de saúde- ACS
                                                       Marta Helena Alves- Assistente Social AS,
                                                       Rosane Schmiedt- Terapeuta Ocupacional TO.
AUTORES: Valdivia Gonçalves Lucas – ACS – valdiviaglucas@gmail.com;
                    Marta Helena Alves – AS – martahsa@sms.prefpoa.com.br

mailto:martahsa@sms.prefpoa.com.br
mailto:valdiviaglucas@gmail.com


Eixo Temático: Ciclos vitais

Oficinas de sexualidade na escola: Um espaço de construção

Lúcia Tatiane Florentino de Flavis
Aline Rose Adornes Flores²

Camila Guedes Henn³
Gabriela Vescovi¹

Léia Dilene Piovesan Schlindvein²
Silvia Justo Tramontini4

Heloísa Cordeiro5

Marisa Macnagan6

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe da Unidade de Saúde Barão de Bagé e
Escola Estadual de Ensino Fundamental Açorianos, ambos localizados na Vila Jardim em Porto
Alegre.

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Realização de  oficinas  de  sexualidade  na Escola
Açorianos nos anos de 2013 e 2014, desenvolvidas por equipe multiprofissional e dirigidas aos
alunos dos 6º, 7º e 8º anos.

Sobre o que foi? Oficinas com espaços de discussão, problematização e esclarecimento de
questões relacionadas à sexualidade. 

Como funciona a experiência? 
A adolescência é um período de mudanças no âmbito corporal, emocional e das relações

interpessoais.  Essa  fase  caracteriza-se  como  um  período  de  transição  para  a  idade  adulta,
geralmente  acompanhada  de  muitas  dúvidas,  curiosidades  e  ansiedades.  Dessa  forma,  a
sexualidade surge enquanto interesse dos jovens, envolta em questões próprias deste ciclo de vida.
Parte-se do pressuposto de que a sexualidade, em seu conceito mais amplo, engloba mais do que o
ato sexual em si (Hogan, 1980), envolvendo demais questões, como relações de gênero e poder,
intimidade,  relacionamentos  interpessoais  e  orientação  sexual.  Nesse  sentido,  as  Oficinas  de
Sexualidade na escola têm como objetivo proporcionar aos alunos um espaço de trocas, reflexão e
esclarecimentos de dúvidas sobre as vivências da sexualidade na adolescência. Participam desta
atividade alunos do 6o, 7o e 8o anos. São realizados cinco encontros semanais com cada turma de
aproximadamente  1h  de  duração  em horário  de  aula.  Com exceção  do  primeiro  encontro,  os
conteúdos de cada um dos encontros subseqüentes e a dinâmica do trabalho são construídos ao
longo  do  processo,  conforme  as  necessidades  dos  alunos.  Ainda  assim,  temas  como métodos
contraceptivos  e  doenças  sexualmente  transmissíveis  (DSTs)  são  geralmente  abordados,
considerando  o  contexto  sociocultural  e  econômico  no  qual  estes  jovens  se  inserem.  Tais
necessidades são levantadas a partir da “Caixa de dúvidas”, na qual os alunos são incentivados a
depositar suas questões relativas à sexualidade sem, para tanto, serem identificados, e, igualmente,
através de suas verbalizações ao longo dos encontros. Algumas das ferramentas utilizadas para o
trabalho  são:  esquetes  teatrais,  construção  de  personagens,  discussão  de  vídeos,  dinâmicas  de
grupo e gincanas. Com tais práticas,  busca-se desmistificar ao máximo a relação hierarquizada
“profissionais de saúde-jovens”, entrando na realidade dos adolescentes, falando “sua língua”. Ao
final da oficina, no último encontro com cada turma, é realizada uma avaliação escrita desta pelos
alunos.  Considerando  os  encontros  realizados  até  o  presente  momento,  percebe-se  que  os
questionamentos dos jovens versam sobre as relações desiguais de gênero, questões relativas à
violência (estupro, drogas), mitos e tabus quanto à discussão do tema sexualidade, dúvidas sobre o



uso do preservativo masculino e feminino e sobre transmissão e sintomas das DSTs. No entanto,
nota-se que os interesses variam de acordo com a idade e o  gênero dos  adolescentes,  mas as
avaliações têm sido predominantemente positivas. Os jovens, apesar da interação com o mundo
digital,  ainda  estão  carentes  quanto  à  busca  de  informações  sobre  assuntos  relacionados  à
sexualidade, mantendo o tabu de falar sobre este tema. Quando se proporciona a discussão e o
diálogo,  constituí-se  um  espaço  de  interação  e  trocas,  que  levam  a  construção  coletiva  do
conhecimento e ao crescimento pessoal.

Desafios para o desenvolvimento?
Considera-se  que  o  principal  desafio  desta  atividade  tem  sido  o  de  trabalhar  a

intersetorialidade entre saúde e educação. Incentiva-se e valoriza-se a participação das professoras
responsáveis pela turma no período de realização das oficinas, acreditando que a presença delas
favorece  a  construção  de  vínculo  entre  profissionais  de  saúde  e  alunos  e  entre  as  próprias
professoras e seus alunos, dado os diversos momentos de descontração das oficinas. Ademais, as
oficinas também cumprem a função de capacitação das professoras para lidar com o tema da
sexualidade.

No  final  do  primeiro  ano  de  desenvolvimento  da  atividade  descrita,  realizou-se  um
momento  de  avaliação  com  professoras,  diretora  e  orientadora  pedagógica.  Este  processo  de
reflexão, retomada de objetivos e definição dos papéis de cada um dos envolvidos proporcionou a
aproximação entre a unidade de saúde e a escola, além do empoderamento das professoras, que
inicialmente  sentiram-se  mais  à  margem  da  elaboração  das  atividades.  Tal  momento  foi
igualmente importante para os profissionais  de saúde,  que receberam um retorno do positivo
impacto das oficinas de sexualidade.

Quais as novidades desta experiência?
Construção coletiva dos  encontros  a  partir  das  perguntas  e  interesses  dos  adolescentes

utilizando-se de diferentes técnicas pedagógicas. Pretende-se fortalecer o vínculo dos adolescentes
com a unidade de saúde, local ao qual podem recorrer para promoção, prevenção e recuperação da
saúde, mas também com a própria escola, local no qual podem ser acolhidos e ter suas demandas
direcionadas.

Referências Bibliográficas.
Hogan RM. Human sexuality:a nursing perspective. USA: Appleton-Century-Crofts; 1980.

1  Psicóloga, Residente, Porto Alegre, Brasil.
² Assistente Social, Residente, Porto Alegre, Brasil.
³Psicóloga, Efetiva, Porto Alegre, Brasil.
4 Enfermeira, Efetiva, Porto Alegre, Brasil.
5 Médica, Residente, Porto Alegre, Brasil.
6 Assistente Social, Efetiva, Porto Alegre, Brasil.



Eixo: Atenção Básica

PAPO RETO – Um grupo de Adolescentes e a Promoção em Saúde

Savana de Souza Rocha, Assistente Social residente, Porto Alegre, Brasil 
Priscila Voigt Severiano, Nutricionista residente, Porto Alegre, Brasil A

Camila Casimiro Siciliani, Cirurgiã-dentista residente, Porto Alegre, Brasil  B 
Leandro Rauber Joner, Enfermeiro Residente, Porto Alegre, Brasil C 

Liese Ilha, Cirurgiã-dentista, Porto Alegre, Brasil D
 

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família e Escola
Qual foi a experiência desenvolvida? 
    Pensando na promoção em saúde voltada a adolescentes, desenvolvemos o grupo de

adolescentes, de forma intersetorial, articulando escola e Unidade de Saúde. Importante trabalhar
o território, a experiência consiste em um grupo aberto de adolescentes de uma escola municipal
de Porto Alegre localizada no território de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família de
Porto Alegre. Podendo participar adolescentes de 11 anos em diante, no turno inverso ao turno
curricular, para aproximar ainda mais os adolescentes decidimos que o grupo seria realizado na
escola, por ser a escola um ambiente de maior domínio dos adolescentes do que a Unidade de
Saúde. 

      A estratégia para chamar os adolescentes e provocar a curiosidade em participar, foi de
passar de sala em sala de aula, com uma caixa decorada com várias colagens de imagens que
possam representar a adolescência, e a partir do questionamento "O que é adolescência, o que é ser
adolescente?"  provoca-los  a  pensar  sobre  sua  própria  condição  e  proporcionar  espaços  de
discussão, em que os profissionais de saúde possam acolher, escutar e trabalhar as necessidades,
dúvidas e questionamentos decorrentes desses adolescentes. 

     Nos primeiros 3 (três) encontros a proposta foi trabalhar identidade, a partir da caixa de
sugestões sobre o que é adolescência e sobre dinâmicas que possibilitassem a reflexão sobre a
identidade de cada um e a identidade do grupo, construímos em conjunto o nome do grupo que
foi nomeado de ''Papo Reto''. 

    No quarto encontro trabalhamos o contrato do grupo, através do sentido que cada um
dava para a participação no grupo e o motivo pelo qual o grupo foi criado, promover saúde para
os  adolescentes,  nesse  momento  foi  possível  trabalhar  também  o  sentido  ampliado  de  saúde
através dos determinantes sociais da saúde. 

    Sendo a proposta do grupo que seja um grupo aberto e que os adolescentes possam
participar  ativamente  da  construção  e  planejamento  dos  encontros,  a  cada  encontro  os
adolescentes deixam dúvidas e sugestões na caixa, as quais são lidas pela equipe de saúde, e a cada
encontro é trabalhado um questionamento ou sugestão deixada, verificando que a maior parte das
dúvidas e questionamentos foram sobre sexualidade trabalhamos em 2 encontros a sexualidade
através de jogos e rodas de conversa, sentido a necessidade de no 2º momento dividir o grupo em
meninos e meninas, para que os meninos pudessem sentir-se mais a vontade em conversar com
um profissional do sexo masculino, e as meninas com profissionais do sexo feminino. 

    

Sobre o que foi? O grupo aconteceu durante o ano de 2013, e a cada encontro foi renovado
o contrato com os adolescentes e o sentido que o grupo representava, o objetivo principal além de
promover  saúde  para  os  adolescentes,  foi  trabalhar  na  perspectiva  de  empoderamento  dos
mesmos, para que pudessem sentir-se atores ativos em suas trajetórias de vida.

Como funciona(ou)  a  experiência?  Identificando que os  adolescentes  são quem menos



acessam a Unidade de Saúde, percebemos a necessidade de articular Escola e Unidade de Saúde
para a promoção em saúde de adolescentes, convidando-os para participar de um grupo na escola,
conduzido  por  profissionais  da  USF  e  da  Escola,  a  proposta  é  dinâmica,  oferecendo  aos
adolescentes que possam ter um local protegido para expor suas dúvidas, angustias e experiências,
pensando  ainda  em  aproximar  ainda  mais  a  realidade  da  adolescência  ao  trabalho  diário  da
Unidade de Saúde. A proposta de trabalho entrou no eixo do PSE - Programa Saúde na Escola,
sendo necessário articular parceria estreita entre Escola e Unidade de Saúde, possibilitando um
trabalho  intersetorial.  O  planejamento  do  grupo  surgiu  com  uma  demanda  vinda  da  própria
Equipe de Saúde da Família, que sentia necessidade em aproximar os adolescentes e o trabalho da
USF, sendo proposto ao grupo de residentes multiprofissionais que realizassem o planejamento do
grupo, sendo que este foi realizado em reuniões de equipe em conjunto com residentes e toda a
equipe da Unidade de Saúde da Família, e após definidos todos os membros que participariam da
coordenação do grupo (residentes e profissionais fixos), foram realizadas reuniões com a direção
da escola e coordenação pedagógica da escola, para apresentar a proposta e poder unir demandas
da escola e as demandas da Unidade de Saúde. 

Desafios para o desenvolvimento? Os principais desafios consistiram em formar parceria 
com a Escola, mobilizar os adolescentes para que se sentissem animados a participar, e realizar um
grupo que não fosse expositivo, mas sim exploratório pelos próprios adolescentes, trabalhando 
além da promoção de saúde, a autonomia e protagonismo dos mesmos em sua trajetória e 
processo de produção de vida e saúde.

Cada encontro tornou-se um desafio, pois para trabalhar com adolescentes é necessário 
desenvolver um vínculo forte já nos primeiros encontros, e certa horizontalidade, além de todo o 
processo que necessita ser dinâmico e criativo para não tornar-se cansativo e repetitivo aos 
adolescentes.

Quais as novidades desta experiência?  O principal ponto inovador está em aproximar os
adolescentes da Unidade de Saúde, e do território, possibilitando o processo prático/reflexivo dos
mesmos, na busca da autonomia, produzindo futuros cidadãos responsáveis pelo seu processo de
saúde. 



Eixo Temático: Ciclo Vital (Saúde da Mulher)

PREVENÇÃO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO ATRAVÉS DA COLETA DE
CITOPATOLÓGICO  DURANTE UMA CAMPANHA NO DIA DA MULHER

Cristiane Backes¹
 Valéria Ruiz ²

Local de experiência : 
        Unidade de Saúde da Família(USF) Boa saúde - Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul,

Brasil
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
        Estratégia da Saúde da Família(ESF) Boa Saúde. Novo Hamburgo , RS.
Qual foi a experiência desenvolvida? 
            Prevenção do câncer do colo de útero através da coleta de citopatológico (CP)
Sobre o que foi? 
            Campanha em prol do dia da mulher , com ações voltadas para a saúde da mulher,

entre 
elas a prevenção do câncer do colo de útero através de orientações e  coleta de CP.
Como funciona(ou) a experiência?
          Foi realizada uma campanha no mês de março na USF Boa Saúde , em prol do dia da

mulher.  A  atividade  ocorreu  num  sábado  e   na  ocasião  foram  agendados  coletas  de  CP,
oportunizando a população feminina a realizar seu preventivo, além de outras atividades e ações
desenvolvidas durante este  dia.

Desafios para o desenvolvimento?
           Participação e adesão da comunidade.
Quais as novidades desta experiência?
O  câncer  de  colo  de  útero  é  uma  afecção  progressiva  iniciada  com  transformações

intraepiteliais progressivas que podem evoluir para um processo invasor num período que varia
de 10 a 20 anos. O colo do útero é revestido por várias camadas de células epiteliais pavimentosas,
arranjadas de forma bastante ordenada. Quando ocorre a desordenação nas camadas do epitélio
estratificado, estamos diante de uma Neoplasia Intraepitelial Cervical que é precursora de Ca de
colo de útero. A realização periódica do citopatológico de colo de útero (CP) permite identificar as
lesões  precursoras  e  reduzir  a  mortalidade  por  esta  causa.  Segundo  o  ministério  da  saúde,
mulheres com idade entre 25 e 60 anos devem realizar o exame de CP uma vez por ano e, após
dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos (BRASIL, 2013).Sendo assim, realizar
campanhas beneficiando a população feminina a realizar o preventivo são ações  e estratégias
oportunistas. Os resultados posteriormente analisados a partir de estatística simples de frequência
foram relevantes sendo que no dia da campanha foram agendadas 74  mulheres sendo que dessas
7 não compareceram.. Das 67 mulheres que compareceram para a coleta  ,  5 (7,46%) tinham idade
inferior a 24 anos, e 5 (7,46%) acima de 65 anos, e 57 (85,7%) tinham idade entre 25 e 64 anos de
idade, apenas 1 mulher com 18 anos de idade  referiu nunca ter realizado o exame. Em relação ao
último CP,  19(28,36%)  realizaram a coleta de CP pela última vez há 1 ano, ou seja em 2013 ,
5(7,46%)  delas   não  lembram,  17  (25,37%)  mais  de  quatro  anos,  e   25  (37,31%)  de  mulheres
referiram ter feito o útlimo exame  há dois ou três anos porém não se tem o dado  se o intervalo foi
de  acordo  com  o  preconizado  pelo  ministério  de  dois  exames  anuais  consecutivos  negativos
anteriores. A adesão das mulheres que coletaram o CP no dia da campanha  estão dentro da faixa
etária  preconizada  pelo  ministério  da  saúde,  porém identificou-se  que  algumas  mulheres  não
realizam  do  CP  regularmente.  Acredita-se  que,  as  atividades  educativas  como  campanhas
efetivam a  realização do exame  sendo fator contribuinte para  prevenção e diagnóstico precoce
bem como     intensificam as ações de educação em saúde  sobre   importância de realizarem  o



exame regularmente.

Referências: 
Brasil.  Ministério  da  Saúde.Caderno  de  atenção  básica  a  saúde  da  mulher,  nº  13  do

Ministério da Saúde, 2013.

 ¹ Enfermeira residente do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e 
Saúde da Família  da Universidade Feevale; Novo Hamburgo , RS, Brasil

²Enfermeira da Estratégia da Saúde da Família e Coordenadora da USF Boa saúde , preceptora da Residência Multiprofissional Atenção Básica e Saúde da

Família  da Universidade Feevale. Novo Hamburgo , RS, Brasil



Eixo temático: Educação de Saúde do adolescente

Projeto Jovem Cidadão

Clarice Lermen De Paula

Onde ocorre a experiência? São Sebastião do Caí (RS)

Âmbito da experiência: Âmbito Local

Envolve quais pontos / equipes da rede? Estratégia Saúde da Família

Temas: Promoção da saúde e integração com o Adolescente

Introdução:
Experiência desenvolvida pelo Téc. de Enf. da ESF Loteamentos, que trabalha a mais de 5

anos nesta estratégia, participando de projetos direcionados a promoção de saúde. Esta experiência
visa  o  vínculo  com  o  adolescente,  onde  há  orientação  sobre  diversos  temas  de  saúde  com  o
aprendizado  do  idioma  espanhol.  Sabemos  que  é  difícil  interagir  com  adolescentes,  mas
descobrimos uma boa ferramenta, que estimulou a autoestima do jovem e gerou uma relação de
confiança com o profissional de saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida?

A experiência desenvolvida foi a formação de um grupo de adolescentes, que atraídos pela
oportunidade de aprender gratuitamente um novo idioma, vão adquirindo sem se dar conta, um
rico  conhecimento  para  uma  vida  saudável  e  também  valores  para  se  tornarem  verdadeiros
cidadãos, integrados em sua comunidade. Através do aprendizado de noções básicas do idioma
espanhol,  criamos  um  maior  vínculo  com  os  adolescentes,  elevamos  sua  autoestima  e  os
estimulamos a continuarem os estudos e a crescerem como pessoas de bem. Explicamos sobre
vários  temas  da  saúde  pública,  meio  ambiente,  entre  outros.  Mas  o  mais  gratificante  dessa
experiência é a confiança que o jovem deposita no profissional da Saúde, sendo possível orientá-lo
e esclarecer suas dúvidas sobre a adolescência. Os assuntos são variados e sempre em construção,
dependendo da curiosidade do adolescente. 

Como funciona (ou) a experiência?

A organização para desenvolvermos esse trabalho foi feito fora do horário de expediente,
escolhendo os temas de saúde para introduzirmos no polígrafo que foi elaborado em espanhol.
Depois foi apresentado ao Secretário de Saúde que autorizou a reprodução de cópias para iniciar a
primeira turma em junho de 2013. Também foi planejado em conjunto com os agentes de Saúde
qual localidade escolher, no qual foi escolhida a comunidade Rio Branco, por ser a mais distante de
nossa estratégia, pensando em favorecê-la devido a maior dificuldade de locomoção. Os Agentes
de Saúde procuraram a Escola Estadual desta localidade para aderi-la ao projeto e a diretora da
escola divulgou aos seus alunos a proposta de aprender o espanhol juntamente com temas de
saúde. Pensando num maior vínculo com essa comunidade envolvemos também a liderança da
Igreja local, que prontamente emprestou uma sala para realizarmos os encontros. A proposta foi
muito  bem acolhida  e  passamos  a  nos  reunir  de  tarde  a  cada  15  dias  e  os  participantes  não
faltavam aos encontros.  As aulas são dinâmicas,  com muita música e  uso de recursos visuais.
Também são convidados a participar desse processo orientativo e educativo, através de palestras,
outros profissionais da Secretaria da Saúde. 

Em  2014,  realizamos  algumas  mudanças  para  melhor  aproveitamento  do  Projeto:  os
encontros continuam quinzenais, mas agora é na própria escola e a turma desse ano é composta
apenas por meninas. Assim serão abordados assuntos específicos da saúde da mulher, para que
essas adolescentes sintam-se mais a vontade para esclarecerem suas dúvidas. 



Desafios para o desenvolvimento:

Com certeza, o maior desafio foi achar tempo para criar essa experiência de trabalho, com o
objetivo de atrair o adolescente por iniciativa própria, e como mesclar esse tempo com as outras
atividades básicas que também são muito importantes. Por isso,  para podermos planejar e nos
articular, nos reunimos muitas vezes fora do horário de expediente.

Outro desafio foi como manter o vínculo com o adolescente se os encontros são a cada 15
dias.  E a maneira que encontramos para não ficarmos tanto tempo afastados desses jovens foi
utilizando  a  ferramenta  da  internet:  criamos  um  grupo  no  Face  book  chamado  "Oficina  de
Español", para fortalecer o vínculo com o adolescente e diminuir o tempo de espera para o jovem
tirar suas dúvidas, deixar alguma mensagem ou postar fotos. Além de servir como um canal de
avisos sobre outras atividades de nossa ESF.

Outras observações/campo livre:

A idéia do Projeto jovem cidadão, é envolver o jovem em atividades que o faça crescer
como cidadão. Nós inicialmente usamos o aprendizado de um idioma para atraí-los, mas pode ser
usada  a  ferramenta  que  se  têm,  como  o  aprendizado  de  um  instrumento  musical,  grupo  de
ginástica ou de dança. Criatividade é algo que não tem limites!

LEMA DO NOSSO GRUPO DE ADOLESCENTES:

"SOMOS SEMILLAS DEL MAÑANA, ¿PERO QUE TIERRA VAMOS
GERMINAR?"

(Somos sementes do amanhã, mas em que terra vamos germinar?)



Eixo temático: Atenção Básica

Saúde na Escola - um olhar integral para a saúde de jovens na comunidade Recreio da
Divisa, na Lomba do Pinheiro

Raquel Rodrigues Bierhals¹
Giovanni Francioni Kuhn²

Márcia Lago³

Local de experiência (País, Estado, Município): Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe de Estratégia de Saúde da Família da
Unidade Recreio da Divisa, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) da Lomba do Pinheiro e
Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Chicá.

Qual foi a experiência desenvolvida? Foram desenvolvidas oficinas com a comunidade
escolar, através do Programa Saúde na Escola, por meio da parceria entre Nasf, ESF e instituição
de ensino a partir de demandas vindas do contato inicial entre a unidade de saúde e a escola
estadual. Tanto a unidade de saúde quanto a escola, ficam localizadas numa região de grande
vulnerabilidade  social,  tendo  a  maior  parte  de  seu  público  alvo  dificuldades  de  acesso  aos
estabelecimentos de saúde e assistência da região.

Sobre o que foi? Realização de oficinas e atividades de integração da comunidade escolar e
estabelecimentos de saúde da região da Lomba do Pinheiro, visando o debate a respeito da vida
saudável e a saúde como atenção integral, trazendo para o meio da roda aspectos importantes da
vivencia cotidiana no território para esta população.

Como funciona(ou) a experiência? A partir de um contato já estabelecido entre a unidade
de  saúde  e  a  escola,  principalmente  através  do  Programa  Saúde  na  Escola  (PSE),  em  que
trabalhadores da unidade desenvolviam ações de pesagem e medição de altura, acuidade visual e
acompanhamento odontológico, percebeu-se a necessidade de serem trabalhados aspectos de uma
vida mais saudável com crianças e adolescentes da comunidade escolar. 

Vale lembrar que o Programa Saúde na Escola busca  contribuir para a formação integral
dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde
e atenção  à  saúde,  visando o  enfrentamento  das  vulnerabilidades  que  comprometem o  pleno
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino.

Nesse sentido, a unidade de saúde, juntamente com o NASF, refletiramsobre ações que
pudessem ir além das atividades que já vinham sendo pontualmente desenvolvidas na escola.
Percebeu-se que tais ações não abrangiam o conceito ampliado de saúde, visto que apenas eram
realizadas avaliações das crianças e adolescentes e sem  um devido retorno para os mesmos. A
partir de uma pactuação entre unidade, NASF e escola em que se reuniram os trabalhadores dos
três serviços, foi elaborado um projeto de intervenção entre os três entes da comunidade. O projeto
visa trabalhar com crianças e adolescentes do 6º ao 9º ano e com a equipe docente da escola, por
meio de  oficinastemáticas que despertem um olhar ampliado de saúde, abordando inicialmente
questões como alimentação, atividade física e vida saudável. A partir da realização das oficinas
com as turmas, emergiram questões mais específicas da realidade daquela comunidade e do ciclo
vital  compreendido  neste  âmbito.  Questões  como sexualidade,  gênero,  dificuldades  sociais  do
território, uso de álcool e outras drogas, lazer, violência e preocupações em relação ao futuro foram
muito destacadas pelos jovens e pela comunidade escolar como um todo. 

O projeto está em curso desde o mês de Maio, tendo sido realizado um encontro com cada
uma das dez turmas incluídas no projeto, totalizando cerca de 212 estudantes que vivenciaram a
oficina. Agora no segundo semestre do ano, serão realizados o segundo e terceiro encontro com
cada turma visando à ampliação do debate de saúde e as questões da realidade vivida por esses



jovens.

Desafios para o desenvolvimento? Ao longo da experiência alguns desafios foram postos
para  o  grupo que  vem desenvolvendo as  atividades  na escola,  dentre  eles,  a  dificuldade  dos
trabalhadores da unidade de saúde disporem de um tempo maior para a realização das atividades,
bem como de preparo e experiência na condução de atividade grupais e coletivas. Para além disso,
o maior desafio posto é a intersetorialidade, visto que a articulação entre as diferentes instâncias
que se propõe a dar conta das questões de infância e juventude pouco dialogam. Neste sentido,
ainda que a proposta desse trabalho vise contribuir para um olhar mais ampliado do que é saúde e
o que interfere na mesma (educação, trabalho, moradia, transporte, lazer, etc), o próprio território
dispõe de escassos recursos para essa população. 

Quais as novidades desta experiência? Apesar de o Programa Saúde na Escola existir há
alguns  anos,  tendo  boa  cobertura  nas  instituições  de  ensino  público  da  região  da  Lomba  do
Pinheiro, percebeu-se que grande parte das intervenções ficam voltadas para ações pontuais, tais
como atendimento odontológico, acuidade visual e acompanhamento de IMC. A novidade, nesse
sentido,  é  trazer  à  comunidade  escolar  (alunos,  pais/familiares,  professores  e  demais
trabalhadores da escola) o debate ampliado de saúde, corresponsabilizando e formando usuários
mais  implicados  com  seu  cuidado  individual  e  coletivo.  A  escola  acolheu  com  entusiasmo  a
proposta de aproximação e realização das oficinas,  o que mostra uma abertura importante aos
diálogos com a saúde, mas também revela a ânsia de compartilhar com outras entidades a tarefa
de formação integral destes jovens. 



Eixo temático:Ciclos Vitais

Vivenciando a adolescência: a “fase” na FASE.
Caroline Bohn

Eduardo Spritzer
Kyndze Rodrigues Horlle

Paola Lazzarotto

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Secretaria  Estadual  de  Saúde  (SES),

Fundaçãode  Atendimento  Socio  Educativo  (FASE),  Serviços  de  Saúde  Mental  (Emergências,

Internações  e  CAPS),  Serviços  da  Assistência  Social,  Serviços  de  Atenção  Primária  à  Saúde,

Ministério Público, entre outros serviços da redeintersetorial do Estado.

Qual foi  a experiência desenvolvida?Acompanhamento de adolescentes em sofrimento

psíquico cumprindo medida socioeducativa de internação nos CASE de Porto Alegre da Fundação

de Atendimento Socioeducativo – FASE. 

Sobre o que foi?Omatriciamento dos casos de saúde mental, a partir da inserção de uma

equipe de apoio matricial, contratada para realizar esta atividade durante o período de 10 meses.

Esta contratação surge a partir de um Termo de Cooperação técnica firmado entre a Secretaria

Estadual de Saúde e a Fundação de Atendimento Socioeducativo – FASE, sendo os objetivos deste

trabalho construídos no Grupo de Trabalho Plano Operativo Estadual (POE),como alternativa a

exigência da Ação Civil Pública, proferida pelo 1º Juizado da Infância e da Juventude da Comarca

de  Porto  Alegre  que  sentenciavaoestado  e  a  FASE  a  implantar  o  Programa  Permanente  de

Atendimento  Individual  Especializado  em  local  adequado  a  adolescentes  portadores  de

transtornos psiquiátricos graves. 

Como  funciona(ou)  a  experiência?A  adolescência  se  configura  como  um  período  de

passagem,  espaço  de  transição  marcado  pelo  crescimento  corporal,  pelas  mudanças  do

desenvolvimento emocional, mental e social. Além disso, é o momento do ciclo vital em que o

indivíduo  necessita  de  intensos  esforços  para  alcançar  os  objetivos  referentes  às  expectativas

culturais da sociedade e de seu grupo familiar, bem como dar-se conta do que é seu desejo próprio

e o desejo oriundo do outro (SANTOS, 2012). Os adolescentes já têm corpos, vontades e prazeres

muito próximos daqueles vivenciados pelos adultos, com a diferença de que nesta fase, deveriam

estar  experimentando-se,  sem  tantas  responsabilidades,  já  que  se  tratam  de  sujeitos  em

desenvolvimento e, portanto, sob os cuidados da família e da sociedade. Sabemos, no entanto, que

nem tudo são flores, nesse universo de descobertas. A adolescência é também tempo de conflito e



de luto, caracterizando-se por quebras dos ideais, daperda do corpo infantil,  ressignificação do

amor dos pais, da perda daquilo que não pode ser mais sustentado como verdade, sendo todas

essas mudanças atravessadas pela cultura e contexto social em que se inserem. Os adolescentes

que  queremos  falar  aqui,  na  maioria  das  vezes,  não  viveu  esta  fase  como  um  momento  de

“ensaio”, ou seja, lhes é cobrada a responsabilidade derivada da vida adulta, sendo demandadaa

eles,desde muito cedo, para que assumisse uma posição no cenário social. Este mesmo adolescente

teve que se deparar com a violência da comunidade onde vive,as omissões do Estado, a pobreza, a

fome e  o  preconceito.  Neste  contexto  de  extrema vulnerabilidade  e  violação  de  direitos  estes

sujeitos vivenciam a adolescência, com todos os seus anseios e ansiedades, sem a possibilidade de

encontrar um suporte onde é possível deixar-se errar, ser amparado e aprender com os erros.Neste

desafio de acompanhar oscasos de saúde mental, estamos nos deparando com duras realidades.

Surgem  inquietações  de  como  diferenciar  casos  de  saúde  mental,  daqueles  de  extrema

vulnerabilidade social, onde a internação, em inúmeros casos, é desejada pelo próprio adolescente

como espaço mais próximo de abrigo, cuidado e atenção. Neste cenário, o tempo de internação é

curto para alguma intervenção que possa dar conta de vários direitos que foram violados desde o

nascimento. É curto também o tempo da adolescência em que se cumpre “medida socioeducativa”,

já  que se tratam de adolescentes privados de liberdade,  cujas  experimentações são vetadas de

maneira concreta através das grades que os separam do mundo exterior.  

Desafios para o desenvolvimento?

Apontamos como principal desafio dessa ação a curta duração da inserção da Equipe de

Apoio  Matricial  na  Fundação  de  Apoio  Sócio-Educativo.  Percebe-se  a  necessidade  de  maior

durabilidade  das  ações  para  que  auxilie  na  construção  de  novas  formas  de  ver  e  escutar

qualificadamente  esses  adolescentes,  bem  como  ressignificar,  ou  problematizar  as  questões

referentes ao período da adolescência junto aos técnicos que fazem seus atendimentos. Também é

um desafio auxiliar esses adolescentes nas experimentações próprias desse período, tendo em vista

que  os  mesmos  encontram-se  privados  de  liberdade.  Faz-se  necessária  a  criação  de  espaços

potentes  onde  os  mesmos  sejam  protagonistas  e  se  vejam  como  agentes  de  mudança,

podendovivenciar a adolescência, maturar seus Projetos de Vida e implicar-se na construção de si e

do contexto em que se inserem. 

Referências Bibliográficas: Nota técnica, SINASE, Portaria 1082/2014, Maria Teresa Frota
Haguette.

SANTOS, Manoel Antônio dos; PRATTA, Elisângela Maria Machado. Adolescência e uso
de drogas à  luz  da  psicanálise:  sofrimento  e  êxtase  na  passagem. Tempo  psicanal.,  Rio de
Janeiro ,  v. 44, n. 1, jun.  2012 . 



1 Agente Redutora de Danos, Apoiadora Matricial em Saúde Mental SES/FASE, Porto Alegre, Brasil.

2 Educador Físico, Apoiador Matricial em Saúde Mental SES/FASE, Porto Alegre, Brasil.

3 Acompanhante Terapêutica, Apoiador Matricial em Saúde Mental SES/FASE, Porto Alegre, Brasil.[

4 Psicóloga, Apoiadora Matricial em Saúde Mental SES/FASE, Porto Alegre, Brasil.



Eixo temático: Ciclos Vitais

A DANÇA COMO INSTRUMENTO DE SAÚDE 
FÍSICA E MENTAL NA TERCEIRA IDADE

Santoro, H. J. 
Santoro, M. S. 

Local de Experiência: Brasil, RS, Tramandaí

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos: USF  Tiroleza,  Grupo  da  Linhaça,
Comunidade, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação.

Qual foi a experiência desenvolvida?
O município de Tramandaí situa-se no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, com

uma população fixa de aproximadamente 45.000 habitantes. Na época de férias (janeiro e fevereiro)
seus  habitantes  geralmente  tem  emprego  e  ocupação,  porém  nos  meses  restantes  a  taxa  de
desemprego  é  altíssima  e  grande  parte  da  população  não  tem  ocupação,  entregando-se  a
ociosidade.  Esta  situação  leva  por  muitas  vezes  a  depressão,  ao  vício  da  bebida,  jogatina  e
drogadição. O bairro Tiroleza tem uma população de aproximadamente 4.000 habitantes e está
localizado a beira da Lagoa do Armazém, onde a atividade principal é a extração de pescados. Nas
reuniões de Educação em Saúde da USF Tiroleza surgiu, como forma de entretenimento, o "Grupo
Ferrujets" através do trabalho voluntário da Sra.  Margareth Suman Santoro,  que coordena este
projeto já há 10 anos. Os objetivos são de promover a convivência entre os idosos melhorando sua
capacidade física (resistência, equilíbrio, flexibilidade) e mental pela memorização das coreografias
e melhora da autoestima. O envelhecimento da população mundial, motivado pelo aumento da
expectativa de vida pressupõe um conjunto de mudanças físicas, psicológicas, afetivas e sociais
que  acarretam  necessidades  de  adaptação  a  situações  novas,  muitas  vezes  traduzidas  em
limitações físicas, cognitivas, financeiras e sociais. Nesse contexto, a prática da dança representa
uma alternativa de reintegração do idoso, trazendo alegria e bem estar, melhorando funções vitais
e facilitando a expressão de potencialidades latentes.  Tem como principais objetivos: 1.A elevação
da  auto  estima  e  da  confiança  em  si  mesmo.  2.Equilíbrio  emocional,  ou  seja,  eliminação  da
angústia, depressão, estados de tristeza, medo da morte e momentos de fobia. 3.Manutenção da
forma física, através das coreografias que exigem movimentação e harmonia física. 4.Estabelecer
vínculos  sociais  através  de  encontros  semanais  com  muita  alegria  e  descontração.  5.  Eliminar
tensões e rigidez muscular melhorando o estado de ânimo e o humor das pessoas. Conclusão:
observamos,  após  10  anos  de  trabalho,  que  o  grupo  se  mantém  cada  vez  mais  unido,  com
encontros semanais, valorizando a auto estima e o prazer em conviver socialmente, tendo a dança
como um objetivo em comum e como lema: "Viver e não ter a vergonha de ser feliz". 

Sobre o que foi?
A  característica  principal  do  grupo  está  na  junção  do  velho  com  o  novo,  através  da

montagem das suas coreografias que misturam músicas antigas com ritmos modernos como Funk,
Indianas,  Gauchescas,  Latinas,  Rock,  etc...  Os  encontros  acontecem  semanalmente  na  sala  de
reuniões da USF Tiroleza. O Grupo  Ferrujets   já realizou inúmeras apresentações em Tramandaí e
municípios  vizinhos,  tendo  este  trabalho  sido  reconhecido  e  elogiado  pelas  autoridades
municipais, estaduais e do Ministério da Saúde, tendo sido este trabalho apresentado na IV Mostra
2014,  em  Brasília-DF,  pela  importância  que  tem  na  reabilitação  e  reintegração  de  pessoas  da
terceira idade, como também pela mensagem de alegria e qualidade de vida que transmite aos
mais jovens, através das suas apresentações nas escolas e universidades.

Como funciona a experiência?
Inicialmente  a  equipe  da  USF  Tiroleza  realizava  palestras  semanais  para  o  grupo  de



HiperDia que posteriormente ficou denominado como "Grupo da Linhaça". Durante as reuniões se
percebeu  que  só  assuntos  científicos  cansavam  os  participantes,  então  foi  instituído  o  espaço
cultural onde podiam ser realizadas apresentações de música, dança, poesia, literatura, pintura,
dinâmicas, etc... Isto tornou a reunião atrativa, haja visto a alta adesão deste grupo. Neste espaço
foi que surgiu o "Grupo Ferrujets" que começou a ser requisitado para apresentações em escolas e
no auditório da prefeitura. Em seguida outros municípios começaram a requisitar "As Ferrujets"
para eventos principalmente envolvendo grupos de terceira idade. A iniciativa desta experiência
foi de Margareth Santoro que realiza este trabalho voluntário há 10 anos, coordenando o grupo.
Não há nenhuma forma de patrocínio  e  cada participante  colabora com uma caixinha para  a
compra dos figurinos.

Desafios para o desenvolvimento?
1.Transporte  -Inúmeras  vezes  o  grupo  deixou  de  se  apresentar  por  não  conseguir

transporte; 2. Figurinos - sempre foram pagos com a caixinha do grupo; 3.Equipamento de Som -
Em alguns lugares a sonorização  é insuficiente o que prejudica o desempenho das coreografias,
portanto é importante ter um equipamento próprio do grupo; 4. Local para ensaio – atualmente
esta  dificuldade foi superada tendo em vista que a unidade foi reformada e dispõe agora de uma
sala de reuniões.

Quais as novidades desta experiência?
Dentre as estratégias consideramos que a persistência e a assiduidade nos ensaios foram

fundamentais  para  que  o  grupo  atingisse  o  nível  atual  de  performance.  Outra  estratégia
importante é  o tipo de mixagem dos áudios,  que permite a criação de coreografias  inusitadas
surpreendendo sempre a platéia. Em termos de novo e desafiador temos o aprendizado de vários
ritmos modernos pelos idosos.

Outras observações:
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1 Médico , USF Tiroleza, Tramandai-RS-Brasil
2 Terapeuta Comunitária, CAPS, Tramandai-RS-Brasil 



Eixo: ciclos vitais
DIA D DO HOMEM

Eva Solange Rosa de Oliveira

A experiência envolve atividades anuais voltadas a Saúde da Mulher.Já existe no 
calendário anula do município e este ano ocorreu no dia 05/08/14 coordenado pelo NASF,  com a 
participação do ESF, ACS, e NAAB. Foram convidadas membros IMAMA, houveram dinâmicas 
salientando o valor do auto cuidado e da autovalorização da mulher além da importância do auto 
cuidado em saúde física, mental e emocional.Participaram mulheres do artesanato, grupos das 
oficinas terapêuticas e finalizaram as apresentações com um grupo de teatro e dança que alegrou e 
estimulou as mulheres de todas as idades.Finalmente confraternizaram fazendo um lanche 
comunitário e recebendo um mimo que era  uma vela decorativa em forma de coração em um 
cartão com a Frase:"Não existe cosmético melhor para a beleza do que a felicidade".



Eixo: ciclos vitais

GRUPO CONVIVÊNCIA MELHOR IDADE

Dalva dos Santos Alves de Abreu 
Gisele Zacarias Espíndola  

Ingrid Braun Helmich 
Luciane Medeiros C 
Luciano Albrecht D

Luiz Antonio dos Santos E 

Local  de  experiência:  Brasil,  Rio  Grande  do  
Sul, Gravatai

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  USF Neópolis,  Educador Físico,  Psicólogo,
Assistente  Social,  Farmacêutico,  Fisioterapeuta,  Acadêmicos  de  Enfermagem,  Sanitaristas,
membros da comunidade.

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Grupo  de  educação  em  saúde  com  enfoque  na
prevenção  de  doenças  crônicas  e/ou  fatores  de  risco  associados  e  no  desenvolvimento  de
atividades que promovam a qualidade de vida. Também é considerado um grupo de convivência,
enfocando o convívio social e a troca de experiências (saúde mental).

Sobre  o  que  foi?  Foram  trabalhados  assuntos  diversos,  dentre  eles  prevenção  sobre
cânceres de pele, mama, próstata, coleta do preventivo do colo do útero, orientações sobre H1N1,
plantas medicinais, alimentos contaminados, saúde mental (depressão), água, oficinas de trabalhos
manuais.

Como funciona(ou) a experiência? São realizados encontros quinzenais no Salão Paroquial
da  Igreja  do  bairro.  Os  ACS  convidam  os  participantes  em suas  casas,  assim  como  a  equipe
também realiza o convite em seus atendimentos. A Auxiliar de Enfermagem Dalva organiza o
tema do encontro, procurando utilizar dispositivo audiovisual, cartazes e folhetos e elaborando
oficinas  de  integração  com  os  participantes,  procurando  utilizar  uma  linguagem  de  fácil
entendimento.

Desafios  para  o  desenvolvimento?   Espaço  físico  adequado  e  próprio  para  o
desenvolvimento  das  atividades  propostas.  Recursos  financeiros  para  diversificação  das
atividades, tais como passeios, torneios e aquisição de materiais que personalizem o grupo, tais
como camisetas, bonés e canetas.

Quais as novidades desta experiência?  A assiduidade dos participantes neste grupo tem
garantido  melhor  adesão  ao  tratamento  medicamentoso  e  não-medicamentoso.  Percebeu-se,
também, melhora no convívio social e familiar.

Outras observações: O grupo iniciou suas atividades no dia 27/07/2006 e tem se mantido
ativo até então. 

Referências Bibliográficas

1 Auxiliar de Enfermagem, Coordenadora do grupo, Gravataí, Brasil.
2 Enfermeira, Coordenadora USF Neópolis, Gravataí, Brasil.
3 Enfermeira, Apoio técnico do grupo, Gravataí, Brasil.
4 Agente Comunitário de Saúde, Organizador do grupo, Gravataí, Brasil.



5 Enfermeiro, Coordenador ESF, Gravataí, Brasil.
6 Agente Comunitário de Saúde, Organizador do grupo, Gravataí, Brasil.



EIXO TEMÁTICO: ATENÇÃO BÁSICA

GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA ESF/NASF JARDIM LEOPOLDIA: PROPORCIONANDO
SAÚDE NA MELHOR IDADE.

A SAÚDE DESENVOLVIDA NO GRUPO CONVIVENCIA DO JARDIM LEOPOLDINA

Local:Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre

Equipe de rede envolvida: Equipe (ESF e NASF) da unidade de saúde Jardim Leopoldina

Qual foi a experiência desenvolvida?
Trata-se de atividades desenvolvidas junto aos idosos da comunidade do Grupo

Hospitalar Conceição (GHC) da região de abrangência territorial da Unidade de Saúde Jardim
Leopoldina  (USJL).  “Grupo  da  Melhor  Idade”  coordenado  por  uma  Residente  e  uma  Agente
Comunitária  de  Saúde,  que  têm  por  finalidade  a  promoção  e  prevenção  em  saúde,  não  se
caracteriza como grupo terapêutico. 

Como funciona a experiência?
A atividade é desenvolvida semanalmente, há 14 anos, composto exclusivamente

por mulheres composto em sua maioria por pessoas viúvas, que buscavamsair de situações de
solidão e isolamento.

Os  indivíduos  existem  isolados  e  se  reúnem  para  formar  os  grupos  e  as
organizações [...]. O ser humano antes de ser pessoa é sempre um grupo, mas não no sentido de
que pertence a um grupo, e sim no de que sua personalidade é o grupo (BAREMBLITT, 1998, p.
119).

Neste grupo as atividades são realizadas de forma que as  integrantes se sintam
gratificadas e as atividades desenvolvidas são sugeridas pelas participantes e se constituem em
passeios pelo município ou Estado, comemorações de aniversários entre outros. A organização
grupal refere-se a um processo de integração, transformando a realidade dos usuários envolvidos.
O interesse  por  esse  processo  surge  de  demandas  das  mais  variadas,  sendo  considerado  um
processo de integração com características próprias. (ZIMERMAN, 1997, p.46).

Desafios para o desenvolvimento?
Os desafios que se apresentam são aqueles em que apesar de sentirem-se dispostas

a participar, muitas vezes em consequência da idade avançada de algumas das participantes, o
corpo  não  corresponde  ao  desejo.  Busca-se  assim  uma  nova  forma  de  integração  destas
participantes.

Quais as novidades desta experiência?
A solidariedade,  a  amizade a confraternização são alguns dos pontos fortes  das

componentes do grupo. E a amizade construída se solidifica cada vez mais com o passar dos anos,
tornando  cada  delas  vencedoras,  pois  trabalham  a  prevenção  e  a  promoção  da  saúde  sendo
multiplicadoras, pois representam a Unidade em diversos eventos dos quais participam.

Referências
BAREMBLITT, Gregório.Compêndio de Análise Institucional e Outras Correntes: Teoria 

e Prática. 4a ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1998.
ZIMERMAN, D. E. (1997). Atributos desejáveis para um coordenador de grupo (pp. 41-47).

In D.  E.  ZIMERMAN, & L.  C.  OSÓRIO et  al.  Trabalhar  com grupos.  Porto  Alegre,  RS:  Artes
Médicas.



1  Cardoso,  Neila  Machado.  Assistente  Social;  residente  em  Saúde  da  Família  e
Comunidade; Porto Alegre ; Brasil;

2 Gomes, Maria Helena. Agente Comunitária de Saúde; Porto Alegre; Brasil;
3 Mileski, Ivana Isabel. Agente Comunitária de Saúde; Porto Alegre; Brasil



Eixo temático: ATENÇÃO BÁSICA

GRUPO DE SAÚDE DO HOMEM

Valério Nascimento da Silva 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: - Equipe da ESF Milta Rodrigues
                                                                      - Equipe de Matriciamento GD LENO
                                                                      - Apoiadores da GD LENO

Qual foi a experiência desenvolvida?
Em 2009,  em razão das funções desenvolvidas como Agente Comunitário  de Saúde no

bairro Jardim Carvalho, surge a ideia de formação de um grupo dirigido à atenção da saúde básica
dos  homens.  Desde  então,  com  o  apoio  institucional  da  Gerência  da  ESF  Milta  Rodrigues,
implantou-se o “Grupo de Saúde do Homem”.  O grupo proporciona um espaço público  para
convívio social e confraternização de homens da Comunidade Local, abordando os mais variados
temas  relacionados  ao  trato  da  saúde  masculina,  com  objetivo  de  prevenção,  orientação  e
encaminhamentos para tratamentos médicos, psicológicos, odontológicos e outros que se façam
necessários. 

Sobre o que foi?
A retratação dos mais diversificados temas de saúde, inicialmente as oriundas do aspecto

masculino. Exemplos: CA de Próstata, calvície, impotência sexual, sexualidade e vasectomia, bem
como temas diversos,  do tipo ITU, osteoporose, Alzheimer,  deficiências auditiva&visual, saúde
bucal, fisiologia e uma gama diversificada de enfermidades que decorre da troca de experiências
vividas pelos membros do grupo.

Como funciona(ou) a experiência?
Atualmente,  conduzo,  pessoalmente,  este  grupo  de  homens,  realizando  encontros

quinzenais  nas  quintas-feiras,  das  10  horas  às  11horas  e  15minutos,  em  uma  Associação
Comunitária  local,  pois  na  ESF  Milta  Rodrigues  não  dispomos  de  espaço  físico.  A  intenção
precípua é abordarmos temas diferentes e de interesse do grupo. Para tanto, além de utilizarmos
material  de  apoio  (folders,  datashow,  impressos  e  gravuras),  contamos  com  o  apoio  de
profissionais  convidados  das  mais  diversas  áreas  de  atuação,  tais  como,  fisioterapeutas,
odontólogos, nutricionistas, ginecologistas, psicólogos, os quais se dispõem a participar e colaborar
para a realização dos encontros.

Importante, salientar, que a divulgação dos encontros é realizada por ocasião das visitas
domiciliares, bem como pelo “boca-a-boca” dos próprios participantes do grupo, o quê, aliás, diga-
se de passagem, é o meio de divulgação mais importante e eficaz, na medida em que demonstra o
grau de comprometimento e interesse desses homens com o resultado pretendido, trazendo outros
membros de seu círculo de convívio para dividirem experiências, conhecimento e tempo de suas
vidas de maneira harmoniosa e preventiva no trato de sua saúde. Por fim, ainda, recorremos à
afixação de cartazes na ESF Milta Rodrigues e arredores.

Desafios para o desenvolvimento?
- Falta de um espaço próprio da ESF para reunir o Grupo;
-  Dependendo  do  tema  solicitado,  temos  dificuldade  em  obter  apoio  de  profissionais

disponíveis para desenvolver o assunto. Exemplo: drogadição e homossexualismo.
- Falta de equipamento como notebook para facilitar a exposição de forma mais didática



dos temas propostos e elaboração do material;
-  Falta  de  equipamento  de  impressora  colorida  para  uma  melhor  visualização  e

entendimento  de  algumas  particularidades  que  queremos  abordar.  Exemplo:  vascularização,
fisiologia ocular.

Quais as novidades desta experiência?
- Oportunidade de atualizar o calendário vacinal dos participantes;
- Realização de Testes Rápidos para detecção de Sífilis/Hepatites/HIV;
- Disponibilização de avaliação bucal;
- Encaminhamentos laboratoriais para exames de PSA, triglicerídeos, TGO/TGP, colesterol,

ureia, etc.;
- Avaliação de PA, temperatura, pesagem e HGT;
- Congraçamento social via churrasco, rodada de chimarrão, aniversários;
- Incremento do Pré-Natal masculino.

Outras observações:
- Notamos um incremento no comparecimento masculino nas consultas de pré-natal, pois

estamos  oferecendo-lhes  benefícios  que  já  eram  disponibilizados  às  esposas/companheiras
(vacinas, consultas odontológicas, verificação de sinais...);

- Com o passar do tempo, os homens estão usando o Grupo como ponto de partida para a
realização de outras atividades conjuntas, do tipo aulas de dança, alongamento, educação física...

- Tem-se tornado comum o pai trazer o filho ao Grupo e vice-versa, o que demonstra o
interesse e crença nas informações, bem como a aplicabilidade para os seus.

- Percebemos, em linhas gerais, um aumento de homens a utilizarem a ESF, não apenas
como um mero acompanhante, mas sim, como um sujeito de direitos, interesses e, principalmente,
que acredita estar num local de acolhimento e valorização de sua saúde.

1  Agente Comunitário de Saúde, Porto Alegre, Brasil.



Eixo temático:Ciclos Vitais

GRUPO VIDA ATIVA

Rita de Cássia Fagundes Fernandes Rodrigues,agente comunitário de saúde, Charqueadas, Brasil
Joice Cezar Rodrigues, agente comunitário de saúde, Charqueadas, Brasil

Renato Batista Ferraz Pizzio,agente comunitário de saúde, Charqueadas, Brasil
Elenice Oliveira de Avila,enfermeira, Charqueadas, Brasil

Maria Elaine da Silva Diersmann, técnica de enfermagem, Charqueadas, Brasil
Vanessa Tissot Lopes,agente comunitário de saúde, Charqueadas, Brasil

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Charqueadas.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:USF Central
Qual foi a experiência desenvolvida?Desenvolveu-se um grupo de convivência, voltado

para a saúde e qualidade de vida do idoso. 
Sobre  o  que  foi?Este  Grupo  foi  criado  pela  USF  Central  com  a  finalidade  inicial  de

aproximar  os  pacientes  com Hipertensão Arterial  e  Diabetes  Melittus,  facilitando assim o  seu
cuidado, de uma forma atrativa, estimulando a adesão ao tratamento convencional.

Como funciona(ou) a experiência?O Grupo Vida Ativa existe há 11 anos. Atualmente é um
Grupo de convivência e de qualidade de vida,  aberto a idosos.  Sua origem deu-se a partir  da
formação de um grupo de hipertensos e diabéticos. O Grupo Vida Ativa se reúne semanalmente,
sendo terça-feira o dia oficial de suas atividades.  As reuniões têm duas horas de duração. São
realizadas  atividades  como:  Atividades  de  educação  em  saúde  realizadas  pela  Equipe
Multiprofissionale palestrantes convidados,Monitoramento de PA, Pesagem Mensal, Reeducação
Alimentar, Atividades de socialização e lazer como: Jogos, trabalhos manuais, dinâmicas, Gincana
Sociocultural, Passeios, Coral, Atividades Temáticas: Festas, Almoços e Chás.

Desafios  para  o  desenvolvimento?No  inicio  houve  um  pouco  de  resistência  quanto  a
proposta de mudanças em seus hábitos de vida.

Quais as novidades desta experiência?O Grupoe a USF Central não mantem uma relação
de dependência quanto a suas atividades,  mas sim de parceria,  pois com o passar dos anos o
Grupo adquiriu identidade própria. Isto fica provado pelo fato de que o grupo possui seu próprio
regimento,  o  que  inclui  planejamento,  reuniões  registradas  com  atas,  obtenção  de  recursos
próprios através do recebimento de mensalidades e realização de promoções. 



Eixo: ciclos vitais

MELHOR IDADE
Catarina Dornelles

Priscila Voigt Severiano

Local de experiência: Brasil. Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Equipe de Estratégia de Saúde da Família

Morro da Cruz 
Qual foi a experiência desenvolvida?  Atividade relacionada ao mês do idoso no ano de

2013.

Sobre o que foi?  A experiência relatada foi sobre o desenvolvimento de uma atividade
voltada para a população idosa do território no mês do idoso em 2013, abordando questões sobre
qualidade  de  vida  na  terceira  idade,  sexualidade,  violência,  preconceitos  e  direitos,  tudo  isso
construído  através  de  roda  de  conversa  e  dinâmicas.  Além  disso,  a  experiência  relata  a
participação dos idosos em demais atividades promovidas durante o mês do idoso.

Como  funciona(ou)  a  experiência? Foi  realizada  uma  roda  de  conversa  com  dois
pedagogos da FASC falando sobre a vida, sexualidade na terceira idade, o momento da melhor
idade  e  os  desafios  (preconceito,  abandono  e  direitos).  Foram  realizadas  também  dinâmicas
corporais. Ainda no mês do idoso o Grupo da Caminhada do Morro da Cruz participou do bingo
desenvolvido pela Gerência Distrital Partenon/Lomba do Pinheiro e do baile do idoso no Clube
Farrapos promovido pelo Município de Porto Alegre.

Desafios para o desenvolvimento? Maior envolvimento na construção e participação nas
atividades pelos membros da equipe, falta de recursos financeiros e de apoio institucional.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Surgiu  a  necessidade  de  retomar  o  grupo  de
convivência  que  existia  no  Morro  da  Cruz  e  repetir  as  rodas  de  conversa.  Porém não  temos
disponibilidade dos profissionais da equipe em desenvolver esse grupo devido a sobrecarga de
trabalho  e  nem  um  profissional  especializado  para  poder  realizar  um  suporte  ao  grupo  (por
exemplo, psicólogo) e desenvolver essa atividade de modo permanente.



Eixo Temático: Ciclo Vital 

PROJETO BINGO DA SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jane Aparecida Velho Kirsch 
Valéria Ruiz 

Cristiane Backes 
Almerinda Rodrigues Velho Bierhals 

Clarice Rejane Fipke 
 

Local de experiência: 
        Unidade de Saúde da Família (USF) Boa saúde - Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul,

Brasil

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
        Estratégia da Saúde da Família (ESF) Boa Saúde, Novo Hamburgo, RS, equipes das

áreas 18, 19 e 20.

Qual foi a experiência desenvolvida? 
        O projeto Bingo da Saúde foi desenvolvido tendo como foco a população da terceira

idade e aberta a comunidade em geral, com o objetivo de oportunizar o fortalecimento de vínculo
da comunidade com equipes de saúde, incentivando a socialização e a integração comunitária,
proporcionando momento de lazer e descontração bem como orientações sobre saúde.

Sobre o que foi? 
        No evento foram realizadas rodadas de bingo propiciando momento de lazer e

descontração aos participantes, e nos intervalos de rodada foram feitas orientações sobre temas
diversos, sendo que já foram abordados questões sobre saúde da mulher, do idoso, hipertensão
arterial  e  diabetes,  alimentação  saudável,  trabalhando  assuntos  pertinentes  a  saúde  e  datas
comemorativas além de mensagens de auto-estima.          

Como funciona (ou) a experiência?
      O Projeto Bingo da Saúde surgiu em 2012, durante uma reunião de equipe da Estratégia

da Saúde da Família Boa Saúde de Novo Hamburgo, RS, sendo em pauta foi levantada a questão
de fazer projetos diferenciados voltados para a comunidade em especial os idosos em busca da
integração,  prevenção  e  promoção  da  saúde.  As  Agentes  Comunitárias  da  Saúde  da  área  18
tiveram a idéia de organizar um bingo, inicialmente iniciaram o projeto, e a partir do segundo
evento as equipes das outras áreas também se envolveram e atualmente participam do projeto.
Durante  o  evento  do  Bingo  foram  realizadas  atividades  como  sorteios  de  brindes  para  os
ganhadores  das  rodadas,  e  nos  intervalos  orientações  e  informações  sobre  saúde.  No  ato  da
participação os idosos tinham rodadas gratuitas, e demais público foi solicitado a contribuição de 1
Kg de alimento não perecível, para ser doador a uma entidade sem fins lucrativos beneficiando
pessoas carentes. Houve uma boa participação da comunidade principalmente dos idosos e um
aumento da participação em eventos posteriores. 

Desafios para o desenvolvimento?
       Organização do evento pelos agentes comunitários da saúde, participação da 

comunidade arrecadação de brindes. 

Quais as novidades desta experiência?



        A participação e envolvimento de todas as equipes no evento. A participação da
comunidade que vem aumentando a cada edição e já demonstram interesse e procuram ajudar
com doações de brindes.  A doação dos alimentos não perecíveis arrecadados foram doados às
instituições sem fins lucrativos,  beneficiando assim pessoas carentes da comunidade. O evento
ocorre uma vez por semestre e atualmente estamos na quinta edição, mantendo o mesmo nome e
objetivos.

1 Agente Comunitário da Saúde Da USF Boa Saúde, Novo Hamburgo, RS. Brasil
² Enfermeira da Estratégia da Saúde da Família e Coordenadora da USF Boa saúde , preceptora 
da Residência Multiprofissional Atenção Básica e Saúde da Família  da Universidade Feevale. 
Novo Hamburgo , RS, Brasil
³Enfermeira residente do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde
da Família  da Universidade Feevale; Novo Hamburgo , RS, Brasil

4  Agente Comunitário da Saúde Da USF Boa Saúde, Novo Hamburgo, RS . Brasil
5  Agente Comunitário da Saúde Da USF Boa Saúde, Novo Hamburgo, RS . Brasil



Eixo temático: Ciclo Vital

PROMOVENDO A INTEGRALIDADE NA TERCEIRA 

 Cristiane Miguel Lopes
Maria Leonor Berzagui
Alice Teresinha Nunes

Juliana de Deus Alós
Débora Cristiane da Silva Thiesen

Michele CamponogaraPippi

Local de Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Gravataí.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:Casa do idoso da Prefeitura  Municipal  de

Gravataí;Rede Integrada de Atenção a Pessoa Idosa e Secretaria Municipal de Esportes.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida:A convivência  lúdica  do  Grupo  deIdosos  Vida  e

Saúde iniciado em abril de 2014 na Estratégia de Saúde da Família Santa Cecília.
Sobre o que foi? O trabalho realizado promoveua integralidade do cuidado através da

prevenção e promoção da saúde, visando o envelhecimento ativodos membros da comunidade
com o  enfoque  na  convivência.  Pois  é  no  grupo de  convivência  que  se  consegue  vivenciar  o
trabalho  vivo  em ato  experienciandodiferentes  modos  de  “andar  a  vida”  e  consequentemente
compartilhando diferentes saberes de forma lúdica.

Como funciona a experiência? A experiência ocorre quando o borramento das fronteiras
entre os diferentes saberes produz um novo modo de vida saudável. É na troca de experiências em
que  ocorrem  os  agenciamentos  através  de:caminhadas  assistidas,  bingos,  rodas  de  conversas
educativas com os profissionais da saúde bucal, psicologia, nutrição, entre outros profissionais,
encontros com grupos de convivência de outros municípios e demais atividades.

Desafios para o desenvolvimento? Os principais desafios encontrados pela equipe foram a
capacidade de criar uma modelagem com o objetivo de construir através das singularidades de
cada  um,  criando  umgrupo  com  motivação  coletiva,  e  a  participação  dos  atores  sociais  no
processo.

Quais as novidades desta experiência?Esta experiênciapossibilitou maior autonomia dos
idosos enquanto atores sociais envolvidos na comunidade, permitindo que novos modos de viver
sejam experimentados e sentidos do jeito de cada um.

Referências bibliográficas?
BRASIL. Estatuto do Idoso: Lei n°10.471, de 1° de Outubro de 2003.
BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de atenção básica. Política Nacional

de Atenção Básica. Brasília, 2012.
MERHY, E. E. Cuidado com o cuidado em saúde: saber explorar seus paradoxos para um

agir manicomial. In: MERHY,E. E.; AMARAL, H. (Org.). Reforma Psiquiátrica no cotidiano II. São
Paulo: Hucitec, 2007. P. 25-37.

1 Agente comunitária de saúde, Gravataí, Brasil.
2 Auxiliar de enfermagem, Gravataí, Brasil.
3 Agente comunitária de saúde, Gravataí, Brasil.
4 Agente comunitária de saúde, Gravataí, Brasil.
5 Agente comunitária de saúde, Gravataí, Brasil.
6 Agente comunitária de saúde, Gravataí, Brasil.
7 Enfermeira, Gravataí, Brasil.



Eixo Ciclos vitais

REVIVENDO ÉPOCAS

Cibele Nunes Medeiros
Clarice Emmel Bock

Mirela Avena de Oliveira
Rochele Maria Tomasel Machado

Local de experiência: Brasil, RS, Cidreira
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família 3
Qual foi a experiência desenvolvida?Atividade Terapêutica de Grupo – Desfile de Moda e

Estilos

Sobre o que foi?Desfile de Moda e Estilos, como forma de atividade de integração entre os
grupos terapêuticos.

Como  funciona(ou)  a  experiência?Todos  os  participantes  do  grupo  Vida  e  Arte
pesquisaram músicas, textos descritivos estilos e modelos de roupas de épocas diversas, buscando
caracterizar-se para apresentação em forma de desfile.

Desafios para o desenvolvimento?Busca de equipamentos como microfone, caixa de som,
notebook; material informativo sobre cada modelo de roupa; tecidos e acessórios para confecção
das mesmas; músicas adequadas aos trajes; horário destinado ao ensaio da apresentação; estimular
os participantes mais introvertidos para o desenvolvimento da atividade.

Quais  as  novidades  desta  experiência?A  motivação  dos  integrantes  do  grupo  para  a
realização  da  experiência,  tendo  como  consequência  a  divulgação  deste  e  convites  para
apresentação em outros eventos, com elevação da auto estima das pessoas envolvidas.

Outras observações 
Referências Bibliográficas

1 .Terapeuta Ocupacional, Cidreira, Brasil
2 Extensionista EMATER, Cidreira, Brasil
3 Médica de Saúde da Família , Cidreira, Brasil
4 .Psicóloga, Cidreira, Brasil



Eixo temático: Ciclos Vitais (Saúde do Homem)

Roda de conversa sobre Saúde do Homem no Grupo Qualidade de Vida na Estratégia de
Saúde da Família: um relato de experiência

Cristiane Backes 
Raquel Maldaner 

Bruna Mombach Dietrich 
Paulo Sérgio Starck 

André Dos Santos Gil 
Gilmar de Abreu Cardoso 

Local de experiência: 
        Unidade de Saúde da Família (USF) Boa saúde - Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul,

Brasil.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
       Equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Boa Saúde e Centro de Educação

Nutricional (NUTRIR), Novo Hamburgo ,RS.

Qual foi a experiência desenvolvida? 
       Trabalhar o tema Saúde do Homem, dentro do grupo Qualidade de Vida, com a

finalidade de avaliar adesão dos usuários para posterior planejamento de um Grupo de Saúde do
Homem.

Sobre o que foi? 
        Roda de conversa sobre saúde do homem, hábitos de vida saudáveis e cuidados com a

saúde, incluindo avaliação antropométrica e aferição da pressão arterial dos participantes.
Como funciona (ou) a experiência?
        O grupo Qualidade de Vida tem como público alvo a comunidade em geral e ocorre na

USF  com  encontros  mensais,  onde  são  realizadas  atividades  promoção  e  proteção  da  saúde,
através de uma equipe multidisciplinar.  A iniciativa de trabalhar o assunto Saúde do Homem
surgiu após observação da participação majoritariamente feminina. Assim, propôs-se a abordagem
de Saúde do Homem, objetivando ampliar a participação masculina no grupo, sensibilizando-os e
estimulando-os  a  participar  das  ações  de  promoção  e  proteção  à  saúde,  incitando  também  a
implementação de estratégias voltadas para essa população, que promovam o adequado reajuste
entre a demanda e oferta de serviços voltados às necessidades de saúde do público masculino no
seu contexto social e familiar.  

Desafios para o desenvolvimento?

          O principal desafio foi mobilizar os homens moradores do bairro a participar do
encontro Grupo Qualidade de Vida e propor um grupo voltado a esta população alvo. Conforme
Brasil (2008), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), visa reunir
forças para ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, contribuindo para a
redução das causas de morbidade e mortalidade e a organização de uma rede de atenção à saúde
que garanta uma linha de cuidados integrais, cuja porta de entrada é a Estratégia da Saúde da
Família (ESF),  com ações comunitárias,  o  que responsabiliza/incentiva a equipe a mobilizar  a
população masculina  pela luta e garantia de seu direito social à saúde.

Quais as novidades desta experiência? 
            A partir da Roda de Conversa sobre Saúde do Homem, durante o encontro do grupo

Qualidade de Vida, propôs-se aos homens lá presentes a criação de um grupo específico de Saúde
do  Homem,  com  o  propósito  de  abordar  assuntos  de  interesse  desta  população.  Os  agentes
comunitários de saúde masculinos participarão como figuras-chave na construção do projeto, que
contará com apoio da enfermagem e nutrição. Os participantes homens aprovaram a proposta,
justificando que se o grupo fosse somente masculino eles se sentiriam mais confortáveis, uma vez
que os assuntos também seriam mais voltados para seu interesse. Assim, a partir deste encontro,



iniciou-se então a construção do projeto Grupo Saúde do Homem, ainda em fase de elaboração.
Essa estratégia visa programar ações voltadas ao público masculino, através de encontros mensais,
tendo como base os eixos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

Referências Bibliográficas:
Brasil. Ministério  Da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de  Formulação  de

Políticas  de  Saúde  –  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  do  Homem:  princípios  e
diretrizes. Brasília, 2008.

1  Enfermeira  residente  do  Programa  de  Residência  Multiprofissional  da  Atenção  Básica  e
Saúde da Família  da Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RS, Brasil.
²  Nutricionista residente do Programa de Residência Multiprofissional  da Atenção Básica e
Saúde da Família  da Universidade Feevale;  Novo Hamburgo, RS, Brasil.

³ Nutricionista Coordenadora do Centro de Educação Nutricional (NUTRIR) Novo Hamburgo, RS,
Brasil.

4 Agente Comunitário da Saúde Da USF Boa Saúde, Novo Hamburgo, RS . Brasil
5 Agente Comunitário da Saúde Da USF Boa Saúde, Novo Hamburgo, RS . Brasil
6 Agente Comunitário da Saúde Da USF Boa Saúde, Novo Hamburgo, RS . Brasil



Eixo: Atenção Básica
Alimentação Saudável

Além do Feijão e Arroz

Marta de Oliveira
Local de experiência: 
Brasil, RS, Campo Bom.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:
ESF Imigrante Norte, Téc. de Enfermagem Marta Oliveira, EnfºRosemar Couto.
ESF Operária, Téc. De Enfermagem Maria Cristina Dietrich.
ESF Porto Blos, Dr. Charles Generch.
Qual foi a experiência desenvolvida?
Introduzir alimentos variados de baixo custo e com alto valor nutricional e sem a presença 

da proteína animal. Proporcionando mudanças benéficas a saúde das pessoas fazendo com que 
experimentem outros sabores saindo do tradicional feijão com arroz. E a partir desta experiência 
levem aos seus familiares hábitos saudáveis.

Sobre o que foi?
A comunidade juntamente com a equipe organizadora do almoço empenhou-se para a 

realização do almoço saudável, a equipe ofereceu variedades de grãos, legumes e saladas. No 
processo de um cardápio diversificado elaborado a partir de grãos integrais que normalmente não 
estão inclusos no dia a dia como soja, feijão branco, grão de bico, tabule, triguinho entre outros.

Como funciona (ou) a experiência?
Este almoço tem a colaboração dos integrantes de grupos que são realizados pelas ESF’s. 

Onde cada participante colabora com a doação dos ingredientes para o preparo do almoço: o 
mesmo é feito em local cedido pela comunidade do bairro e juntamente com os utensílios 
necessários para o preparo: fornos, travessas, talheres, liquidificador entre outros. A comunidade é
convidada a auxiliar no preparo do almoço.

Desafios para o desenvolvimento?
Promover mudanças culturais em uma população de grande maioria origem alemãs (com 

alto índice do consumo de carboidratos e de proteína animal) e também ultrapassar as fronteiras 
do município.

Quais as novidades desta experiência?
Boa aceitação dos alimentos de origem vegetal sem a presença da proteína animal gerou 

surpresa por parte dos participantes, pois não sentiram falta da carne. E houve ampla discussão 
sobre os pratos oferecidos no almoço entre a comunidade, solicitação de receitas e o convite para 
novos almoços saudáveis.

Outras observações:
Pela  divulgação  que  houve  entre  os  bairros  do  evento,  temos  ate  o  final  do  ano  a

programação de uma agenda mensal. 



Eixo: Atenção Básica

Experiência bem sucedida

Matheus Thomas Fochi  

 Relato da Experiência 

Na manhã fria do dia 14 de julho do ano de 2014 as bandeirolas e balões feitos de jornal já
decoravam a sala de espera da pediatria, local que seria palco, dentro de algumas horas, de uma
peça  teatral  descontraída  em  homenagem  aos  santos  casamenteiros  e  protetores  de  junho  e
especialmente as alegrias da vida. Os medos e as angústias seriam espantados, abriríamos espaço
para o entusiasmo e a felicidade. 

Aos poucos a Unidade Básica de Saúde era tomada pelo cheiro da pipoca e pelo aroma
suave do quentão feito com suco de uva, cravo e gengibre. A sala da oficina terapêutica de artes se
tornou um camarim para os atores de um único dia, um ambiente acolhedor que também seria
sede de comemorações. Bolos, pastéis e rapaduras compunham a recepções dos convidados da
festividade. 

Chegada a hora, todos a postos, ansiosos e ensaiados os atores começaram o espetáculo: 
O padre iniciou a cerimônia,  os  padrinhos e  familiares aguardavam pelo casamento.  O

noivo  enfim  aponta  na  entrada  da  capela,  estava  visivelmente  embriagado,  abraçado  em  sua
garrafa cambaleava e caia durante seu trajeto. A noiva muito jovem e iludida entra em seguida ao
som da marcha nupcial, estava ansiosa e sorridente ao encontrar com o noivo no altar. De repente
a  cerimônia  é  interrompida  intempestivamente,  uma  mulher  invade  a  capela  aos  gritos  de
protesto,  afirmando  –  o  noivo  não  pode  casar,  ela  dizia,  engravidou  minha  filha  -  Todos  estavam
perplexos com a cena, quando surge a porta uma segunda noiva, acompanhada de seu pai. 

Faleiro Pinguço, o noivo, em um rompante de desespero foge da capela, mas é apanhado
pela polícia e forçado a casar com a moça grávida. Sandrine Brotoeja, a noiva desiludida, chora nos
braços dos pais, mas logo supera, seu sentimento era frágil e imaturo. Com o encerramento da
cerimônia, todos dançam alegremente a quadrilha, celebram agora o fim dos desentendimentos e a
peça termina e todos os convidados se dirigem a recepção. 

O casamento caipira era regado de atrapalhações, confusões e danças. A música e as risadas
atraíram  espectadores,  arrancaram  elogios,  sorrisos  e  admirações  de  seus  convidados.  Muitos
atores estiveram tão contentes e motivados que não se desfizeram de suas fantasias, continuaram
vestidos de caipira durante a recepção e foram embora para suas casas do mesmo jeito, felizes pela
atuação, por se permitirem um momento de descontração e bem estar. 

A oficina terapêutica de artes foi criada a partir da necessidade de se desenvolver ações
com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças. Foi idealizada pelo setor de saúde mental
da Secretaria  da Saúde de General  Câmara e  é  coordenada pelos psicólogos  Matheus Fochi  e
Cássia Kroeff.  Atende atualmente 15 usuários do SUS, em sua maioria paciente em tratamento
psicológico, mas segue com vagas para novas pessoas interessadas. As atividades são planejadas e
orientadas pela oficineira e Artista Visual  Rose Machado. Observamos resultados benéficos na
evolução  do  tratamento  desses  pacientes,  no  que  diz  respeito  à  autoestima,  autonomia,
socialização e qualidade de vida. 



Eixo: Atenção Básica

Dia da Beleza: Saúde como um todo

Mirian de Barcelos da Silva

Experiência realizada:
De acordo  com  a  necessidade  percebida  em nossa  comunidade  de  executar  ações  que

valorizassem o bem estar das mulheres da nossa comunidade buscamos apoio de profissionais da
área da beleza que pudessem dispor um dia de trabalho em prol desta causa, realizando cortes de
cabelo,  manicure,  sobrancelha,  e  nos surpreendemos com tamanha aceitação da comunidade e
então  pudemos  juntos  proporcionar  um  momento  de  alegria,  valorização  e  acolhimento  de
algumas mulheres de nossa área.

Qual foi a experiência desenvolvida? Sobre o que foi?
Visando a necessidade de uma ação de valorização pessoal das mulheres da nossa área de

atuação buscamos apoio com colaboradores da área da beleza que se dispusesse a cortar cabelos,
arrumar unhas, designer de sobrancelhas e em nossa busca tivemos uma surpreendente aceitação e
pudemos contar com vários parceiros que desenvolveram voluntariamente trabalho maravilhosos.
Ainda  mais  emocionante  do  que  a  aceitação  dos  colaboradores  foi  a  grandiosa  sensação  de
gratificação por ver as mulheres alegres, contentes e interagindo entre si e com a equipe do ESF.
Neste  dia  decidimos  também  realizar  uma  ação  de  conscientização  sobre  um  meio  ambiente
saudável  e  buscamos  para  isto  doação  de  mudas  de  árvores  frutíferas  para  distribuição  e
orientação e estas mulheres foram acarinhadas também com uma muda de flor adquirida por nós
agentes de saúde para elas além de um café.

Como funciona(ou) a experiência?: 
Primeiramente reunidos decidimos as ações para a realização do evento;

Comunicamos a equipe que nos apoiou na ideia;

Contatamos e fomos em busca de colaboradores;

Realizamos a divulgação às mulheres;

Adaptamos uma sala para o local buscando móveis e utensílios);

Fomos até o horto florestal em Tramandaí-RS para solicitar e buscar as mudas de plantas 
frutíferas;

No dia do evento realizamos acolhimento das mulheres, estivemos todo o momento junto a
elas, efetuamos registro de participação  e organização de acordo com a disponibilidade dos 
colaboradores.

Desafios para o desenvolvimento: 
Falta de recursos;

Adaptação de espaço para o evento;

Busca de colaboradores realizando uma busca cara a cara;

Resultados:
A grandiosa aceitação e gratificação com a ação desenvolvida.

Solicitação das participantes e outras mulheres e homens para que se realize novamente o 
evento.



Eixo: Atenção Básica

Brechó social

Quele Goulart Moreira Melo

Experiência realizada:
Devido  à  demanda  de  moradores  com  baixa  renda  presentes  na  área  de  atuação

evidenciou-se a necessidade de auxiliar os mesmos e seus familiares com vestimentas e calçados.
Buscando uma valorização dos produtos a serem repassados foi então definido que seria cobrado
uma taxa simbólica de r$0.50 ao máximo de r$ 5,00, renda esta que seria revertida em benefício dos
próprios  usuários  da  atenção  básica  em forma  de  realização  de  grupos  educativos  em saúde
(hiperdia, gestantes...).

A  partir  da  necessidade  encontrada  em  nossa  comunidade  de  abrangência,  os  Acss
reunidos decidiram lançar um projeto que denominou-se brechó social onde após uma campanha
de arrecadação na comunidade, escolas e comércio de roupas e assessórios estas seriam repassadas
aos moradores interessados a valores simbólicos que variariam entre r$ 0,50 e r$5,00 por peça. Esta
cobrança teve a função de valorizar as peças adquiridas e o valor arrecadado seria repassado a
comunidade  em forma de grupos  educativos  (  hiperdia,  gestantes  e  outras  datas  importantes
relativas a saúde).

Como funcionou a experiência:
Nos  dias  que  antecederam  a  abertura  do  brechó  foi  realizada  uma  campanha  de

arrecadação na comunidade,  escolas  e  comércio onde foram espalhados cartazes e  folhetos  de
solicitação  e  informação  desta  campanha  de  arrecadação  que  nos  permitiu  uma  primeira
divulgação do brechó. Tendo sido muito bem aceita a idéia começamos a receber surpreendentes
doações de todos os lados da comunidade, enquanto recebíamos as roupas e acessórios os agentes
de  saúde  realizavam  uma  triagem,  higienizando  e  separando  as  mesmas,  durante  esta  etapa
também surgiu a preocupação de como seriam dispostas as arrecadações de forma que ficasse de
fácil  acesso  aos  interessados,  então  buscamos  e  carregamos  armações  de  ferro  abandonadas,
prateleiras sem utilidades, mesas, caixas e organizamos no dia anterior a abertura o local. O brechó
foi aberto no dia 15 de maio de 2013 às 9:00, atendido pelos próprios acs, todo o valor recebido foi
registrado em caderno caixa e também foi realizado registro de participação das mães, usuários do
brechó.

O brechó teria funcionamento por um dia, mas devido a grande aceitação e pedidos foi
prorrogado  por  mais  uma  semana  até  que  pela  falta  de  um  local  adequado  foi  extinto
temporariamente  podendo  já  que  tratou-se  de  uma  experiência  de  grande  valia,  quando
dispusermos de um local adequado.

Desafios para o desenvolvimento: 
Adaptar um local inadequado;

Buscar e carregar prateleiras e dispositivos para exposição das roupas e acessórios;

Seleção e exposição das doações recebidas.

Resultados
Surpreendente aceitação e satisfação da comunidade, atendendo inclusive moradores de 

outras áreas do município;

Qualidade das doações;

Gratificação da equipe com o atendimento das necessidades da comunidade participante;

Retorno financeiro surpreendente e satisfatório.



Satisfação pessoal em colocar em prática o verdadeiro conceito de saúde.



Eixo temático: Gestão

Projeto Horta Comunitária USF Herdeiros: promovendo melhoria da qualidade de vida/saúde
de usuários e trabalhadores.

Letícia de Lima Raymundo1

Estela Maria Hartmann Carlucci2

Local de experiência: Município de Porto Alegre/RS-Brasil. 
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: USF Herdeiros e NASF Lomba.
Qual foi  a experiência desenvolvida? A população de Porto  Alegre é  de 1.409.351 habitantes
(IBGE, 2010). O Programa de Saúde da Família teve início no município em 1996 e atualmente
conta com 54 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e possui 189 Equipes de Saúde da Família (dados
do mês de agosto de 2013), instaladas em 94 Unidades de Saúde da Família (USF). O município
possui  4  Núcleos  de  Apoio  a  Saúde da  Família  (NASFs)  credenciados  junto ao  Ministério  da
Saúde(MS), nas regiões das Gerências NEB (Núcleo Eixo Baltazar),  LENO ( Leste e Nordeste),
GCC (Glória Cruzeiro Cristal) e GLP (Gerência Partenon/ Lomba ).   Além destes, outras 4 equipes
estão em etapa de fechamento do projeto para envio ao MS. A USF Herdeiros, criada em 2002, se
localiza  no  bairro  Agronomia,  Município  de  Porto  Alegre,  e  pertence  à  Gerência  Distrital
Partenon/Lomba do Pinheiro. É constituída por duas equipes mínimas preconizadas pelo MS e
atualmente à população abrangente é de  3750  pessoas. A unidade desenvolve várias  ações de
vigilância, programas e grupos, como: Puericultura, Pré-Natal, Programa Prá- nenê, Programa de
Saúde na Escola (PSE), Programa Bolsa Família, Grupo do Tabagismo, Grupo Hiperdia, Grupo de
Amigos (Saúde Mental), Grupo de Caminhada, Grupo de Gestantes, dentre outros.
Boa parte da população atendida em nosso território é acometida por transtornos psíquicos, como:
síndrome do pânico,  ansiedade,  depressão,  esquizofrenia,  etc.  Também é grande o número de
usuários com doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). O Ministério da Saúde recomenda que
sejam evitados a psiquiatrização e medicalização nas situações cotidianas geradoras de angústia e
sofrimento  psíquico,  como:  violência  doméstica,  dificuldades  financeiras,  dificuldades  de
relacionamento conjugal ou familiar, alcoolismo ou drogadição, dentre outras. 
Existe na USF uma Horta Comunitária Orgânica que iniciou suas atividades a partir do ano de
2012, durante as comemorações dos 10 anos da Unidade. Como residente de Atenção Básica da
Residência Integrada em Saúde ESP-RS eu constatei a  necessidade de elaborar,  uma forma de
utilizar a horta para a obtenção de melhor qualidade de vida dos usuários e dos trabalhadores em
saúde.  Surgiu,  assim,  o  desejo  de  trabalhar  na horta  com a subjetividade dos  trabalhadores  e
usuários,  promover  saúde,  prevenir  agravos  e  de  “reduzir  danos”  através  de  atividades
terapêuticas, educação alimentar, atividades de lazer, distração e recreação.  O projeto tem como
objetivo promover ações que possam contribuir para melhoria da qualidade de vida e saúde de
usuários e trabalhadores da USF Herdeiros. 
Sobre o que foi? O ponto de partida, para elaboração do projeto, aconteceu após a Coordenadora
da USF do meu campo de formação na residência reconhecer oportuna a ideia dos usuários e
trabalhadores se envolver com a horta, que fica situada no terreno da unidade. Foi realizada uma
visita  na Horta  Comunitária  da Lomba,  situada no  Centro Administrativo Regional  (CAR) da
Lomba,  para  serem obtidas  informações  de  como os  participantes  se  organizam.  Também foi
possível  acompanhar  o  trabalho  dos  profissionais  do  NASF  Lomba,  pois  é  papel  do  núcleo
potencializar a aproximação entre os trabalhadores da saúde e a comunidade. A horta comunitária
é um espaço de cultivo onde há troca de experiência, nos quais os indivíduos interagem numa ação
comum, expressando sua cultura e seu conhecimento. Neste espaço, além de cultivar hortaliças,
frutas, condimentos e espécies medicinais, também desenvolvem habilidades sociais e cultivam
amizades, que contribuem para sua socialização a um grupo criando uma identidade coletiva e ao
mesmo tempo construindo a identidade individual (Seabra Junior et al, 42 2010).
Com isso, se possibilitará também maior vínculo dos usuários com a equipe de saúde; promoção
da organização  popular; integração de sujeitos acometidos pelo uso abusivo de álcool e outras
drogas  e  portadores  de  sofrimento  mental;  incentivo  ao  convívio  social;  conscientização  dos



usuários  sobre  a  importância  da  preservação  do  meio  ambiente  e  a  sustentabilidade;
conscientização  da  importância  de  saborear  um  alimento  saudável  e  nutritivo;  exercitar  a
cooperação  e  o  trabalho  em  equipe;  incentivo  aos  participantes  ao  cultivo  da  horta  em  suas
residências enfim, promoção da autonomia, resgate à cidadania, autoestima, inclusão social e o
empoderamento. 
Como funciona (ou) a experiência? Será organizada uma comissão gestora da horta,  que terá
como membros trabalhadores da equipe da USF e do NASF, usuários e residentes. O projeto se
caracteriza por ser uma atividade continuada, portanto, não tem hora ou tempo de duração que
possa  ser  pré-estabelecido.  Afinal,  a  cada  ano,  os  membros  do  comitê  gestor  da  horta  darão
continuidade ao projeto.
Os  participantes  do  projeto  receberão orientação técnica  sobre  plantio,  replantio  de  hortaliças,
controle natural de pragas, épocas para o plantio e compostagem.  Haverá reuniões mensais do
comitê, para serem planejadas as atividades que serão desenvolvidas, organizar qual o dia que
cada grupo poderá usufruir da horta, fazer o cadastro dos usuários que tem direito de levarem as
hortaliças, decidir quem serão os encarregados de cada tarefa (buscar parcerias, coletar recursos e
planejamento  do  que  será  cultivado,  etc.),  enfim  a  aplicação  do  projeto  de  acordo  com  o
cronograma  estabelecido  para  o  ano  letivo.  Para  avaliar  se  as  atividades  desenvolvidas  estão
contribuindo à saúde será realizada uma pesquisa qualitativa,  a fim de constatar o reflexo das
atividades desenvolvidas na vida das pessoas. 
O projeto não prevê geração de renda para os envolvidos.  Para melhor organização da USF os
usuários que participarão das atividades da horta serão, inicialmente, os que participam do Grupo
de Amigos e o Grupo Hiperdia. Será desenvolvida uma metodologia que facilitara a organização
da USF com relação aos grupos que participarão das atividades. As atividades funcionarão nos
turnos da manhã e da tarde,  e receberão visitas  da equipe do NASF e também haverá visitas
regulares de um médico veterinário voluntário, docente convidado da UFRGS.  Serão realizadas
pelos membros dos grupos atividades de manutenção, como plantio, capina e colheita, sempre
acompanhados por um responsável que faz parte da equipe. Durante as atividades os usuários e
os participantes do Grupo de Amigos vão dialogar, falando de seus problemas e angústias, em um
ambiente favorável que gera momentos de tranquilidade e relaxamento. As verduras produzidas
serão  distribuídas  entre  estes  no  final  de  cada  dia  de  atividade,  como  forma  de  incentivo  à
participação. 
Desafios para o desenvolvimento? Conseguir que os usuários se apropriem da horta e não sejam
apenas meros expectadores, no decorrer das atividades e promover na equipe a cultura que a horta
comunitária  é  um  importante  espaço  de  socialização,  de  trocas  culturais  e  de  conhecimentos
diversos na prática  de produção de hortaliças,  e  ainda provoca o vinculo dos usuários com a
equipe. 
Quais  as  novidades  desta  experiência?  Trabalhar  a  horta  comunitária  como  um  espaço  de
interação entre usuários e equipe através do incentivo a produção e consumo de hortaliças, pois
nunca foi utilizada para este propósito.
Outras observações: A nutricionista residente de segundo ano fez curso com carga horária de
40horas/aula  intitulado  Curso  de  Plantas  Medicinais,  Aromáticas  e  Condimentares  em  Nova
Petrópolis. Planeja-se firmar parcerias com SMAN, Viveiro Municipal de Porto Alegre e Jardim
Botânico de Porto Alegre para também capacitarem à equipe e usuários.  Futuramente queremos
que participem de atividades na horta as crianças do SASE, das escolas de educação infantis, escola
estadual e outros usuários, que utilizam outros serviços que pertencem ao nosso território.
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1Nutricionista, Nutricionista Residente de 2º ano da Atenção Básica, da Residência Integrada em 
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