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A reformulação da Rede de Saúde Mental impulsionou
a busca de alternativas que acolhessem as questões
subjetivas. Objetivo: Ampliar as alternativas para solução dos problemas do cotidiano e possibilitar o bemestar pessoal. Método: Em parceria com a Universidade
Federal do Ceará, através do Professor Doutor Adalberto Barreto, formamos 60 profissionais de diversas
categorias em Terapia Comunitária. Implantamos em
34 Unidades Básicas de Saúde a Terapia Comunitária,
uma vez por semana, com sessões abertas de 2 horas
de duração e com uma média de participação de 10
pessoas em 9 grupos. Conclusão: Na prática, fomentar
a Terapia Comunitária em nosso município é optar
por uma Política Pública responsabilizada, que foca
na pessoa a busca de novas alternativas, e fazer novas
escolhas que possibilitem bem-estar pessoal.
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A partir de um importante processo de discussão, envolvendo os profissionais da rede de atenção à saúde
mental do município de Suzano, foi possível implementar mudanças significativas para a articulação, de fato,
da rede de atenção psicossocial e do desenvolvimento
de ações específicas de promoção da inclusão social
de portadores de transtornos mentais. A experiência
tem contribuído para atingir de forma mais incisiva
o estigma e o preconceito a que estão submetidos os
usuários da saúde mental, inclusive nos serviços de
saúde. Três equipes de saúde mental, formadas por
psiquiatra e psicólogo, foram implantadas em unidades
básicas de áreas estratégicas para assegurar o acesso
e descentralizar o atendimento, antes exclusivo no
Ambulatório de Saúde Mental, no centro. Como inovação, as equipes iniciaram um trabalho matricial junto
às Unidades de PSF, com perspectiva de ampliação às
demais Unidades Básicas de Saúde do município.
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Este estudo refere-se à experiência de reorganização do
processo de trabalho da saúde bucal na USF do Jardim
Brasil, Amparo-SP. O acesso às ações nesta unidade
de saúde dava-se de forma não equânime e focada na
equipe de saúde bucal, traduzindo um modelo ainda
vigente no contexto atual da odontologia na Estratégia
Saúde da Família. A demanda reprimida gerada por
esse modelo levou a uma reflexão por parte da equipe
multiprofissional em relação à busca de um acesso
mais justo. Nesse processo, mediante os princípios da
universalidade e equidade, foi construído um instrumento de avaliação de risco que viabilizou, além da reSaúde e Sociedade, v.18, supl.1, 2009 77

estruturação do acesso, a ampliação do olhar da equipe
no cuidado ao usuário, possibilitando um novo fluxo na
unidade de saúde, apoiado na atenção integral.
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O Programa “Sorria Itapira” promove a integração serviço-universidade. Pesquisa epidemiológica realizada
em 2005 mostrou nas crianças de 5 anos um alto índice
de cárie (ceo 2,15), com prevalência do componente
cariado (62,8%). A estratégia de ação envolveu dois
professores responsáveis pelo estágio, 20 alunos de
odontologia (3° ano), um Auxiliar de Cirurgião Dentista
ACD, professores das EMEI e Coordenador de Saúde
Bucal. Os pais foram informados e assinaram Termo
de Consentimento. Alunos da UNICID realizaram triagem e encaminharam as crianças de acordo com suas
necessidades para realização de ART na escola ou para
a UBS. As crianças participaram de ações coletivas de
prevenção. Em 2007, foram examinadas 458 crianças
e realizados ART em 224, sendo 524 restaurações, 501
selantes e 73 crianças foram encaminhadas para UBS.
Em 2007, foi encontrado o índice ceo 1,79 aos 5 anos
de idade, com componentes obturado 64,7% e cariado
35,3%, mostrando uma inversão nos percentuais em
relação a 2005. A parceria entre a UNICID e a Prefeitura
incorporou estratégias que objetivaram a formação
integral dos futuros profissionais e a melhoria da
saúde bucal da população atendida, diminuindo assim
a desigualdade social e buscando a humanização das
sociedades modernas.
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A abordagem em equipe multiprofissional com hipertensos e diabéticos é uma necessidade atual nos
serviços de saúde. Esta experiência visa relatar o
projeto “Vida e Ação”, que objetiva promover ações
terapêuticas e educativas em âmbitos individual e
coletivo e estimular mudanças de hábitos de vida em
indivíduos e famílias de dois Programas de Saúde da
Família (PSF II e III) do município de Batatais, através
de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e um
Centro Universitário particular, com docentes e alunos dos cursos de graduação em Fisioterapia, Terapia
Ocupacional e Nutrição. A partir do acolhimento dos
indivíduos-alvo pelos agentes comunitários de saúde,
define-se o grupo que será abordado pela equipe. O
trabalho de atendimento na unidade de saúde é feito
duas vezes por semana, quando o usuário é cuidado
pelo enfermeiro, médico, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, nutricionista, dentista e fonoaudióloga.
Esse projeto mostra possibilidades efetivas de ação
no cuidado às famílias, através de comunicação mais
aberta entre profissionais e usuários, atuando de modo
a humanizar os cuidados, considerando a tríade acolhimento, vínculo e autonomia.
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O município de Pindamonhangaba iniciou, em 2007, a
instalação de “Academias da Melhor Idade” (conjunto
de aparelhos para a realização de atividades físicas
projetadas para a melhor idade) e a realização do
evento Pinda Cidadã (ação intersetorial, itinerante
e regionalizada, com procedimentos, orientações e

