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RESUMO
Este	 artigo	 expõe	 um	 projeto	 comunitário	 criado	 pelas	 duas	
equipes	do	Programa	Saúde	da	Família	do	Posto	Floresta	da	ci-
dade	de	Bagé,	suas	características	e	resultados.
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ABSTRACT
This	article	shows	a	communitarian	project	created	by	two	Fam-
ily	Health	Care	Program	teams	from	Posto	Floresta,	in	Bagé	city,	
its	features	and	results.
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Desde	que	foi	implantado,	em	1994,	o	
Programa	Saúde	da	Família	 teve	a	vocação	
de	assumir	o	papel	de	principal	ferramenta	
utilizada	para	a	promoção	da	saúde.	

Segundo	 Sucupira	 (2003),	 a	 promoção	
da	saúde	é	a	atuação	nos	determinantes	da	
saúde,	isto	é,	o	conjunto	de	ações	assumidas	
pelo	Estado,	pelos	indivíduos	e	pela	comuni-
dade	que	tem	como	objetivo	criar	condições	
favoráveis	 ao	 pleno	 desenvolvimento	 das	
potencialidades	 humanas.	 Isso	 significa	 a	
intervenção	coletiva	no	sentido	de	melhoria	
da	 qualidade	 de	 vida.	 A	 responsabilidade	
por	essa	busca	não	é	só	do	indivíduo	ou	de	
sua	 família,	mas	 também	de	vários	 setores	
governamentais.	Como	ação	governamental,	
a	implantação	do	Programa	Saúde	da	Família	
mostra	a	intenção	de	transformar	um	modelo	
de	Atenção	à	Saúde	arcaico	e	ineficiente	em	
um	 modelo	 de	 atenção	 humanizado,	 mais	
resolutivo	e	centrado	na	lógica	da	vigilância	
à	saúde	e	qualidade	de	vida,	dirigido	à	família	
e	à	comunidade,	incluindo	desde	a	proteção	
e	a	promoção	à	saúde	até	o	diagnóstico	e	o	
tratamento	das	doenças	(DUNCAN;	SCH-
MIDT;	GIUGLIANI,	2004)	.	

Desde	 o	 século	 passado,	 a	 expressão	
qualidade	 de	 vida	 tem	 sido	 mencionada	
principalmente	em	função	do	interesse	das	

Nações	Unidas	de	mensurar	os	níveis	de	vida	
de	 diversas	 comunidades	 mundiais.	 Ainda	
hoje,	esse	conceito	tem	uma	definição	impre-
cisa.	 Inicialmente,	 associava-se	 a	 qualidade	
de	vida	a	um	conceito	quantitativo,	relativo	
a	recursos	materiais	disponíveis	para	deter-
minado	indivíduo	ou	sociedade.	Observa-se,	
entretanto,	que	os	esforços	atuais	em	defini-
lo	tendem	para	uma	abordagem	mais	ampla	
e	integradora.

Nesse	 sentido,	 a	 Organização	 Mundial	
da	 Saúde	 -	 OMS,	 propondo	 uma	 natureza	
multifatorial	da	qualidade	de	vida,	refere-se	
a	esse	conceito	a	partir	de	cinco	dimensões:	
(1)	 saúde	 física,	 (2)	 saúde	 psicológica,	 (3)	
nível	 de	 independência	 (em	 aspectos	 de	
mobilidade,	atividades	diárias,	dependência	
de	 medicamentos	 e	 cuidados	 médicos	 e	
capacidade	 laboral),	 (4)	 relações	 sociais,	 e	
(5)	meio	 ambiente	 (SOUZA;	CARVALHO,	
2003).	Trata-se	de	visão	global,	que	consi-
dera	as	várias	dimensões	do	ser	humano	na	
determinação	dos	níveis	de	qualidade	de	vida	
de	cada	indivíduo.	

O	compromisso	do	Programa	Saúde	da	
Família	com	a	promoção	da	saúde	difere	da-
quele	de	uma	unidade	de	saúde	normal	pela	
prática	constante	da	criação	de	vínculos	de	
co-responsabilidade,	com	criação	de	ativida-
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des	intersetoriais	e	participação	comunitária,	
conforme	o	relatório	final	do	Plano	Nacional	
de	Inclusão	das	Ações	de	Saúde	Mental	no	
Programa	Saúde	da	Família,	do	Ministério	da	
Saúde,	2001.

Para	que	o	Programa	Saúde	da	Família	
cumpra	seus	objetivos,	é	necessário	que	os	
profissionais	 que	 compõem	 as	 equipes	 te-
nham	um	perfil	específico,	envolvidos	com	o	
bem-estar	das	comunidades:	o	da	construção	
de	compromisso,	disponibilidade,		intimida-
de	 e	 de	 relações	 de		 confiança	 com	 essas	
comunidades.

Os	vínculos	de	uma	equipe	de	Progra-
ma	Saúde	da	Família	com	a	comunidade	são	
criados	com	a	convivência	e	a	ação	integra-
da,	 com	 propósitos	 comuns	 de	 melhoria	
da	 qualidade	 de	 vida,	 e	 são	 estreitados	 e	
consolidados	à	medida	que	a	convivência	se	
torna	constante	dentro	da	unidade	de	saúde	
e	nos	grupos	comunitários.

De	acordo	com	o	que	escreveu	Sampaio	
(2002)	a	respeito	da	obra	de	Bion,	a	formação	
de	um	grupo	se	dá	com	a	união	em	torno	de	
um	objetivo	comum,	mantendo	um	espírito	
de	 colaboração	 entre	 os	 membros,	 com	
suas	contribuições	 individuais	valorizadas	e	
a	mobilidade	individual	preservada.

Os	grupos	comunitários	são	geralmente	
criados	quando	um	agrupamento	de	pessoas	
com	 interesses	 iguais	 se	 	 transforma	 num	
grupo	organizado	em	torno	de	interesses	em	
comum,	ou	seja,	pessoas	que	se	reúnem	em	
torno	de	uma	tarefa	e	um	objetivo	comum	
ao	interesse	de	todos	(ZANELLA;	PEREIRA,	
2001).	 Os	 grupos	 se	 formam	 a	 partir	 da	
necessidade	 encontrada	 na	 comunidade	 e	
podem	ser	de	trabalho,	estudo,	lazer	ou	uma	

combinação	de	tudo	isso.	Dentro	da	atuação	
do	Programa	Saúde	da	Família,	a	equipe	de	
Saúde	estimula	a	busca	por	novas	atividades	
e	 delas	 participa,	 valorizando	 a	 escolha	 da	
comunidade	e	aproveitando	as	reuniões	para	
realizar	educação	em	saúde,	além	de	estreitar	
vínculos	com	a	comunidade.	

Quando	as	equipes	de	Saúde	da	Família	
do	 Posto	 Floresta	 buscaram	 a	 integração	
com	a	comunidade,	 isso	se	deu	a	partir	da	
criação	 de	 grupos	 pelos	 Agentes	 Comuni-
tários	 de	 Saúde.	 Esses	 profissionais,	 como	
bem	diz	Lavor	et	al.	 (2004)	em	seu	artigo,	
são	profissionais	‘sui	generis’	porque	são,	ao	
mesmo	tempo,	parte	do	sistema	de	saúde	e	
são	membros	da	comunidade,	conseguindo	
identificação	com	os	dois	 lados,	 com	 trân-
sito	em	ambos,	e	ganhando	a	confiança	da	
comunidade	 e	 do	 Sistema	 de	 Saúde.	 No	
Posto	 Floresta,	 o	 restante	 das	 equipes	 de	
saúde	sempre	estimulou	os	agentes	comu-
nitários	a	envolverem-se	com	a	comunidade	
de	 forma	coletiva,	 não	 somente	em	visitas	
domiciliares,	 mas	 promovendo	 reuniões	 e	
criando	grupos.

O	primeiro	grupo	surgiu	com	a	idéia	de	
reunir	 senhoras	 para	 realizarem	 trabalhos	
manuais,	com	recursos	arrecadados	dentro	
da	comunidade.	Com	o	tempo,	as	crianças	e	
alguns	adolescentes	começaram	a	participar,	
levados	pelas	mães	e	parentes.	O	grupo	se	
consolidou	e	outros	grupos	foram	surgindo,	
e	hoje	ocorrem	reuniões	três	vezes	por	se-
mana.	De	uma	maneira	natural,	o	restante	
da	equipe	de	saúde	começou	a	participar	e	
desenvolver	os	objetivos	aqui	expostos.	Na	
busca	por	recursos	para	as	Oficinas	de	Arte-
sanato,	formaram-se	parcerias	com	duas	se-
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cretarias	municipais,	a	Secretaria	de	Cultura	
e	o	Gabinete	da	Primeira	Dama.	Membros	da	
Secretaria	de	Cultura	participam	ativamente	
nos	grupos.	A	cada	encontro,	a	cooperação	
entre	os	membros	foi	criando	vínculos,	foram	
elaborados	e	executados	outros	objetivos,	e	
os	grupos	desenvolveram	algumas	atividades	
paralelas.

Na	participação	da	equipe	do	PSF,	nesses	
grupos,	foi	atingido	o	objetivo	de	consolidar	
relações;	houve	um	conhecimento	mútuo:	os	
membros	da	comunidade	identificam	as	ca-
racterísticas	pessoais	de	cada	profissional	da	
saúde	e	eles	conseguem	fazer	o	mesmo.	Isso	
torna	o	profissional	da	 saúde	um	parceiro,	
um	vizinho,	capaz	de	influenciar	o	modo	de	
vida	da	comunidade	e	influenciar-se	por	ela.	
Existe	um	aprendizado	mútuo	neste	grupo,	
com	a	união	de	dois	grupos,	formando	um	
grande	 grupo	 com	 um	 objetivo	 comum:	 a	
promoção	da	saúde.	

É	exatamente	esse	tipo	de	educação	em	
saúde	 que	 se	 busca,	 os	 conhecimentos	 do	
profissional	de	saúde	e	os	conhecimentos	da	
comunidade	devem	ser	confrontados	e	com-
parados,	 gerando	novos	conhecimentos.	A	
aprendizagem	construída	pela	comunidade	a	
torna	capaz	de	fazer	associações	e	interpretar	
situações,	correlacionando-as	e	construindo	
novos	conhecimentos	(DONATO;	MENDES,	
2003).	A	capacidade	de	construir	seu	próprio	
conhecimento	 fortalece	 uma	 comunidade,	
pois	estimula	o	processo	de	reconhecimento	
daquilo	que	a	afeta	e	da	capacidade	de	ter	
acesso	ao	poder,	de	forma	a	transformar	sua	
realidade	(MARTINS	JUNIOR,	2003).

Como	 objetivo	 menor,	 mas	 também	
importante,	para	a	realização	das	atividades	

comunitárias	grupais,	está	a	busca	da	eleva-
ção	 da	 auto-estima	 de	 seus	 membros.	 Se-
gundo	Santos	e	Saraiva	(2003),	devemos	nos	
preocupar	com	as	mulheres	no	climatério,	
porque	a	mudança	de	ciclo	de	vida	gera	uma	
diminuição	da	auto-estima,	que,	somando-se	
às	transformações	físicas	dessa	fase,	é	capaz	
de	propiciar	depressão.	Também	os	jovens	
participantes	 necessitam	 de	 estímulo	 para	
que	construam	sua	auto-estima	de	maneira	
saudável	(ASSIS;	AVANCI,	2004).	Como	uma	
boa	parte	dos	participantes	de	nossos	grupos	
são	mulheres,	o	assunto	é	de	relevância.	

Em	 conversas	 durante	 os	 grupos,	 ou-
vimos	 relatos	 das	 opiniões	 dos	 membros	
a	respeito	das	reuniões	e	percebemos	que	
eles	 esperam	 com	 entusiasmo	 a	 chegada	
da	próxima	reunião,	pois	se	sentem	felizes,	
descontraídos	e	valorizados	pelos	resultados	
das	 atividades	que	desenvolvem.	As	 reuni-
ões	são	vivenciadas	como	um	momento	de	
relaxamento	 e	 lazer,	 a	 hora	 de	 aprender	
divertindo-se,	de	conversar,	trocando	idéias,	
planos,	boatos	e	até	queixumes.	

Durante	 as	 reuniões,	 os	 membros	 da	
equipe	de	saúde	conversaram	a	respeito	de	
prevenção	em	saúde,	dando	pequenas	orien-
tações	e	divulgando	os	serviços	realizados	na	
Unidade	de	Saúde.	Percebeu-se	um	aumento	
na	procura	por	eles.

CONCLUSÃO

O	 Programa	 Saúde	 da	 Família	 foi	 de-
senvolvido	 para	 transformar	 o	 Sistema	
de	 Atenção	 Básica	 à	 Saúde,	 buscando	 um	
conjunto	de	atuações	não	apenas	curativas,	
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mas	de	promoção	à	saúde.	Como	a	saúde	é,	
atualmente,	mensurada	como	qualidade	de	
vida,	por	ela	entendendo-se	um	conjunto	de	
situações	que	levam	em	consideração	a	saúde	
física,	emocional,	a	capacidade	de	trabalho	e	
a	autonomia	de	vida,	as	relações	sociais	e	o	
meio	ambiente	em	que	se	vive,	o	conheci-
mento	que	uma	equipe	de	saúde	deve	possuir	
da	comunidade	onde	atua	necessita	ser	cons-
tantemente	buscado	e	atualizado.	Também	
necessitamos	promover	a	saúde	estimulando	
a	cidadania,	a	organização	da	comunidade	e	
sua	socialização.	Essas	atuações	da	Equipe	de	
Saúde	da	Família	trazem	benefícios	para	o	seu	
trabalho,	refletindo-se	em	seus	resultados,	e	
também	para	a	comunidade,	que	cresce	com	
esse	convívio	cooperativo	e	grupal.

Considerando	 tudo	 o	 que	 já	 foi	 men-
cionado,	 acreditamos	 ser	 conveniente	 que	
as	 Equipes	 de	 Saúde	 da	 Família	 estimulem	
a	criação	de	grupos	comunitários	e	os	 fre-
qüentem.
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