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Breve histórico: 

O grupo de intervenção em Saúde do Trabalhador atua desde 2010 na UBS Dr.Augusto 

L.A.Galvão, desenvolvendo as seguintes práticas: 

1) 1º semestre de 2010 – encontros com as equipes do PSF para definir os problemas 

encontrados no trabalho que devem ser enfrentados pela unidade. Responsável: Prof. 

Egeu Esteves 

2) 2º semestre de 2010 – realizamos encontros com os trabalhadores divididos em 

categorias profissionais. A saber: agentes comunitários de saúde, auxiliares de 

enfermagem, enfermeiros, equipe odontológica e trabalhadores administrativos. 

Objetivo: levantar os principais problemas, as formas de enfrentamento e construir 

novas práticas. Responsável: Prof. Renata Paparelli; 

3) 1º semestre de 2011 – realizamos encontros com os trabalhadores divididos em 

categorias profissionais. A saber: agentes comunitários de saúde, auxiliares de 

enfermagem, enfermeiros, equipe odontológica e trabalhadores administrativos. 

Objetivo: levantar os principais problemas, as formas de enfrentamento e construir 

novas práticas. Responsável: Prof. Renata Paparelli; 

4) 2º semestre de 2011 – encontros com as equipes do PSF com a finalidade de levantar 

os principais problemas, as formas de enfrentamento e construir novas práticas no 

trabalho, buscando torna-lo menos penoso. Responsável: Prof. Renata Paparelli. 

Nesse mesmo semestre, produzimos um novo espaço na unidade, que nomeamos como 

Oficina de Práticas. Foram realizados 2 encontros da Oficina e duas reuniões gerais em 

que se buscou efetivar aquilo que havia sido discutido. A Oficina, um fórum 

deliberativo, foi composta por: 1 representante. de cada equipe (7), 1 representante do 

HumanizaSUS na Unidade, 1 representante do NASF e dos Atas,  a gestora, estagiários 

e a professora Renata Paparelli 

 

Entendemos que a fase de identificação de problemas está terminada a contento, já que 

construímos uma visão acerca do que deve ser transformado a partir das equipes e 

também das especificidades do trabalho por categoria profissional.  A Oficina de 

Práticas surge com a finalidade de ser um fórum intermediário entre as reuniões de 



equipe e as reuniões gerais, tem como objetivo ser um espaço de construção e avaliação 

de transformações propostas a partir dos diagnósticos empreendidos. 

Proposta de capacitação: 

 Tendo em vista um dos objetivos dos projetos de capacitação (“apoiar a 

consolidação de experiências em andamento por meio de ofertas mais específicas de 

formação”), entendemos que a implantação da Oficina de Práticas pode ser entendida 

como tal, consistindo em um projeto de educação permanente como apoio a essa 

ferramenta de gestão. A necessidade de um profissional de psicologia faz-se presente, já 

que identificamos que é necessário ter experiência com trabalhos institucionais para o 

desenvolvimento desse projeto.  

 

Desenvolvimento: 

Serão realizadas as seguintes atividades: 

- participação da docente nas reuniões da Oficina de Práticas, que devem ter 

periodicidade quinzenal; 

- participação da docente nas reuniões gerais da unidade em que forem discutidas as 

práticas construídas na Oficina; 

- registro do processo como um todo, visando a documentar a história do trabalho; 

- discussão acerca da viabilidade de implementação desse projeto em outras unidades. 

Total: 8 encontros no semestre 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


