
Eixo 3 - Atenção à Saúde do Território
Prática 1: Agente faz na comunidade

Link: Recursos Gráficos

Descrição da prática segundo autor(es/as)

Descrição – O que foi realizado, por quê e como foi desenvolvida a experiência?

O Agente faz na comunidade é um projeto proposto e executado por Agentes
Comunitários de Saúde no bairro do Vasco da Gama. Tem como objetivo promover
ações de saúde e bem estar para os moradores locais. O projeto iniciou-se com ações
temáticas dentro da unidade de saúde, com palestras e ações educativas de educação
popular. Depois foram realizadas ações de saúde e sociais dentro do território, mais
próximo dos comunitários. Foram desde ações de saúde como palestras, acolhimento
com a enfermeira da unidade, aferição de pressão e glicose e outros, até palestras com
psicólogas, pedagogas e profissionais de recursos humanos, que conversou com a
comunidade sobre como se portar numa entrevista de emprego e como fazer um bom
currículo. As ações são escolhidas de acordo com a demanda da comunidade e conta
com a participação de profissionais voluntários. Vale destacar que o projeto tem fim

https://drive.google.com/drive/folders/1mZdfZWR7F9nh16iNp2lKXmbbRvEvd9EZ?usp=sharing


social e não possui vínculo político-partidário. O projeto foi interrompido durante a
pandemia COVID19 e ainda não teve suas atividades retornadas.

Quais desafios foram encontrados para o seu desenvolvimento e o que ainda pode
ser melhorado para o pleno desenvolvimento da prática?

O principal desafio para o andamento do projeto é financeiro. Inicialmente fizemos um
bazar solidário, e com o dinheiro arrecadado, pudemos patrocinar os materiais
necessários para as realização das ações, materiais como papel, cartazes, alimentação e
outros. Outro desafio foi encontrar um espaço adequado que fosse confortável para a
comunidade. Por fim, outro desafio encontrado foi a dificuldade de gerar um certificado
de participação para os profissionais que gostariam de se integrar ao projeto e participar
das palestras que eram oferecidas.

Como a experiência impactou o território?

Os impactos foram desde a saúde, gerando conhecimento e integração da comunidade
com a unidade de saúde, até o lado social, com ações que proporcionaram dia de beleza
e bem estar, arrecadação de cesta básica, confecção e impressão gratuita de currículos,
entrega de mudas de árvores e dia de lazer para as crianças. Do projeto surgiu o grupo
de cuidado ACS com a psicóloga, onde mensalmente as agentes de saúde se reúnem
com a psicóloga Geórgia Araújo do Clementino Fraga.


