
Eixo 4 - Promoção da Saúde, Práticas Integrativas e
Complementares e Práticas Intersetoriais

Prática 3: Tenda do Cuidado: Promoção com Práticas Integrativas
para profissionais da saúde durante a pandemia

Link: Recursos gráficos

Descrição da prática segundo autor(es/as)

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

Nossa atividade foi desenvolvida no Drive de Vacina do parque da Macaxeira, inserido
no Distrito Sanitário 7, nos meses de Setembro e Outubro do ano de 2021, com os
profissionais(enfermeiros/as, técnicos/as de enfermagem, administrativos e Auxiliar de
Serviços Gerais) que estavam atuando naquele espaço. Elaborada para iniciar no mês de
Setembro, tivemos como objetivo desta ação, promover atividades de Saúde Mental,
através das Práticas Integrativas, para os trabalhadores acima citados que estavam
sobrecarregados, cansados e adoecidos nas suas funções diárias de ofertar a vacina à
população da cidade do Recife. Aproveitamos a campanha do Setembro Amarelo para
pautar cuidados e discussões que minimizassem o sofrimento psíquico e assim as

https://drive.google.com/drive/folders/1xy9JjYoGh3A-yytbn6oQA6MHv4zHHfTB?usp=sharing


tentativas de Suicídio entre nossos profissionais de Saúde. Podemos registrar, o
acolhimento com cuidados aos profissionais de va´rias USFs, que atuam na
Regulação/agendamento de consultas especializadas, a pedido da coordenadora
Audenise.
Observando o nível de sofrimento dos profissionais diariamente, os quatros pés de
Pau-Brasil, formando um quadrado, nos convidou para criação de uma Tenda de
Cuidado, denominada Dacilene Simões, ACS falecida que sempre esteve alinhada com
as práticas integrativas e a educação popular no nosso território .Não tinhamos tanta
estrutura física, nem Recursos Humanos, mas conseguimos sensibilizar profissionais do
nosso Distrito Sanitário que já tinham vivências com algumas atividades das Práticas
Integrativas para poder facilitar esses espaços e construimos com tecidos de chita, uma
maca da ACS autora deste trabalho e cartazes com frases que aludiam ao cuidado com a
Saúde Mental.

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

A atividade realizada durante esses dois meses consecutivos tiveram alguns desafios,
como alinhar a agenda dos profissionais que estavam facilitando essas oficinas , com
suas agendas nas unidades de trabalho, já que não temos um corpo técnico especifico
para desenvolver atividades relacionadas as Praticas Integrativas Complementares no
nosso Distrito Sanitário.
Existe também a questão de alguns profissionais ainda não se verem nesse lugar de
cuidado, apenas reproduzindo o seu papel de cuidador, embora apresentem como
demanda em todos os espaços colegiados seus adoecimentos e o pouco espaço
ofertado institucionalmente para esse cuidado com a sua saúde. Aliado ao grande
quantitativo de demanda que as vezes, impossibilitava o profissional se deslocar do seu
posto de trabalho, para promover seu autocuidado.

Outro ponto que tivemos como desafio foram os eventos naturais como a chuva, uma
vez que a cobertura da Tenda era de tecido de malha, nessas situações adversas
tinhamos que nos recolher rapidamente, interrompendo os processos de cuidado.
Por fim, outro desafio enfrentado foi na manutenção por menos barulhos de
fala/conversação dos profissionais que aguardavam sua vez de serem atendidos.Diante
disso, foi colocados cartazes grampeados nos tecidos contornando a Tenda, com frases
"Silêncio, aqui tem um trabalhador sendo cuidado!", " Silêncio, aqui tem um terapeuta
cuidando de quem cuida!"...
A partir daí, foi possível perceber uma mudança espontânea dos profissionais,
podendo-se dizer, de cuidado mútuo, como também enquanto aguardava, já ia



entrando no clima de autocuidado, trabalhando a respiração, observando a natureza,
pássaros que davam seu show no espaço.

Como a experiência impactou o território?

Na Tenda, os cuidados foram concorridos e principalmente depois da socialização,
através dos relatos de melhoria na saúde de quem participava dessa prática, para os
outros colegas de trabalho.
Além dos impactos imediatos individuais causados pela pratica integrativa na vida dos
profissionais, pode-se perceber também a fluidez e leveza em todo o processo de
trabalho durante os meses de setembro e outubro/2021 no Drive do Parque Urbano da
Macaxeira.
Depois que os trabalhos terapêuticos foram encerrados, a Tenda continuou armada
acolhendo os profissionais nas horas de repouso do almoço, como também eram
utilizados os tecidos abertos na grama, para deitar e descansar. Também usavamos
outros objetos, como os pufs para elevar os pés nesse momento.
A usuária Monica Sousa relata que "eu estava com muitas dores nas costas e estresse
por plantões sequenciados no Drive, quando fui acolhida pela ACS Alice que utilizou
técnicas como ventosa, Moxa e estimulação de pontos gatilhos musculares, resultando
em ótimas noites de sono"
Diante da aceitação e resultados positivos dessa intervenção, os serviços ofertados

foram solicitados a sair do Parque, para cuidar de outros profissionais em algumas
USFs, como, a irrmã Denise no Alto José do Pinho, policlínica Clementino Fraga e Dia do
Servidor no SESC.


