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Origem e ContextoOrigem e Contexto
A Ong Associação Saúde da Família – ASF estabeleceu parceria com a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo – SMS/SP para 
realizar um Projeto de Integração de Saúde Reprodutiva e Prevenção às DST/HIV/Aids na Atenção Básica junto às equipes do 
Programa de Saúde da Família -PSF com recursos inicialmente da Fundação Levi Strauss e posteriormente da Johnson & Johnson.

A partir das dificuldades da incorporação das ações de prevenção na prática cotidiana, foi proposta uma Monitoria utilizando-se a 
técnica da Terapia Comunitária Sistêmica Integrativa – TC. O trabalho foi realizado em 08 Unidades Básicas de Saúde – UBS do PSF 
nas regiões Norte e Sudeste do Município de São Paulo. Foram desenvolvidas 06 sessões de TC para cada equipe.

Identificação do problemaIdentificação do problema
A partir das sessões de TC verificou-se que a dificuldade do 
trabalho de prevenção não consistia somente no conteúdo 
informativo sobre Saúde Reprodutiva e DST/HIV/Aids, mas 
principalmente no excesso de trabalho, na forma agressiva 
e desrespeitosa como os profissionais estavam sendo 
tratados pela população, no alto grau de stress e na baixa 
auto-estima dos funcionários.

Motes mais frequentes das sessões de TC Motes mais frequentes das sessões de TC 
Vivência e superação dos sentimentos de: 
impotência, humilhação, decepção, calúnia, falta de 
apoio, exposição da vida privada 

Motes grupais para construção de rede: qual a minha 
contribuição? 

Principais ResultadosPrincipais Resultados
Aumento da auto-estima e auto-valorização

Segurança e criatividade para enfrentar problemas

Aprendizado com a experiência do outro

Melhora do relacionamento interpessoal

Resgate da comunicação

Coragem para pedir ajuda

Maior clareza do papel profissional

Imposição de limites

Maior tolerância, calma e alegria

Formação de rede para grupos de sexualidade e de 
adolescentes

DesdobramentosDesdobramentos
Projeto “Resgate da História Familiar e Cultural como 
Estratégia para reduzir a Infecção pelas DST/HIV/Aids
e a Gravidez na Adolescência”

Programa “Cuidados que eu preciso” - cuidados 
permanentes para os funcionários incluindo técnicas 
do Cuidando do Cuidador, desenvolvidas pelos 
Terapeutas Comunitários da região

“Como podemos dar um atendimento de qualidade para os “Como podemos dar um atendimento de qualidade para os 
usuários se nós vivemos estressados e cheios de problemas?”usuários se nós vivemos estressados e cheios de problemas?”

(agente comunitária de saúde)(agente comunitária de saúde)

“Nós necessitamos de cuidados porque nos fechamos tanto nos “Nós necessitamos de cuidados porque nos fechamos tanto nos 
defendendo dos outros que quando a gente vê, estamos nos defendendo dos outros que quando a gente vê, estamos nos 

defendendo de nós mesmos”defendendo de nós mesmos”
(auxiliar de enfermagem)(auxiliar de enfermagem)

Terapia Comunitária e Cuidando do Terapia Comunitária e Cuidando do 
Cuidador: transformando pessoas, curando Cuidador: transformando pessoas, curando 

dores e refazendo vínculosdores e refazendo vínculos

www.prefeitura.sp.gov.brwww.saudedafamilia.org
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