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Introdução: Saúde é meu lugar é um projeto que visa reunir e divulgar histórias sobre 

experiências de trabalho em saúde nos territorios nacionais, o projeto é dividio em etapas. 

Primeiro uma mostra online, onde se recebe histórias de profissionais de saúde em formas de 

aúdio, imagens, vídeos e texto, assim publicados no site e também nos canais de mídia como 

Facebook, Instagram e Twitter. Em meados dos anos de 2017 e 2018, aconteceram mostras 

presenciais no quantitativo de nomínimo uma em cada Estado. As mostras de saúde é uma 

parceria entre Redescola, ENSP/FIOCRUZ e Secretaria de Atenção e Saúde SAS. Nesses 

eventos, ás histórias online são apresentadas para debate e discursão sobre saúde nos 

territórios. As mostras são orgnizadas por escolas públicas de saúde, núcleo de saúde coletiva, 

escolas técnicas do SUS e profissionais da saúde. As histórias escolhidas permaneceram 

acessíveis para toda a população brasileira no site “saudeemeulugar.com”. Há evidencias que 

revelam que ações grupais dntro da atenção primaria a saúde é importante tanto para o 

fortalecimento do usuário como também dos profissionais envolvidos, logo fazer atividades 

em grupos que envolvam profissionais de saúde e os fortaleçam é mais uma forma de trazer 

estabilidade para uma atuação boa atuação em equipe¹. Objetivos: relatar experiência de 

amostra do projeto saúde é meu lugar, que aconteceu em uma UBS localizada no nordeste do 

estado do Pará, com abordagem interprofissional. Descrição da Experiência: Primeiramente 

os relatores das histórias que envolviam o SUS e foram escolhidas, foram convidados a 

participar de uma amostra no estado de Brasília para socialização das experiências e vivências 

no âmbito do SUS, buscando a aproximação entre profissionais e possíveis inspirações entre 

profissionais para que multiplicassem as experiências exitosas. Tal momento se fez 

enriquecedor para os profissionais atuantes no SUS bem como animador para possíveis novas 

atuações buscando o fortalecimento de profissionais que estão diretamente envolvidos na rede 

de atenção a saúde mo mais diversos campos de atuação. Posteriormente, o projeto foi levado 

a uma UBS no Nordeste Paraense; nesse momento tivemos a presença de agentes comunitário 

de saúde (ACS), profissionais odontologos, enfermeiros entre outros profissionais da saúde 

atuante na UBS onde ocorreu o evento como também de outras UBS do município. Foi criado 

um ambiente interativo e de intensa participação dos convidados com a responsável do 

desenvolvimento da amostra “Saúde é meu Lugar”. Nesse clima acolhedor e de intensa troca 

de informações, ou seja, de participação ativa dos profissionais atuantes naquele município, 

foram discutidos temas como: O que é saúde, o que é ser profissional da saúde, acolhimento, 

humanização, qual meu papel dentro da rede de atenção a saúde, quais as diferenças que estou 

causando na vida comunidade que sou atuante, entre outros. Tivemos então diversos relatos 

de histórias vividas por aqueles profissionais que estão dia a dia na luta por um SUS que 

tenha suas diretrizes consolidadas; evidenciando que essa ação possibilitou o fortalecimento 

dos profissionais ali atuantes no que tange o seu posicionamento para contribuir com um SUS 

mais efetivo. Entre os relatos dos profissionais é válido ressaltar a contribuição de vivências 

dos ACS, pois esse profissional configura-se com figura fundamental na saúde da família, já 

que possibilita que as necessidades da população cheguem à equipe de profissionais, que irá 
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intervir junto à comunidade². Sendo assim, nessa amostra ainda foi alimentado sua 

perspectiva em relação à importância do seu trabalho em cada comunidade, trazendo bom 

animo a esses profissionais e aos demais também. Após trocas de experiências a mostra de 

saúde finalizou com a entrega de objetos lúdicos aos participantes como camisetas, chaveiros, 

travesseiros e adesivos. É válido citar que esses objetos foram entregues pelo projeto em DF 

para tornar a mostra mais criativa e incentivar os profissionais da saúde a relatar ás suas 

histórias, tanto ali no local como também no site do projeto além do que eles possam de uma 

forma lúdica lembrar desse momento especial aonde eles foram o centro da amostra. 

Resultados: Foi observado ao final da amostra diversos pontos positivos, entre eles é valido 

destacar o fato de que os profissionais envolvidos ficarão mais motivados para desenvolver 

suas ações do dia a dia. Além disso, o fato deles terem compartilhado entre si experiências 

exitosas bem como manejos para desenvolver o trabalho na atenção primaria à saúde diante 

de algum desafio, fez com que os demais colegas pudessem criar novas perspectivas para o 

desenvolvimento do seu trabalho. Demonstrando assim uma maior aproximação entre os 

envolvidos e uma nítida percepção de que é possível realizar trabalho em equipe e mais do 

que isso é possível ajudar o colega de trabalho e que dessa maneira a equipe se fortalece e 

quem ganha no final é a comunidade. Pois é sabido que o trabalho em equipe tem como 

objetivo especial a obtenção de impactos sobre os diferentes fatores que interferem no 

processo saúde-doença, e uma equipe fortalecida estará mais apta a enfrentar os desafios que a 

demanda da atenção primaria possui³. Conclusão: Projetos como esse são capazes de trazer 

mudanças significativas em especial para aqueles profissionais que estão anos e anos na 

atuação e por vezes encontram-se desmotivados pelos mais diversos fatores. Logo, promover 

ações que fortaleça o nosso sistema de saúde e que agreguem motivação aos profissionais 

atuantes sempre trarão resultados positivos e enriquecedores, seja para os coordenadores de 

UBS para os profissionais atuantes e em especial para a comunidade. Dessa forma acredita-se 

que compartilhar experiência com essas com comunidade demais profissionais e acadêmicos 

em eventos científicos possibilita que mais momentos como esses sejam realizados em outras 

localidades e assim que mais trabalhadores atuantes no SUS sejam motivados e empoderados 

do sua grande importaancia dentro desse universo que é a nossa rede de atenção a saúde. 

 

Descritores: SUS, Profissional da saúde, Humanização da assistência. 
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