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Introdução: A atenção primária deve ser a promotora do cuidado, porta de entrada do usuário 

na Rede de Atenção à Saúde, ofertar serviços de prevenção, promoção, reabilitação e 

tratamento das condições de saúde, pois é no território que a vida acontece [1,2,3]. Deste 

modo houve a implantação de políticas que buscam fortalecer a saúde básica, como por 

exemplo, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) e a Política 

e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PPNPMF) para integrar e 

organizar o Sistema Único de Saúde (SUS) fomentando a capacidade resolutiva deste nível de 

atenção e sua importância para novas formas de cuidado [4]. A utilização de tecnologias 

educativas e valorização do conhecimento popular favorecem a criação de vínculo e o 

trabalho dos profissionais de saúde com a comunidade, além de interferir diretamente sobre o 

processo saúde-doença-atenção [5]. A educação em saúde aliada aos processos práticos como 

a hortoterapia promovem benefícios tanto para os acadêmicos em sua formação, aos 

profissionais em seu trabalho e aos usuários que participam da construção do SUS, tais 

práticas inovadoras permitem a aproximação, gestão participativa e principalmente a 

afirmação da universalidade que é um dos princípios básicos do SUS. Objetivos: Relatar a 

experiência exitosa da implantação da horta comunitária como estratégia de promoção do 

cuidado em uma unidade básica de saúde do município de Cametá – Pará. Descrição da 

Experiência: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência vivenciado por acadêmicas de 

enfermagem e de psicologia, ambas do oitavo semestre de seus respectivos cursos, bolsistas 

do Projeto Multicampi Saúde da Universidade Federal do Pará (UFPA). As atividades 

ocorreram em uma Unidade Básica de Saúde no município de Cametá – Pará em agosto de 

2019. Antes da implantação da horta comunitária as acadêmicas participaram de uma 

capacitação sobre o assunto no campus da UFPA em Cametá ministrado pelos professores do 

curso de agronomia. Após esta etapa foram recolhidos materiais que seriam destinados ao lixo 

como caixotes, garrafas pet, cabos e fios de energia inutilizados, pneus, latas e pedaços de 

madeira para reciclagem e confecção dos vasos e jardim suspenso, além de mudas de plantas 

medicinais, sementes de vegetais, hortaliças e árvores frutíferas. A convocação para o 

multirão ocorreu na UBS, no bairro em que ela fica localizada e no campus da universidade 

através de cartazes, visitas domiciliares e convite durante as consultas. No dia marcado para a 

construção propriamente dita foram divididos os grupos de trabalho para confecção do jardim 

suspenso com garrafas pet, preparo do canteiro de hortaliças, separação das mudas e 

sementes, pintura de placas de identificação e plantação dos fitoterápicos e árvores frutíferas. 

Os participantes foram as bolsistas, preceptores e supervisores do projeto, professores e 

acadêmicos do curso de agronomia, profissionais da UBS e a comunidade do bairro composta 

por adultos, idosos e crianças. Desta forma cada grupo de trabalho era composto por um ou 

dois bolsistas, três profissionais de saúde, um professor ou acadêmico de agronomia e três ou 

mais usuários, as atividades buscavam desenvolver habilidades motoras através da 
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coordenação motora fina e grossa, cognitivas quanto a troca de informações sobre as 

propriedades medicinais das plantas, cálculo dos espaços e soluções de aproveitamento de 

materiais e incentivo das relações interpessoais e compreensão do papel de cada um na 

construção do SUS. Após o término dos trabalhos foi possível realizar uma confraternização e 

distribuição de lanche e mudas de plantas. Resultados: A proposta da horta comunitária pôde 

realizar uma ponte entre população - UBS - universidade, de forma a integrar o conhecimento 

popular e científico multidisciplinar. Através desta ação percebeu-se o engajamento da 

comunidade e dos profissionais de saúde no desenvolvimento deste trabalho, principalmente 

dos idosos e crianças que contribuíram muito nas atividades de pintura e jardinagem. A 

valorização dos saberes permite fortalecer a assistência e aproximar os usuários a UBS, pois 

constitui mais um local em que podem ser realizadas ações de promoção e prevenção à saúde 

pública, transforma a realidade e permite que a UBS seja um local mais acolhedor. A busca 

por estratégias de mudança social faz da coletividade um momento para troca de experiências, 

os usuários puderam contribuir para o registro das propriedades medicinais dos fitoterápicos, 

receitas de chás, sucos e preparo de comidas que agregaram e enriqueceram ainda mais a 

vivência. As crianças aprenderam a catalogar as plantas e hortaliças, compreenderam a 

importância nutricional destes alimentos, o que favoreceu a aceitabilidade alimentar, além de 

colorir e embelezar os vasos e caixotes da horta. A comunidade acadêmica conseguiu associar 

de forma interdisciplinar os conhecimentos e saberes populares e científicos, contribuindo de 

maneira primordial para o desenvolvimento e crescimento social. Conclusão: A 

integralidade, participação social e universalidade são princípios básicos do SUS, ao valorizar 

o conhecimento popular aliado ao conhecimento científico implementa-se uma mudança na 

realidade vivenciada e incentiva novas formas de cuidado que podem ser integradas ao 

tratamento de doenças, reabilitação, desenvolvimento de habilidades e melhoram as relações 

interpessoais, bem como contribuem positivamente na formação acadêmica e crescimento 

profissional. O cuidado é a principal maneira de transformar a realidade de uma pessoa, por 

mais difícil que seja, a partir disso é possível mudar a percepção das pessoas sobre a forma de 

enfrentar os obstáculos, de agir, pensar, além de melhorar a relação interpessoal com o 

próximo. 

 

Descritores: Educação em saúde, Terapias complementares, Comunicação interdisciplinar. 
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