
Relato de Práticas

Santa Rosa: Roda de Terapia Comunitária

A experiência realizada no município de Santa Rosa foi enviada por Jacinta Inês Lundin,
Técnica de Enfermagem de uma Equipe de Saúde da Família, e é desenvolvida de forma
integrada por Enfermeiro(a) e Técnica em Enfermagem.

A atividade foi planejada a partir da demanda de sofrimento identificada no acolhimento e
nos atendimentos recorrentes na Unidade Básica de Saúde (UBS). O objetivo é proporcionar
ambiente de fala e escuta relacionados aos sofrimentos do cotidiano.

A partir da identificação da problemática, foi discutido em reunião de equipes estratégias
para abordagem do sofrimento. Estando disponíveis profissionais com formação em Terapia
Comunitária optou-se por organizar a atividade de forma sistemática. Foram elaborados
convites que são entregues durante os atendimentos. Também foram distribuídos cartazes na
Unidade sensibilizando a participação. A roda caracteriza-se por ser um espaço aberto que
segue a metodologia da Terapia Comunitária Integrativa.

Fonte: arquivo enviado por Jacinta Ines Lundin.

A atividade ocorre quinzenalmente na sala de reuniões da Unidade Básica de Saúde no turno
da tarde com duração de cerca de 1h e 30 min. É coordenada pela Enfermeira da UBS com
formação específica. Conta com a colaboração de estagiários e profissionais de saúde
residentes. Está em funcionamento há cerca de 4 anos. Os registros são realizados no sistema
de informação oficial do município.



A equipe considera importante pois esta abordagem oferece possibilidade de trocas de
experiência entre os participantes, valorizando suas histórias de vida de forma a contribuir
com redução de sintomas de sofrimento com melhora da qualidade de vida.

A equipe considera que a Roda de Terapia Comunitária é um instrumento de cuidado
qualificado oferecido aos usuários com abordagem integral. A percepção dos usuários
quanto a atividade é positiva, reconhecendo sua capacidade terapêutica com transformações
significativas no seu modo de vida a partir das experiências compartilhadas.

O desafio é sensibilizar as pessoas do potencial terapêutico da abordagem coletiva, pois há
um entendimento cultural que o tratamento/ acompanhamento do sofrimento mental deva
ser através de atendimentos individualizados com profissionais especializados.

Fonte: arquivo enviado por Jacinta Ines Lundin.

A Terapia Comunitária Integrativa integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) através da Portaria 849, de 27 de março de 2017. O Estado do Rio
Grande do Sul foi o primeiro a incluir a TCI como PICS, por meio da Resolução CIB 695/2013
que institui a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC/RS).

A Terapia Comunitária Integrativa foi criada no final da década de 1980 pelo Dr. Adalberto de
Paula Barreto e consiste na partilha de experiências de vida e sabedoria de forma horizontal
e circular, na qual cada pessoa torna-se conhecedor da sua própria dor, a partir do
acolhimento, escuta, fala e construção de vínculos solidários.

Na Atenção Básica, a TCI pode proporcionar melhor direcionamento das demandas, na
medida em que acolhe os sujeitos e os seus sofrimentos, e permite que sejam conduzidos
para níveis de atendimento de maior complexidade apenas aqueles casos que exigem o
acompanhamento de especialistas



Leituras recomendadas:

NOTA TÉCNICA 02/2020 TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA NA REDE DE ATENÇÃO À
SAÚDE

Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (Política, Notas Técnicas,
Portarias, Guias)

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (material de apoio,
legislação, cursos)

Guia Reunião de Equipe para equipes da APS

Educação na saúde - APS

Conheça outras experiências aqui:
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs

Envie sua experiência para publicação Divisão de Atenção Primária à Saúde por meio do
formulário Relato de práticas na Atenção Básica - RS

junho de 2022
Divisão de Atenção Primária à Saúde

Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde
Secretaria Estadual da Saúde RS

atencaobasica.saude.rs.gov.br

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202009/14093602-nota-tecnica-terapia-comunitaria-integrativa-02-2020-docx.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202009/14093602-nota-tecnica-terapia-comunitaria-integrativa-02-2020-docx.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/politica-estadual-de-praticas-integrativas-e-complementares
https://aps.saude.gov.br/ape/pics
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202206/07101123-produto-daps.pdf
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/educacao-na-saude
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/convite-relato-de-praticas-na-atencao-basica-rs
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/inicial

