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Introdução
A ação em questão, vinculada ao programa EMAV 2013, visa à humanização
dos espaços da Unidade Básica de Saúde Santíssima Trindade (UBSST), sito no
chamado Porto Novo, local de reassentamento das famílias oriundas da Vila Dique.
Objetivando a percepção do espaço hospitalar como um local de acolhimento a seus
frequentadores (pacientes, funcionários e visitantes) busca-se desenvolver, de modo
coletivo, a reflexão acerca desses locais para que se adequem às demandas de seus
usuários.
Desenvolvimento
A ação, iniciada no ano de 2012, decorre da necessidade de adaptação do espaço
hospitalar percebida pela equipe de trabalho da nova Unidade de Saúde Básica
construída no chamado Porto Novo (bairro Rubem Berta). A implementação dessa nova
estrutura de saúde deu-se pelo reassentamento das famílias residentes na chamada Vila
Dique, situada próxima ao Aeroporto Salgado Filho, em função das obras de ampliação
deste.
A primeira etapa do projeto consistiu na aproximação do grupo de trabalho com
a comunidade da UBSST. Para tanto, realizaram-se encontros e seminários de
capacitação entre os funcionários da Unidade, os alunos do EMAV e o grupo do Projeto
Memórias (do curso de História), o qual acompanha o processo de remoção e
reassentamento das famílias da Vila Dique e busca, não somente o registro desse
processo, mas também a preservação e a construção da identidade dessa comunidade.
Dos encontros decorre uma importante troca de saberes e o acesso a informações acerca
de características e especificidades dos coletivos envolvidos nessa ação, tais como a
percepção de que a Unidade de Saúde coloca-se na comunidade do Porto Novo como
uma instituição de referência, local de encontro e de acolhimento. Concomitantemente
às dinâmicas citadas, buscou-se a repertorização do grupo de trabalho por meio de
pesquisas bibliográficas e visitas a outros postos e unidades de saúde de Porto Alegre,
tais como a Unidade Básica de Saúde Bananeiras e a Unidade de Saúde Nossa Senhora
Aparecida.
Conhecendo melhor as demandas da equipe da UBSST, pode-se traçar e realizar
ações junto a eles. Tais ações consistem em alterações do layout interno da Unidade

pensadas e realizadas de forma conjunta e no encaminhamento de oficinas, como o
planejamento da implementação de um horto medicinal.
Considerações finais
O projeto em questão já possui resultados na rotina da equipe de trabalho da
UBSST, percebidos na maior apropriação dos espaços que os funcionários da Unidade
vêm exercendo, um dos objetivos do projeto de humanização. Cita-se como exemplo
desse fato a implantação, por iniciativa da própria equipe da UBSST, de uma biblioteca
disponível às crianças visitantes do local. As ações desse Projeto Participativo serão
apresentadas nesse Salão de Extensão por meio de registros fotográficos, relatos e
apresentação de material técnico.

