
I n f o r m a t i v o  d a  F u n d a ç ã o  E s t a t a l  S a ú d e  d a  F a m í l i a   

A G O S T O -  2 0 1 8 E D I Ç Ã O  9 3  

FESF no Abrascão! 

 O 12º Congresso Brasileiro de Saúde 
Coletiva realizado pela Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva (ABRASCO), na capital 
carioca, de 26 a 29 de julho, reuniu trabalha-
dores, pesquisadores e gestores do SUS para 
debates e apresentações em torno do tema: 
Fortalecer o SUS, os direitos e a democracia”. 
Duas experiências da Fundação Estatal 
Saúde da Família (FESF-SUS) foram apresen-
tadas nas áreas de parto natural humanizado 
e cuidado domiciliar. 
 O trabalho intitulado “Implantação do 
Serviço de Enfermagem Obstétrica em muni-
cípios de Pequeno Porte da Bahia: Desa�os e 
Potencialidades” expôs alguns resultados 
positivos na assistência à saúde da mulher no 
ciclo gravídico puerperal a partir da análise 
de indicadores de saúde municipais, como 
partos realizados no próprio município e 
percentual de nascidos vivos com sete ou 
mais consultas de pré-natal. A enfermeira 

Juliana Oliveira e a gestora do serviço na FESF-
SUS Keyla Pinto (foto 4) apresentaram o 
estudo, realizado a partir da comparação do 
resultado dos indicadores no período anterior 
e posterior à inserção dos enfermeiros obste-
tras nas unidades hospitalares de pequeno porte 
(HPP) do Estado e sugeriram a importância da 
inserção destes pro�ssionais no HPP e demais 
unidades que prestem assistência ao pré-natal, 
parto e puerpério.
 Na área de cuidado domiciliar foi apresen-
tado o “Saúde da Pele: Quali�cação do processo 
de cuidado à pacientes em risco de desenvolver 
lesão ou com lesão de pele assistidos pelo SUS no 
Estado da Bahia”, pela enfermeira da FESF-SUS 
Thami Tupiná (foto 6), teve  como objetivo quali�-
car o processo de trabalho assistencial no serviço 
realizado pela FESF-SUS na atenção domiciliar do 
SUS na Bahia relacionado à saúde da pele, através 
da realização de diagnóstico situacional, criação 
de protocolo assistencial e capacitação dos pro�s-
sionais do serviço. 
 Outra experiência do cuidado domiciliar 

apresentada foi “Desa�os do Serviço de Assistência 
Domiciliar em um contexto de reorganização da gestão 
da demanda na Bahia”, apresentada pelo médico 
Miguel Andino Depallens (foto 5), que atuou na FESF--
SUS, teve como objetivo a identi�cação dos fatores que 
di�cultam o �uxo das demandas de atenção domiciliar 
no Estado da Bahia, até o início do cuidado pelo serviço 
de assistência domiciliar, bem como, a intervenção 
estratégica junto aos serviços hospitalares com relação 
aos fatores identi�cados para aumentar a demanda.
 Os trabalhadores da Fundação que participaram 
do Congresso rea�rmam o compromisso desta institui-
ção com a capacitação e o aperfeiçoamento do pro�s-
sional na coprodução de sujeitos conscientes e ativos 
na luta pela democratização da saúde. Isto demonstra, 
que a FESF-SUS é indutora de excelentes resultados no 
cuidado, na gestão e na criação de projetos inovadores 
para a Saúde Pública da Bahia.
 O Programa Integrado de Residências da FESF-
SUS também apresentou experiências no ABRASCÃO. A 
residente Sara Almeida (foto1), com campo de atuação 
no município de Dias D’Ávila apresentou o tema “Mitos 
e verdades na gestão: Experiência com um grupo de 
gestantes em uma unidade de saúde da família em Dias 
D’Ávila (Ba)”.  A preceptora Laize Maria Costa (foto 2), do 
mesmo município, apresentou o tema: “Atendimento 
em grupo à etilistas crônicos: Fortalecendo o vínculo 
com a equipe e ampliando o acesso aos serviços” e “Uso 
de auriculoterapia para redução da ansiedade e como 
tratamento auxiliar na cessação do tabagismo.  Mayane 
dos Santos (foto 3), preceptora do programa trouxe o 
tema: “Implantação do acolhimento em uma unidade 
de saúde da família de Dias D’Ávila como estratégia 
para a melhoria do acesso ao serviço de saúde”.  
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