
 Ciências da Saúde 

 563 

Sessão 36 
ENFERMAGEM E SAÚDE A 

 
A ESTIMATIVA RÁPIDA PARTICIPATIVA COMO MÉTODO DE APREENSÃO DAS 
NECESSIDADES EM SAÚDE DE UMA COMUNIDADE. Daniele Trindade Vieira, Maria Denise 
Schimith, Fernanda Machado da Silva, Fernanda Carlise Mattioni, Lucilene Gama Paes, Sabrina 

Guterres da Silva, Márcia Gabriela Rodrigues de Lima, Paulo Barroso Cassol, Raquel Potter Garcia, Joana Ramos, 
Maria de Lourdes Denardin Budó (orient.) (UFSM). 
Este trabalho apresenta a metodologia utilizada em um projeto de pesquisa, que objetivou conhecer a realidade socio-
cultural, político-economica e sanitária da região de abrangência de uma Unidade de Saúde da Família(USF), tendo 
em vista intervir neste contexto a partir de um planejamento em saúde. Para tal, utilizou-sea Estimativa Rápida 
Participativa(ERP) que proporcionou a identificação das necessidades de saúde dos grupos distintos que constituem a 
população. A maior contribuição deste método reside no fato de evidenciar "os problemas que afetam a população e 
seus determinantes, sociais, econômicos e ambientais" (1)

. A ERP trabalha com fontes de dados a partir de registros 
em fontes primárias e secundárias, entrevistas com informantes-chave e observação de campo. Os informantes-chave 
entrevistados foram lideranças locais dos conselhos e associações comunitárias, diretores de escolas e creches, 
agentes comunitários de saúde, moradores antigos da comunidade, benzedeiras, profissionais da USF e outras 
pessoas significativas da localidade. A utilização da ERP possibilitou, além de conhecer a realidade de vida, 
identificar concepções, valores, estilos de vida, atitudes, visão de mundo, enfim, as necessidades sentidas e 
manifestadas pelos usuários, permitindo assim a implementação de práticas do cuidado que aliem o saber popular e o 
científico (1). Além disso, possibilitou evidenciar a heterogeneidade presente na área de abrangência da USF 
estudada, revelando a história e as necessidades específicas de cada comunidade componente desta. Por isso, afirma-
se que se trata de um método válido para a realização de uma apreensão ampliada das necessidades da comunidade 
adscrita. 
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