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Trabalho em Rede: conexões entre si como estratégia nas ações de promoção em 
saúde da Equipe de Enfermagem do CLN 
 
As estratégias de promoção em saúde enfatizam a transformação das condições de 
vida, trabalho e conferem estruturas subjetivas aos problemas de saúde, envolvendo 
escolhas. Tais estratégias vinculam-se ao processo mediado em rede que 
contemplam abordagens coletivas, influenciando ou modificando hábitos individuais e 
culturas organizacionais, favorecendo espaços de vivência, geração em saúde, mais 
autonomia dos servidores e contribuindo nas suas competências e habilidades. Por 
meio do trabalho em rede, a Equipe de Enfermagem participou da atividade de 
promoção da saúde desenvolvida pelo IMAMA/RS e ABAMI Litoral e também 
colaborou no evento “Verão pequeno eco cidadão”, promovido pela Secretaria 
Municipal de Saúde/Tramandaí, voltado à prevenção de Hepatites, ISTs e realização 
de testes rápidos. A Equipe de Enfermagem mapeou a rede de referência em saúde 
mental ofertada nos municípios do litoral, que foi publicado no site de Saúde Mental 
do CIPAS/UFRGS; realizou a imunização de servidores do CLN, Ceclimar, 
terceirizados e discentes em parceria com a ESF de Tramandaí, tendo sido aplicadas 
aproximadamente 100 doses de vacinas (influenza); promoveu a ação de prevenção 
a acidentes com animais peçonhentos juntamente com a Secretaria Estadual da 
Saúde/RS, através do CIT (Centro de Informações Toxicológicos); mediou a vinda do 
médico perito/DAS para consulta médica de Exames Periódicos. Com finalidade 
motivacional, promoveu, em conjunto com a COSAT/CLN, ação de Ginástica Laboral.  
Além disso, a Equipe de Enfermagem iniciou o mapeamento da condição vacinal dos 
servidores do CLN com recomendações direcionadas de forma individualizada, 
observando o calendário vacinal do Ministério da Saúde. Concluímos que incentivar 
as pessoas no ambiente de trabalho contribui diretamente nos processos de 
aprendizagens, tornando-as multiplicadoras. Promover saúde se produz sempre em 
rede, redes rizomáticas, operando subjetividades desejantes em alta potência com o 
trabalho vivo em ato, com base em fortes conexões entre si, onde a ação de alguns 
complementa a ação de outros. 
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