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EFETIVANDO O SUS CONSTRUINDO UMA PROPOSTA DE ATENÇÃO EM DEFESA DA 
VIDA : A EXPERIÊNCIA DE GIRUÁ. Édina Siméia Campos de Siqueira, Ana Rita Teixeira La 
Rocca, Lívia Meyer, Carla Adriana Loff, Letícia Dillmann, Rafael Alan Kacheski, Marcelo Calai Ferraz, 

Zaléia Prado de Brum (orient.) (Ciências da Saúde, Curso de Enfermagem, URI-Santa Rosa). 
Este estudo é um relato de uma pesquisa ação realizada no município de Giruá/RS. O objetivamos investigar e 
analisar a organização do sistema local de saúde, e a partir do diagnóstico realizar o planejamento e elaboração de 
uma proposta em “Defesa da Vida”. Iniciamos pela sensibilização da equipe, Conselho Municipal de Saúde (CMS) e 
da comunidade. A parceria do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Regional Integrada (URI), 
permitiu que alunos e professores efetuassem o levantamento diagnóstico da realidade local, através da coleta e 
análise de dados epidemiológicos e da caracterização do município. Para isso, foi usadas a entrevista livre, a 
observação participante e as visitas domiciliares além de reuniões com os trabalhadores em saúde. Os resultados da 
pesquisa quali-quantitativa foram devolvidos e discutidos com a equipe, propiciando uma reflexão à cerca das 
estratégias a serem utilizadas para viabilizar a construção de um serviço Público voltado para a “defesa da vida” 
individual e coletiva, através de uma gestão democrática, motivando práticas construtoras de cidadania, contribuindo 
para a humanização das relações entre usuários e trabalhadores em saúde. Foram efetivadas discussões com o CMS e 
a realização das pré-conferências e da Conferência Municipal de Saúde. O planejamento participativo efetivou-se a 
partir de eixos prioritários elencados no relatório final da conferencia. Estamos trabalhando as contradições, os 
conflitos, através de capacitações com os trabalhadores e reuniões em que avaliamos o andamento do serviço, o 
envolvimento e satisfação da equipe de saúde. Os dados apontam avanços na efetivação das ações de saúde e na 
melhoria da qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 
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