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Oficina de gerenciamento de Projetos  Municípios  
 “Promoção da Saúde” 29/06/2010                                           

 

                                            
                         
Grupo 1.  Promoção de alimentação saudável para gestantes do SUS 
 

• Municípios: Barueri – Daniela 
• Indaiatuba – Marcia 
• Rio Claro – Mônica 
• Itapecerica – Meire 
• Mauá – Aline 
• Francisco Morato – Malu 

Avaliação: Foi ótimo e muito enriquecedor e produtivo. Parabéns. 
 
Objetivo Geral: Promover a  alimentação saudável para gestantes do SUS 
 
Objetivos Específicos:  

• Melhoria da qualidade de vida das gestantes 
• Incluir atividade de educação nutricional na atenção pré-natal 

 
Insumos: profissionais de saúde, gestantes, material didático, 
financiamento. 
 
Atividades: Planejar capacitação dos profissionais de saúde, incluir 
consultas de aconselhamento nutricional no pré-natal, promover oficinas de 
aleitamento materno. 
 
 
Metas: Reduzir em 50% das complicações associadas ao ganho de peso 
excessivo durante a gestação, aumentar 50% a adesão ao aleitamento 
materno, atender 100% das gestantes usuárias do SUS. 
 
 Resultados:  Mudanças dos hábitos alimentares da gestante, Famílias com 
mais informações para fazer escolhas saudáveis. 
 
Fatores influenciadores: Disponibilidades local de alimentos, formação 
dos profissionais de saúde, informações veiculadas a mídia, espaço físico 
disponível, herança cultural, situação sócio –econômica da população. 
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Grupo 2.  Projeto Violência Sexual 
 

• Municípios: Piracicaba – Avanildes Helena Cominetti, Márcia Maria, 
Ermelinda Esteves, Fernanda 

• Barretos – Sandra Cristina da Rocha Silverio, Adriana Cristina 
Barbosa de Araujo, Maria Miguelon 

 
Objetivo Geral: Reorganizar o fluxo, encaminhamento a notificação das 
vítimas de violência sexual no município de Piracicaba 
 
Objetivos Específicos 
 

• Ampliar a rede de atendimento as vítimas de violência sexual; 
• Capacitar a rede que fornece o 1º atendimento à vítima 
• Organizar o encaminhamento da vítima para acompanhamento de 

acordo com as características individuais e da agressão 
• Envolver órgãos da sociedade civil (conselho tutelar, delegacia da 

mulher e IML) 
• Capacitar os profissionais envolvidos quanto ao preenchimento 

correto da ficha notificação/ investigação violência domestica, sexual 
e outros. 

 
Insumos: Material escritório, equipamento de informática, profissional de 
saúde, material de ludoterapia, material oficina terapêutica, contratação 
profissional para palestra, locação de espaço para treinamento, alimentação 
para o treinamento. 
 
Atividades: Envolver os gestores da tenção à saúde da mulher e do 
adolescente no atendimento as vítimas de violência sexual, contratar para 
setores de atenção a saúde da mulher e do adolescente, capacitar as 
equipes de pronto atendimento, hospital, atenção básica, saúde mental 
para o atendimento e encaminhamento das vítimas, bem como o correto 
preenchimento da ficha, elaborar protocolo de atendimento à vítima de 
violência sexual, realizar reunião com órgãos da sociedade civil: conselho 
tutelar, delegacia da mulher para obtenção de parcerias que visem otimizar 
o atendimento às vítimas. 
 

• Metas:  
•  Envolver 100% dos setores, a médio prazo (saúde da mulher e 

adolescente) 
• Contratar mais para atender 100% na saúde da mulher e 

adolescente. 
• Capacitar as equipes (80%) para atendimento a vítima (médio prazo) 
• Elaboração de protocolo de atendimento (2. Semestre de 2010) 
• Participação dos órgãos (90%) em reuniões para obtenção de 

parcerias * sociedade civil (1. Semestre de 2011) 
 
Resultados: Atendimento a vítima de violência sexual notificadas, 
conforme protocolo do município. 
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Fatores Influenciadores: Ameaça a integridade dísica e moral 
funcionários e denunciante, atendimento sem notificação e sem 
encaminhamento, adesão dos gestores, sensibilização da equipe, 
treinamento equipe. 

 

GRUPO 3. Qualidade de Vida: Promovendo a Atividade Física 

Municípios: 

• Mogi Tereza e Cláudia,Cubatão Fernanda,Itaquá - Érica, Atibaia - Rita 

Objetivo Geral:  Melhorar “ Qualidade de Vida” promovendo a Atividade 
Física 

Objetivos específicos:  

1.  Articular parcerias 

2. Oferecer atividade física/ práticas corporais nas unidades de saúde 

3. Informar a população sobre benefícios da atividade física 

Insumos:  

- PS / PE/PPS, PEsp lazer/ universidades/ ONGS/ Empresas 

- facilitador, professor, espaço, equipamento, camiseta, fita métrica, 
balança, folder/ TV, rádio. 

Atividades: Contato, reunião para apresentação do projeto, realizar 
caminhadas, ginástica e atividades corporais, campanhas e palestras. 

Metas:  

- 50% dos equipes envolvidas 

- 100% das unidades de saúde com pelo menos 01 atividade/ano 

- 10 campanhas 

Resultado :  

Envolvimento dos diferentes atores – projetos inter setoriais 

Envolvimento dos PS no desenvolvimento, aconselhamento de atividade 
física 

Maior participação da população nas atividades físicas 

Fatores Influenciadores: 

Gestor pouco sensibilizado, população não tem hábito de caminhar 

 


