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Introdução: As unidades de atenção primária tem objetivo de desenvolver ações de             

prevenção e promoção da saúde aos usuários do serviço. Essas ações devem ser efetivadas              

por meio de trocas entre a equipe de saúde, usuários e comunidade, com a finalidade de                

humanizar a assistência prestada nas práticas diárias. A reunião de equipe deve se concretizar              

como uma possibilidade de encontro entre os profissionais, para que possam compartilhar            

conhecimento formal e informal, objetivando a partir das trocas, construir estratégias de            

intervenção, que modifiquem ou ampliem as possibilidades de oferecimento de um           

determinado serviço (CRUZ et al., 2008). Objetivo: Relatar o processo de inserção da             

reunião de equipe em uma Unidade Básica de Saúde de um município do interior do Vale do                 

Taquari, compreendendo as potencialidades e dificuldades vivenciadas nesse contexto, bem          

como a percepção dos profissionais e usuários do serviço, sobre essa implementação.            

Procedimentos Metodológicos: Relato de observação de uma Residente de Psicologia (do           
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Programa de Residência Multidisciplinar em Saúde: Atenção ao Paciente Oncológico          

-Hospital Bruno Born /UNIVATES /Municípios de Estrela e Lajeado), sobre o processo de             

inserção da reunião de equipe na unidade. A reunião ocorre de forma semanal, e tem duração                

aproximada de uma hora e trinta minutos. Resultados: O processo de implementação da             

reunião de equipe no cotidiano dos profissionais da Unidade de Saúde foi proposto pela              

coordenadora do serviço. Inicialmente foi possível perceber certa resistência dos usuários, já            

que naquele período a unidade ficaria fechada para atendimento ao público. Por sua vez, os               

profissionais da equipe mostraram-se apreensivos e ansiosos para aquele momento. No           

entanto, pode-se perceber trocas e interlocução entre os mesmos, de forma que passaram a              

problematizar suas práticas cotidianas, repensar estratégias de cuidado e novas ações           

possíveis para prevenção e promoção de saúde aos usuários. Além disso, percebem o espaço              

como um dispositivo importante para o cuidado do trabalhador e para discussão das relações              

de trabalho. Conclusão: A reunião de equipe apresenta-se como uma ferramenta importante            

nas unidades de saúde, pois possibilita discussões e problematizações coletivas sobre os            

processos de trabalho, promovendo práticas mais humanizadas e efetivas para o cuidado em             

saúde. 
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