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É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, 
a aceitação do novo que não pode ser negado ou 

acolhido só porque é novo, assim como o critério de 
recusa ao velho não é apenas cronológico. O velho que 

preserva sua validade ou que encarna uma tradição 
ou marca uma presença no tempo continua novo.

Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição 
mais decidida a qualquer forma de discriminação. A 
prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero 

ofende a substantividade do ser humano e nega 
radicalmente a democracia.

PAULO FREIRE (1996)
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APRESENTAÇÃO

 O presente trabalho é fruto do desenvolvimento do Projeto 
Curadoria em Saúde, o desafi o de apoiar, qualifi car e mul-
tiplicar práticas e soluções em saúde, selecionado no edital 

Inova Gestão do Programa FIOCRUZ de Fomento à Inovação em 
outubro de 2020, período marcado pela pandemia da Covid-19, que 
vem provocando uma tragédia sanitária e humanitária — de grandes 
proporções no Brasil e no mundo. 

Este Guia e demais produtos estabelecidos no projeto foram 
produzidos, em cenário de restrições quanto às formas de interação, 
no caso, o impedimento de atividades presenciais, que obrigaram 
novos aprendizados acerca dos usos da tecnologia para encontros 
remotos que permitissem efetivos compartilhamentos de ideias, sa-
beres e conhecimentos.

Como fi nalidade última, o trabalho está voltado à organização 
e divulgação de orientações que permitam ou facilitem o esforço de 
criar recursos colaborativos de apoio e aperfeiçoamento das Práticas 
de Saúde forjadas e implementadas nos sistemas locais de saúde em 
âmbito nacional ou, dito de outra forma, de criar Curadorias para o 
Sistema Único de Saúde – SUS.

Responsável pela implementação do projeto aqui referido, 
o IdeiaSUS — iniciativa vinculada à Presidência da Fundação 
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 Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e criada em 2013 como intento de coo-
peração técnica entre a FIOCRUZ, o Conselho Nacional das Secre-
tarias de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional das Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS), vem acumulando experiên-
cias em Curadoria em Saúde.

A plataforma implementa ações de integração nos diversos ter-
ritórios de saúde do país junto com suas parcerias institucionais, in-
vestindo na redução do distanciamento entre gestores governamen-
tais, profissionais de saúde, comunidades, usuários, população e as 
instituições científicas, acadêmicas e de inovação na busca por se-
dimentar iniciativas produtivas para a melhoria da ação pública no 
campo da ciência e da saúde. As principais estratégias da Plataforma 
são identificar, mapear, registrar, sistematizar, divulgar e dissemi-
nar as práticas de saúde e as soluções para o SUS, configurando-se 
como uma Plataforma Colaborativa de construção de redes virtuais 
e locais para gestão do conhecimento em saúde e ambiente.

Pode-se inferir que a forma original e interativa de propor o 
acompanhamento das práticas de saúde do SUS, a Curadoria em 
Saúde, à luz dos objetivos formativos e comunicacionais do Ideia-
SUS, são exemplos da inovação quanto ao manejo de informações e 
gestão do conhecimento e saberes no campo da saúde e, consequen-
te, divulgação do trabalho em rede e colaborativo. Outro exemplo 
são as Comunidades de Práticas (CoP), que se configuram como um 
espaço interativo na Plataforma IdeiaSUS para disponibilização de 
iniciativas com as práticas de saúde do SUS, incluindo a Curadoria 
em Saúde e o E-Fórum. O ideiaSUS tem 5 Comunidades de Práticas, 
que são: CoP Práticas de Saúde e Ambiente, CoP Práticas de Saúde 
Mental e Atenção Psicossocial, CoP Práticas Integrativas e Comple-
mentares em Saúde, CoP de Experiências e Práticas Acessíveis e In-
clusivas, e CoP Práticas em APS e Populações em Situação de Rua no 
contexto da Covid-19.

Nesse período, desde sua instalação, o IdeiaSUS vem experimen-
tando estratégias que possibilitam trocas de conhecimentos acumu-
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lados, como na realização de Rodas de Práticas e realizando ações 
voltadas para a sistematização e disponibilização de informações por 
intermédio de seu portal ou atividades de comunicação pública. 

A partir das premiações instituídas na Mostra Nacional Aqui 
Tem SUS (Congresso CONASEMS/2018), I Mostra Estadual de 
Práticas e Soluções em Saúde COSEMS-RJ e IdeiaSUS de 2019, o 
IdeiaSUS incorporou nova dimensão de trabalho às já estabelecidas 
atividades de registro, divulgação, compartilhamento e organização 
de práticas: o processo de acompanhamento, através da implemen-
tação das ações de Curadoria em Saúde.

O IdeiaSUS, ao longo dos anos, abriu novas frentes de desenvol-
vimento da Curadoria em Saúde, constituindo parcerias institucio-
nais, com o COSEMS Rio de Janeiro, o COSEMS Paraíba, a Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB), o Consórcio Acadêmico Brasileiro 
de Saúde Integrativa (CABSIN), a Associação Brasileira de Saúde 
Mental (ABRASME) e constituindo suas Comunidades de Práticas 
como tecnologias para desenvolvimento de suas atividades. Assim 
como fortaleceu laços internos com Unidades, Áreas e Programas da 
FIOCRUZ, citando a Distribuidora VideoSaúde, o ObservaPICS da 
FIOCRUZ Pernambuco, o Núcleo de Saúde Mental, Álcool e outras 
Drogas da FIOCRUZ Brasília e o Laboratório de História, Políticas 
Públicas e Saúde na Amazônia do Instituto Leônidas & Maria Deane 
– LAHPSA — ILMD/FIOCRUZ Amazônia.

Diante do expressivo conjunto de experiências incorporadas 
ao Banco de Práticas IdeiaSUS (<www.ideiasus.fiocruz.br>) criado 
para ampliar a divulgação e compartilhamento de soluções e co-
nhecimentos desenvolvidos em resposta a desafios que se apresen-
tam na saúde pública, predominantemente, nos municípios, evi-
dencia-se a necessidade de ampliar o escopo de oportunidades em 
apoiar, acompanhar e qualificar as inovadoras soluções de saúde 
adotadas no SUS. Atualmente, o Banco disponível no Portal Ideia-
SUS soma mais de 2.100 práticas, classificadas em 16 categorias e 
distintos temas. Considera-se, ademais, que existe clara vocação 
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de ampliação destes números, diante das iniciativas de prospecção 
e registro de novas experiências empreendidas pela equipe do Pro-
grama, a fim de alargar o acervo e conferir ainda maior diversidade 
de temas, de maneira que oferte abrangente e produtivo repertório 
de soluções locais em saúde.

Assim, o Projeto Curadoria em Saúde, o desafio de apoiar, 
qualificar e multiplicar práticas e soluções em saúde oferece o 
presente trabalho como um Guia por caminhos possíveis e poten-
ciais para a disseminação de reflexões e iniciativas já existentes 
que contribuem para consolidar metodologias e tecnologias inova-
doras, voltadas ao efetivo acompanhamento de práticas de saúde 
por meio da Curadoria em Saúde.

Cumpre destacar que uma das ideias centrais que presidem a 
elaboração do Guia é que ele não se constitui como um modelo, uma 
vez que, assim, se apresentaria como molde ou padrão a ser repro-
duzido de forma automática a despeito das experiências, dos terri-
tórios em que se desenvolvem, das pessoas que pensam, refletem 
e operam as práticas e, ainda, das injunções de natureza técnicas, 
econômicas e(ou) políticas que as contextualizam.

O trabalho, portanto, tem o propósito de oferecer recomen-
dações e orientações que caracterizam um tutorial, um guia, uma 
matriz que indica bases ou fundamentos que servem como fonte de 
informações organizadas e inspiração, como alternativa para o de-
senvolvimento de Curadorias para práticas de saúde do SUS.

A organização do Guia se faz em 4 capítulos que contém os ele-
mentos básicos identificados pela equipe IdeiaSUS do Projeto Cura-
doria em Saúde, Curadores e Curadoras das Práticas e outros im-
portantes colaboradores — desenvolvedores na composição de um 
tutorial de criação de Curadorias para práticas de saúde.

O capítulo 1 apresenta e examina o elenco de conceitos adotados 
no projeto que fundamentaram o processo de construção do modelo 
de Curadoria praticado. 
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“Tecnologias da Curadoria em Saúde: caminhos possíveis do 
como fazer”, o capítulo 2, explora e aponta os meios ou recursos 
que podem ser empregados por curadores e equipes das práticas na 
análise das experiências e na estruturação de ações de consolidação 
e(ou) aperfeiçoamento destas.

No capítulo 3, “Curadores em Saúde: o papel de ativar encon-
tros, reflexões e transformações”, são delineadas as competências e 
atribuições dos Curadores, suas impressões, aprendizados, expecta-
tivas, atitudes e implicações derivados do processo de acompanha-
mento das práticas de saúde.

“Monitoramento e avaliação em Curadoria em Saúde: um pro-
cesso participativo” é matéria do capítulo 4. Trata do conjunto de 
atividades de acompanhamento e análise crítica que aponta para a 
correspondência entre planejamento e execução, de forma a analisar 
os resultados das experiências em processo de Curadoria em Saúde.

O propósito do trabalho ora apresentado é oferecer orientações 
ou possíveis caminhos àqueles que se interessem em desenvolver ini-
ciativas de fortalecimento e aperfeiçoamento de práticas de saúde que 
se apresentam como respostas inovadoras aos problemas ou às situa-
ções particulares identificadas nos variados territórios do SUS.

Assim, a finalização do Projeto resultou na produção de um li-
vro que apresenta as práticas selecionadas para o trabalho e suas 
vivências com a Curadoria, de vídeos que divulgam e exploram a 
metodologia de criação e experimentação de Curadorias e do pre-
sente material instrutivo que preferimos referir como GUIA em vez 
da nomeação inicial MANUAL, adotada na apresentação do Projeto 
ao processo de avaliação e seleção.

A recusa, ou melhor, o cuidado, deriva da consideração de todos 
que o termo MANUAL encerra, ou pode expressar, uma dimensão de 
documento-instrumento que prescreve e homologa formas corretas 
de desenvolvimento de Curadorias. Optamos, por conseguinte, em 
nomear tal produção como GUIA DE ORIENTAÇÕES para imple-
mentação e desenvolvimento de Curadorias de práticas em saúde, 
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cujo propósito é o de contribuir e nortear iniciativas de criação deste 
tipo de dispositivo de qualificação e fortalecimento de experiências 
de cuidados e/ou gestão em saúde.

Em harmonia com esta concepção não totalizante que deva mar-
car ações ou iniciativas de caráter pedagógico, concebemos ainda 
que é indevida a perspectiva da existência de forma única de Cura-
doria de práticas. Sendo assim, o que se apresenta neste momento 
é um conjunto de considerações e recomendações que, testadas em-
piricamente ao longo da execução do Projeto, resultaram em efetivo 
processo de Curadoria de práticas de saúde.

Ainda que não restem dúvidas sobre a multiplicidade e a plura-
lidade de experiências de aperfeiçoamento, consolidação, ampliação 
e fortalecimento de experiências no campo dos cuidados e da gestão 
em saúde, julgamos que algumas características ou quesitos identi-
ficam um efetivo processo de Curadoria.

Compreendemos que um autêntico procedimento de Curadoria 
em Saúde se caracterize pelos objetivos de fortalecimento da expe-
riência, conforme já mencionado: com a incorporação da dimensão 
da determinação e necessidades em saúde; com a reflexão crítica so-
bre a prática que persiga soluções de transformação da realidade das 
experiências; amplo, contínuo e permanente envolvimento dos au-
tores das experiências no processo de amadurecimento esperado em 
uma Curadoria; de desenvolvimento duradouro, não  momentâneo.



CAPÍTULO 1

O QUE É CURADORIA 
EM SAÚDE: CONCEITOS, 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES – 
 SABERES COMPARTILHADOS
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“Há dois sentidos mais habituais no uso da 
palavra curadoria. Um deles, dotado de 
implicações jurídicas, refere-se ao cuidado 

(de alguém) ou à administração (de coisas de alguém). 
Esse sentido não é estranho para a saúde, mas não pa-
rece muito próximo do trabalho diante do qual me vi. 
O outro sentido comum da palavra curadoria aparece 
no campo das artes, referindo-se, em geral, à escolha 
de elementos ou obras específicas diante de obras ge-
rais de um artista, a partir de critérios adotados pelo 
curador, compondo uma determinada mostra ou expo-
sição. Por vezes, agrega-se na curadoria artística tam-
bém o sentido de manutenção e cuidado de um acervo. 
[ . . . ]  Pensando agora por dentro da saúde, da militân-
cia pelo SUS, e parafraseando Boaventura de Sousa 
Santos, sempre tive clareza de que as experiências de 
concretização desse sistema, construída a duras pe-
nas e remando contra a maré, são realizações ao mes-
mo tempo objetivas e subjetivas que não poderiam ser 
desperdiçadas; e uma das formas de evitar tal perda é, 
justamente, a (re)construção de suas memórias, dan-
do-lhes mais visibilidade, o que pode ser feito de dife-
rentes maneiras. Uma delas é estudando, pesquisando 
formalmente uma determinada experiência e publican-
do os resultados” (Melo, 2020).

O termo Curadoria foi transposto para o campo da saúde em 2014, 
por Sabrina Ferigato, no processo de concepção da IV Mostra Nacio-
nal de Experiências em Atenção Básica/Saúde da Família. Ferigato 
(2014) defende que “a mostra de relatos de experiência, como (foi) 
a IV Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica/Saúde da 
Família” configurou-se também como uma exposição do trabalho 
que acontece no cotidiano do SUS, podendo ser qualificada através 
de um “olhar-curador” — um elemento significativo capaz de produ-
zir transformações pelo encontro entre trabalhadora(e)s.
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Nas acepções contemporâneas de exposições de Arte, 
considera-se que a própria exposição já se constitui como 
uma obra, que tem em si uma mensagem estético-política 
a ser transmitida, que inclui outra dimensão da Curadoria 
que é o processo de mediação entre a obra e o visitante. 
Nessa concepção, a própria mídia, o próprio meio é men-
sagem, como já nos ensinava McLuhan em sua teoria da 
comunicação. Foi pensando nisso que propusemos um 
novo modo para a composição da IV Mostra. Havia uma 
proposição ativa de transformar os modos hegemônicos 
de produção e os meios de socialização do conhecimento 
em saúde.

Assim, nos colocamos as seguintes questões: o que significa 
olhar o trabalho do outro? Como o olhar de um curador pode trazer 
modificações para a composição de uma exposição? O que nos diz o 
olhar-curador? (Ferigato, 2014).

O processo da Curadoria em Saúde foi cunhado a muitas mãos, 
escutas e falas gerando a constituição de um novo olhar que cuida, zela, 
possibilita a crítica e compõe transformações coletivas e inovadoras.

No Programa IdeiaSUS FIOCRUZ a Curadoria vai assumindo o 
protagonismo de efetiva colaboração nas melhorias contínuas junto 
as práticas acompanhadas, e se consolidando como uma tecnologia 
que promove com a inserção de metodologias e participativos diálo-
gos, a análise crítica, a reflexão sobre o trabalho em saúde desenvol-
vido, sua sustentabilidade como consequência do benefício gerado 
pelo cuidado no cotidiano do SUS. Logo citamos.

O trabalho em saúde produz o cuidado que as pessoas ne-
cessitam em algum momento da vida [ . . . ]  cuidar, dimi-
nuir sofrimento, salvar vidas, contribuir na construção de 
uma vida produtiva e feliz funciona como o ‘cimento sim-
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bólico’ das organizações de saúde. Independentemente de 
estarmos trabalhando em uma organização muito comple-
xa como um hospital de ensino, ou atuando em uma equipe 
de saúde da família, o que nos dá a identidade de trabalha-
dores de saúde é o fato de que, de um modo ou de outro, 
nosso trabalho resulta em cuidado (Cecilio & Lacaz, 2012).

ALICERCES PARA CONSTRUÇÃO DA CURADORIA: 
DIRETRIZES E PRINCÍPIOS

 

Fonte: elaboração própria.
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Numa operação embricada e sinérgica entre 6 princípios e dire-
trizes, deve garantir a aplicação de metodologias para consolidação 
do trabalho das práticas, de arranjos organizacionais perenes que 
zelem pela promoção da saúde nos territórios considerando:

• Saúde como direito universal, SUS – A saúde consta 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 
no artigo XXV, que define que todo ser humano tem di-
reito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua 
família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, ves-
tuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável 
do direito à vida, que tem por inspiração o valor de igual-
dade entre as pessoas. No contexto brasileiro, o direito à 
saúde foi uma conquista do movimento da Reforma Sa-
nitária, refletindo na criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) pela Constituição Federal de 1988, cujo artigo 196 
dispõe que, “A saúde é direito de todos e dever do Esta-
do, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
a promoção, proteção e recuperação” (<https://pensesus.
fiocruz.br/direito-a-saúde>).

Cabe, assim, ao Estado, através da sua representação lo-
cal, assegurar que a população tenha acesso universal e 
integral aos serviços de saúde de acordo com suas neces-
sidades.

• Gestão participativa é “uma estratégia transversal, 
presente nos processos cotidianos da gestão do SUS, que 
possibilita a formulação e a deliberação pelo conjunto de 
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atores no processo de controle social. Requer a adoção de 
práticas e mecanismos que efetivem a participação dos 
profissionais de saúde e da comunidade” (Política Nacio-
nal de Gestão Estratégica e Participativa no SUS – Parti-
cipaSUS, 2009).

Remete-nos à construção coletiva de proposições a partir 
dos múltiplos saberes: saber científico, saber da gestão, 
saber popular. Para a Curadoria, todo saber precisa e me-
rece ser considerado, afinal “ninguém deixa de ter o seu 
saber, só se agrega aos outros” (relato participante da II 
Web Oficina Caminhos da Curadoria em Saúde IdeiaSUS, 
2021).

O saber que emerge da realidade local, dos contextos e 
dos processos construídos e consolidados deverá ser valo-
rizado. Desta forma, considera-se que o fazer precisa estar 
integrado com a prática, com a realidade e características 
culturais e identitárias do território.

• O Trabalho em rede coloca em cena a prerrogativa de 
que o sistema de saúde se constrói em fluxos permanentes 
e potentes entre atores dos diversos segmentos compo-
nentes da operacionalização nos serviços e na gestão, em 
constante diálogo com aqueles que são protagonistas, ou 
seja, usuária(o)s. Nesta perspectiva todos operam em co-
nexões que ganham vida na produção do cuidado e bem-
-estar. A Curadoria reafirma a importância de cada pes-
soa que atua na rede e aposta nos laços e na multiplicação 
dos encontros, sejam encontros presenciais ou virtuais de 
acordo com o momento vivido.
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• A Educação na construção da Curadoria aparece como 
ação estratégica, emancipadora, crítica e transversal para 
produção do conhecimento que emerge principalmente 
da experiência local, mas não só, pois o intercâmbio faz 
parte do aprendizado sistêmico e plural. Como prática 
social e cultural, o processo de produção do conhecimen-
to traz o desafio de articular e mobilizar pessoas para a 
transformação da realidade. Tendo como referenciais a 
Educação Popular de Paulo Freire e a Educação Perma-
nente em Saúde, a Curadoria em Saúde IdeiaSUS reco-
nhece a vida cotidiana como possibilidade de construção 
de novos paradigmas e reorganização social a partir de 
relações que rompem as práticas verticais e opressivas. 

Os processos de educação e organização popular, inspira-
dos no pensamento freiriano, permitem assim desapren-
der as relações de poder autoritárias, verticais, patriarcais 
e discriminatórias em que nos constituímos, explorando 
outras formas de exercício de poder solidárias, sinérgicas, 
construtivas do fazer coletivo e respeitador das diversida-
des; arraigada na afirmação do cuidado com a vida e na 
defesa de todos os direitos de todas as pessoas ao longo da 
vida, bem como na defesa dos direitos da natureza de que 
fazemos parte (Jara, 2021).

• A integralidade em saúde, um dos princípios do SUS 
deverá ser fortalecido e valorizado pela atuação de espe-
cialistas e/ou curadores.

A “integralidade” como eixo prioritário de uma política 
de saúde, como meio de concretizar a saúde como uma 
questão de cidadania, significa compreender sua opera-
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cionalização a partir de dois movimentos recíprocos a se-
rem desenvolvidos pelos sujeitos implicados nos proces-
sos organizativos em saúde: a superação de obstáculos e 
a implantação de inovações no cotidiano dos serviços de 
saúde, nas relações entre os níveis de gestão do SUS e nas 
relações destes com a sociedade (Pinheiro, 2009).

Mattos aponta que 

a integralidade deverá ser entendida a partir de três sen-
tidos — a integralidade como “um valor” a ser sustentado 
(um traço da boa medicina); a integralidade como “um 
modo de organizar as práticas” (com horizontalização das 
práticas) e, por fim, a integralidade e as “políticas consti-
tuídas para dar respostas a um problema de saúde indivi-
dual ou coletivo (Mattos, 2005).

É a partir desses sentidos, valorizando as tecnologias exis-
tentes e disponíveis, que a Curadoria deverá auxiliar equi-
pes e serviços a repensar e reconstruir modos de atenção 
e funcionamento de serviços.

•  Territorialização do SUS pode ser compreendido tan-
to na perspectiva da adstrição do espaço e sua organiza-
ção formal, como na perspectiva de empoderamento local 
e pactuação responsável entre atores. A territorialização 
cumpre assim o papel de ordenação de redes de atenção, 
auxiliando na construção de arranjos organizacionais 
mais adaptados à realidade e as necessidades sanitárias 
dos territórios.
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Na Curadoria em Saúde, a territorialização deverá auxi-
liar na consolidação de outros princípios como a gestão 
participativa, a formação de redes e a integralidade esti-
mulando que equipes se aprofundem sobre a investigação 
sobre seus territórios aproximando a oferta de serviços e 
cuidado às necessidades da população. “O território é de 
inscrição de sentidos no trabalho, por meio do trabalho, 
para o trabalho” (Ceccim, 2005a, p. 983).

E, a partir desses princípios inspiradores e desafiantes, a Cura-
doria em Saúde absorve e se constrói na escuta e na fala dos sabe-
res compartilhados, e pode ser pensada e repassada como conceito, 
como estratégia e como metodologia. 
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CURADORIA EM SAÚDE

COMO CONCEITO COMO ESTRATÉGIA COMO METODOLOGIA

• a curadoria em saú-
de é uma ideia origi-
nada das curadorias 
artísticas que tem 
como princípio o olhar 
cuidadoso  sobre a 
produção de saúde 
nos territórios bra-
sileiros. O “papel de 
cuidar [ . . . ]  contribuir 
para que elas (as prá-
ticas) sejam relatadas 
de maneira mais clara, 
intensiva e detalhada 
possível [ . . . ]  e “[ . . . ] 
dar relevo não ape-
nas ao saber, mas ao 
sabor da experiência 
[ . . . ]” (Ferigato, 2014, 
p. 2).

• a curadoria é uma 
escolha-oportunida-
de de atuação para e 
acompanhamento e 
qualificação de prá-
ticas e soluções em 
saúde nos territórios 
brasileiros, auxiliando 
na transformação de 
"modos hegemônicos 
de produção e meios 
de socialização do co-
nhecimento em saú-
de" (Ferigato, 2014, p. 
98) 

• a curadoria é a pro-
dução de mediações 
que possibilitem a 
abertura para a troca 
de conhecimentos e 
socialização dos sa-
beres, análise críti-
ca e reflexão sobre a 
produção desenvolvi-
da, utilizando-se para 
isso de diversas ferra-
mentas. Ela promove 
apoio, sistematização, 
acompanhamento e 
qualificação das prá-
ticas em saúde. É um 
trabalho de coope-
ração entre gestores, 
profissionais de saú-
de e usuários através 
de mediações que 
possibilitem transfor-
mações calcadas em 
ações concretas. 

Fonte: elaboração própria.
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Pensando, no espaço democraticamente arquitetado, da tecno-
logia de Curadoria pelas pessoas atuantes da gestão, do trabalho, do 
segmento de usuários que interagem com curadores, especialistas, 
colaboradores, parceiros numa sinergia em busca da melhor estra-
tégia para soluções das práticas em saúde, afirmamos.

A Curadoria, contudo, não deve ser entendida a partir de um 
traçado linear e pré-definido. Ela se dá em movimentos de avan-
ços e recuos que respeitam os tempos necessários para a compreen-
são dos territórios pelo olhar e reflexão sobre as práticas a partir de 
aprendizados e diálogos participativos.

A CURADORIA EM SAÚDE é uma “proposição ativa de 
transformar modos hegemônicos de produção e 

meios de socialização do conhecimento em saúde” (Fe-
rigato, 2014) desenvolvida a partir de um “olhar-cuida-
dor” com ações de apoio e acompanhamento de práticas 
e soluções em saúde, através dos gestores, profissionais 
de saúde, usuários, para a qualificação da ação cotidia-
na implementada e do seu registro. Ela se dá através de 
mediações que possibilitem a abertura para a troca de co-
nhecimentos e socialização dos saberes, análise crítica e 

reflexão sobre a produção desenvolvida.

A ideia é que o conhecimento que emerge do trabalho ati-
vo em saúde, da gestão e da academia possa ser conver-
tido em ação potente que faça diferença na vida de todas 

as pessoas envolvidas com o SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
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Fonte: elaboração própria.

Podemos utilizar para uma maior compreensão do processo de 
aprendizagem vivido na Curadoria em Saúde das palavras iniciais de 
Oscar Jara na obra de sua autoria em conjunto com CIDAC, 2008.

Aprender fazendo, observando, lendo, escutando. Apren-
der uns com os outros. Aprender com a nossa própria ex-
periência. Aprender coletivamente. Aprender enquanto 
pessoas e enquanto organizações. Partilhar as aprendiza-
gens.

E partilhando aprendizados, chamamos atenção para impor-
tantes saberes e temas geradores da produção de conhecimento, que 
possibilitam um pensar conectado com as múltiplas ações afirmati-
vas das experiências acompanhadas, replicadas e da rede colabora-
tiva constituída.
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Fonte: elaboração própria.

Em 2017, a presidência da FIOCRUZ instituiu a Es-
tratégia FIOCRUZ para a Agenda 2030, incorporando 
o documento da ONU sobre o tema ao seu programa es-
tratégico de trabalho. A trajetória histórica da instituição 
remonta à forte correlação entre saúde, desenvolvimento 
e sustentabilidade.

O único Objetivo de Desenvolvimento Sustentável a 
lidar explicitamente com o tema da saúde é o terceiro: 
“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-es-
tar para todos, em todas as idades”. Composto por 9 
metas, o ODS inclui tópicos diretamente relacionadas 
a condições de saúde, como a redução da taxa de mor-
talidade materna global para menos de 70 mortes por 
100.000 nascidos vivos e acabar com as epidemias de 

Os quinze te-
mas geradores, 
citados no 
quadro acima, 
balizam as 
Referências 
e Sugestões 
de leitura 
deste Guia, 
um convite ao 
acesso, apro-
fundamento e 
refl exão para 
os leitores.
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AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negli-
genciadas até 2030. Por sua natureza social e por ser 
ambientalmente determinada, todavia, a saúde tam-
bém está presente nos debates e estratégias de todos 
os outros ODSs, a exemplo dos que tratam da fome, 
da miséria, da paz e do clima. Todas essas questões 
são indissociáveis da busca por uma sociedade e um 
planeta mais saudáveis. A saúde é, ao mesmo tempo, 
uma pré-condição, um resultado e um parâmetro para 
o monitoramento da Agenda 2030.” (https://portal.
fiocruz.br/agenda-2030-protagonismo-da-fiocruz).

O Projeto Curadoria em Saúde IdeiaSUS FIOCRUZ do Edital 
Inova Gestão e sua metodologia de apoio às práticas de saúde do 
SUS, reforça o pensamento crítico, o diálogo e inflexões em torno 
dos temas saúde, ambiente e sociedade, entendendo a Agenda 2030 
como um marco catalizador para novos desafios, desdobramentos, 
incorporando a dimensão potencializadora dos ODS nos territórios 
do SUS como dispositivos de transformação social. Busca-se promo-
ver reflexão, produção e compartilhamento de conhecimento acerca 
da Agenda 2030 – Objetivos do Desenvolvimento Institucional no 
cotidiano das práticas de saúde do SUS nos municípios, suas possi-
bilidades, desafios e a construção de agenda e planejamento interse-
torial para sua implementação.

Ao longo do processo da Curadoria em Saúde e sua abrangente 
interligação com conceitos da Cura e da Saúde ousamos resumir a 
atuação do trabalho nas etapas circulares abaixo que levam em con-
ta as diretrizes anteriormente citadas.
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CONHECERTROCAR, COMPARTILHAR E

DIVULGAR

APROFUNDAR

PROPOR

ACOMPANHAR

AVALIAR

REPLICAR

Reconstruir como história e
dados o processo vivido

Comunicar a prática

Analisar, refletir e
interpretar criticamente com
a equipe

Sugerir e apoiar transformações e
enriquecimento da prática

Identificar territórios que
possam utilizar da mesma

experiência/prática

Avaliar e monitorar a prática,
na perspectiva de construção

de novas potencialidades

Acompanhar o
desenvolvimento da prática

Fonte: elaboração própria.
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Curadoria em Saúde, didaticamente, é assim explicada:

saúde1

substantivo feminino
1. estado de equilíbrio dinâmico entre o
organismo e seu ambiente, o qual man-
tém as características estruturais e fun-
cionais do organismo dentro dos limites 
normais para sua forma de vida e para a 
sua fase do ciclo vital.
2. estado de boa disposição física e psí-
quica; bem-estar.

defi nição 
“um estado de completo bem-estar físi-
co, mental e social e não apenas a au-
sência de doença”.

cura2

substantivo feminino
“ato de cuidar, de vigiar”.

1 Fonte: <https://www.ibracs.com.br>.
2 Fonte: <https://www.signifi cadosbr.com.br/curadoria>.



CAPÍTULO 2

TECNOLOGIAS 
DA CURADORIA EM SAÚDE: 

CAMINHOS POSSÍVEIS 
DO COMO FAZER
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A Curadoria em Saúde constitui-se como uma abordagem que 
estimula a dimensão criativa e educativa presente nas ações 
cotidianas das práticas de saúde do SUS, em uma perma-

nente aposta na capacidade dos atores envolvidos de reinventar os 
cotidianos e protagonizar reflexões e práticas de cuidado e gestão 
em saúde. Neste contexto, a Curadoria não se propõe a partir de um 
traçado linear e pré-definido. Ela se dá em ato, em movimentos de 
avanços e recuos que respeitam os tempos necessários para a com-
preensão dos territórios e dos coletivos, pelo olhar e reflexão sobre 
as práticas a partir da escuta dos atores, pelo mapeamento do ter-
ritório (ambiente, potencialidades e vulnerabilidades), pela imple-
mentação de novos processos e práticas, pela assimilação de novos 
conteúdos e registro e pela busca de estratégias para garantia da ma-
nutenção e sustentabilidade da experiência.

Fonte: elaboração própria.

A Curadoria se apresenta ainda como um agente multiplicador 
de práticas de saúde, através da constituição de uma rede colabora-
tiva de trocas e possibilidades de replicação em outros territórios. 
Pode ser implementada pelas práticas de saúde em um movimento 
de apoiar o seu processo reflexivo ou com apoio de um curador ex-
terno.
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Entendendo os territórios e as equipes de saúde como o seu ló-
cus de atuação, a Curadoria em saúde deverá olhar este contexto de 
forma curiosa e desejando saber, refletir e considerar sobre:

Para o desenvolvimento das suas atividades propõe-se a uti-
lização de tecnologias como elementos facilitadores do processo 
participativo de organização de ideias, de sistematização de conhe-
cimentos e geração de reflexões transformadoras, considerando as 
singularidades dos territórios e as escolhas e compromissos éticos 
dos atores envolvidos. Além de conhecimentos específicos e expe-
riência em campo, o uso de tecnologias auxilia nos processos de es-
cuta qualificada, de qualificação do registro, de reflexão coletiva e 
desenvolvimento de estratégias criativas.

COMO FAZER:

Fonte: elaboração própria. Conteúdo extraído do material escrito produzido pelos Grupos I e 2 na 
Web Oficina Caminhos da Curadoria em Saúde – de 21 de julho de 2021.

 

Buscar uma articulação de
um conjunto de setores da

própria secretaria

Envolver várias áreas,
apontando para a dimensão
da prática e a integração
para dentro e para fora

COMO FAZER A
CURADORIA EM

SAÚDE?

Envolver outros setores
do município

Envolver a gestão em
saúde no município

Definir os atores que serão
responsáveis por sistematizar

os diferentes componentes
que compõem a prática

Fazer rodas de conversa

Estimular o registro, a
sistematização e
a divulgação

Estabelecer parcerias entre
os vários atores envolvidos

Reuniões com toda a equipe,
para partilhar caminhos, os

objetos de análise, os pontos
destacados e suas reflexões

Estar aberto ao diálogo,
críticas reflexões, sugestões

e mudanças
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A Curadoria em Saúde do Programa IdeiaSUS propõe alguns 
passos para a atuação com as práticas de saúde nos territórios. São 
eles:

Fonte: elaboração própria.

REFLEXÃO COMPARTILHADA DA PRÁTICA DE SAÚDE: PACTUAÇÃO 
COM A EQUIPE E AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

Estímulo ao processo coletivo, participativo e de cogestão para 
o desenvolvimento da prática de saúde, com a participação de todos 
os atores envolvidos, profissionais de saúde e usuários:

• Incentivo à viabilização de espaço colegiado de discussão 
e decisão do trabalho em equipe;

• Apoio para criação de espaço de educação permanente 
para a problematização do cotidiano da prática de saúde, 
espaço de troca e intercâmbio de saberes, escuta e fala;

• Estímulo ao trabalho em rede de saúde;
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• Fomento ao planejamento e produção de planos de ação 
para a sistematização da prática de saúde;

• Apoio para a compreensão do problema vivenciado pela 
prática de saúde.

Estímulo ao desenvolvimento de estratégias políticas e técnicas 
para garantia da sustentabilidade da prática de saúde:

• Apoio para que os atores locais identificam aspectos e ris-
co na manutenção da prática e busque meios de mitigá-
-los, criando um plano de contingência técnico e político;

• Apoio no desenvolvimento de estratégias que fortaleçam 
a práticas nos territórios;

• Apoio à criação de agenda de apresentação da prática de 
saúde ao gestor municipal de saúde, ao corpo dirigente da 
Secretaria Municipal de Saúde, ao controle social (Conselho 
Municipal de Saúde, Conselho Local de Saúde e organizações 
da sociedade civil no seu território) e órgãos do legislativo. 

Estímulo ao desenvolvimento de ações intersetoriais da prática 
de saúde, com outras Secretarias e órgãos municipais, estaduais e 
nacional, visando a transversalidade das ações de saúde com as de-
mais políticas públicas.

DESENVOLVIMENTO, REFLEXÃO CRÍTICA E MONITORAMENTO DA 
PRÁTICA DE SAÚDE

Desenvolvimento da Sistematização da prática de saúde:

• Desenvolver exercício de sistematização como narrativa 
do cotidiano da prática de saúde;
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• Criar espaço de educação permanente para a problemati-
zação do cotidiano da prática de saúde, espaço de troca e 
intercâmbio de saberes, escuta e fala;

• Reconstruir o vivido;
• Pensar a prática a partir da pergunta: Por que aconteceu, 

como aconteceu?

Estímulo à organização do registro da prática, nas suas várias 
possibilidades:

• Atualização das publicações para divulgação da prática 
por meios físicos e virtuais, sendo livros, artigos, pesqui-
sas;

• Apoio para os diversos meios de registro: escritos, ima-
gens, áudio, vídeo.

Estímulo ao desenvolvimento de atividades de educação, inte-
gração ensino-serviço e educação popular envolvendo todos os ato-
res da prática de saúde:

• Organizar agenda de discussão técnica específica da área 
afim da prática, visando a qualificação das ações desen-
volvidas;

• Realizar levantamento bibliográfico para discussão técni-
ca, incluindo as políticas públicas afins;

• Avaliar sobre a necessidade de formação técnica para a 
equipe;

• Mapear parceiros de instituições que possam apoiar a 
produção do conhecimento com desenvolvimento de pes-
quisa-ação, pesquisa de evidências práticas e científicas;

• Analisar possibilidade de atividades de integração ensino 
— serviço, envolvendo alunos de graduação, com o objeti-
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vo de fortalecer a formação para o SUS, através de parce-
rias instituições de ensino;

• Fomentar espaço de educação em saúde e educação popu-
lar com a comunidade do território da prática.

Estímulo ao mapeamento do território da prática de saúde, seu 
ambiente, potencialidades e vulnerabilidades — cartografia. 

Estímulo à cartografia dos caminhos do processo de trabalho 
cotidiano da prática.

Estímulo a correlação da prática de saúde com a Agenda 2030/
ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Estímulo à adoção de estratégias de monitoramento das práti-
cas de saúde:

• Apoio para registro de dados e informações e na criação 
de indicadores para avaliação dos processos e resultados 
da prática;

• Apoio para desenvolvimento de estratégias de implanta-
ção de avaliação dos usuários dos serviços;

• Apoio para uso das informações coletadas para revisão de 
processos e melhoria dos resultados.

COMUNICANDO E REPLICANDO A PRÁTICA DE SAÚDE

Estímulo à ampliação da comunicação da prática de saúde:

• Apoio para identificação de canais de comunicação da 
prática em redes sociais, sites, comunidades de práticas, 
agendas institucionais municipais e regionais, eventos 
públicos, mídias locais, congressos, livros, revistas etc.;

• Apoio para construção de expressão criativa de comunicação 
da prática de saúde a partir da singularidade de sua atuação 
e dos vários atores envolvidos: arte, forma e conteúdo.
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Estímulo à replicação da prática de saúde como tecnologia do 
SUS em outros territórios:

• Apoio para identificação de territórios que tenham carac-
terísticas demográficas, sociais, culturais e de saúde que 
possam desenvolver práticas similares, através da custo-
mização da mesma em novos contextos e identificação de 
novas potencialidades;

• Apoio na adequação de práticas em territórios singulares, 
através da colaboração das equipes com outros territórios 
na perspectiva de fortalecimento do SUS.

Algumas tecnologias para os caminhos possíveis da Curadoria 
em Saúde:

Fonte: elaboração própria.

Sistematização de
Experiência Cartografia Social

Fluxograma Analisador

Usuário-guia

Árvore de Problemas

Contação de Histórias

Oficina de Escrita

Diário Cartográfico

Ateliê Autobiográfico

Reuniões presenciais e
virtuais

Design Thinking

Registros de Imagens de
Vídeos

Visitas ao Território

Tempestade de Ideias
/Nuvem de palavras

Narrativas

CoP (Comunidade de
Práticas)
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1) COP – COMUNIDADES DE PRÁTICAS 
DO PROGRAMA IDEIASUS FIOCRUZ

O conceito de comunidade de prática tenta explicar a natu-
reza social da aprendizagem humana, sustentando que uma CoP 
pode ser vista como um sistema social constituído por comuni-
dades inter-relacionadas de práticas, com inúmeras perspectivas 
que contribuem para a aprendizagem dos indivíduos. O desen-
volvimento das tecnologias da informação e comunicação tem 
permitido a organização de comunidades virtuais que utilizam 
ferramentas tecnológicas para disseminar informações e ações 
de suas práticas.

Ferigato, Teixeira, Cavalcanti, Delope (2018) descrevem que 

O novo ambiente tecnológico e cultural trouxe novas 
possibilidades para práticas já existentes, como a for-
mação, a difusão do conhecimento, a gestão, o mo-
nitoramento e avaliação das práticas em saúde, mas 
também inaugurou novos modos de se produzir saúde, 
com a criação de espaços de troca e reflexão sobre as 
práticas ou a constituição de dispositivos para a edu-
cação permanente dos profissionais, entre outras pos-
sibilidades que vêm sendo exploradas.
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1.1) COP -COMUNIDADE DE PRÁTICAS: SAÚDE E AMBIENTE

Claudia Beatriz Le Cocq D’Oliveira 
& Marta Gama de Magalhães

Fonte: IdeiaSUS FIOCRUZ <http://www.ideiasus.fiocruz.br/portal/apresentacao-mcp-
saude-amb>.

A CoP – Comunidade de Práticas: Saúde e Ambiente do 
Programa IdeiaSUS FIOCRUZ, produto do Projeto IdeiaSUS 
Curadoria em Saúde, o desafio de apoiar, qualificar e multi-
plicar práticas e soluções em saúde do Programa Inova Ges-
tão da FIOCRUZ, configura-se como um espaço de encontro, 
comprometida com a dimensão da construção e intercâm-
bio de experiências e conhecimento. Espaço de participação, 
de sujeitos que disponibilizam suas vivências e saberes com 
características próprias, identidades regionais e culturais 
adequadas as realidades e assim implementando práticas 
inovadoras no contexto local. São trocas, diálogos, compar-
tilhamentos, escutas cidadãs, pesquisas, relatos, narrativas 
que produzem e dinamizam processos criativos, alternativas 
e tecnologias para o SUS – Sistema Único de Saúde. É um es-
paço web, porém com foco no presencial: em quem e como se 
realiza a prática de saúde no cotidiano SUS.

A Comunidade convida para o aprendizado no encontro e 
sua potência de criação, considerando a pluralidade e a trans-
versalidade do conhecimento como uma aposta para a efeti-
va construção de uma rede colaborativa e comunicativa em 
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 saúde. As atividades já contam com parceiros institucionais como 
o CONASS, CONASEMS, COSEMS Rio de Janeiro, COSEMS Pa-
raíba, UFPB – Universidade Federal da Paraíba, e o Consórcio 
Acadêmico Brasileiro de Práticas Integrativas em Saúde fruto de 
cooperações técnicas, que já vivenciam atividades de Curadoria 
em Saúde, entre outras, dinamizando as relações e a produção do 
conhecimento. Contando também com a efetiva colaboração de 
parceiros internos da FIOCRUZ como, a VídeoSaúde, o Centro 
de Estudos Estratégicos, a FIOCRUZ-Brasília, o Núcleo de Saúde 
Mental FIOCRUZ-Brasília e o ObservaPICS/FIOCRUZ-PE.

Pelos caminhos indissociáveis da gestão e do cuidado em 
saúde, a Comunidade de Práticas estará em permanente “roda”, 
num convite à contribuição, reconhecimento, replicação e inspi-
ração para novas histórias! Contadas e democratizadas por todos 
os participantes para a gestão coletiva do conhecimento produzi-
do no cotidiano do SUS.

A CoP se inspira no desafio de dar visibilidade, publicidade e 
divulgação para as práticas de saúde desenvolvidas por trabalha-
dores e gestores da saúde realizadas nos diversos territórios do 
Brasil, com o objetivo de se ampliar e disseminar conhecimento, 
na perspectiva de constituir-se como um espaço interativo e de 
partilha de informações.

E-Fórum: Fórum on-line para a promoção de debates, na 
forma síncrona e assíncrona, através de mensagens publicadas 
em tópicos, abordando um tema ou assunto relacionado à comu-
nidade de prática. Objetivos:

• Criar um ambiente de discussão relacionado à comu-
nidade de práticas no ambiente virtual — Plataforma 
IdeiaSUS;

• Estreitar o relacionamento entre os participantes: ges-
tores de conteúdo, gestores, técnicos e usuários das 
práticas de saúde da comunidade;
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• Promover um ambiente que permita interação através 
de mensagens com inserção de documentos anexados, 
imagens e vídeos;

• Gerar relatórios dos tópicos abertos no Fórum;
• Permitir conhecimento e administração dos perfis dos 

usuários do Fórum, visando a promoção de atividades 
interativas.

1. 2) CPICS - COMUNIDADE DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES EM SAÚDE                            

Juraci Vieira Sergio e Kátia Machado

Fonte: IdeiaSUS FIOCRUZ <http://www.ideiasus.fiocruz.br/portal/apresentacao-pics>.

A Comunidade das Práticas Integrativas e Complementares 
em Saúde (CPICS) é o ponto de encontro dos profissionais das 
PICS. É o espaço para compartilhamento de relatos de experiên-
cias, trabalhos científicos, artigos, fotos, vídeos, protocolos, legis-
lações e tudo mais relacionado às PICS, além de divulgar eventos 
e atividades institucionais. Abrigada na Plataforma Colaborativa 
IdeiaSUS da FIOCRUZ, a iniciativa passa a ser a expressão da 
interação entre seus participantes — profissionais, gestores, pes-
quisadores e serviços de saúde. Por meio da realização de rodas 
de conversa, debates, diálogos com especialistas e tantas outras 
possibilidades que nos aproximem, a CPICS se mostra um espaço 
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de interação e troca de experiências e saberes entre todas as re-
giões do país. Na gestão da Comunidade, propusemos a criação 
de uma Curadoria, com participação de instituições relacionadas 
às PICS e, neste esforço inicial, estiveram presentes representan-
tes do IdeiaSUS/FIOCRUZ, da Coordenação Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde (CNPICS) do Ministé-
rio da Saúde, do Centro Latino-Americano e do Caribe de Infor-
mação em Ciências da Saúde (Bireme), Centro Especializado da 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), do Obser-
vatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais, Integrativas 
e Complementares em Saúde (ObservaPICS da FIOCRUZ) e do 
Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN). 
A Comunidade das PICS foi oficialmente lançada, com a publi-
cação do livro de relatos de experiência “A trajetória das PICS no 
SUS - Vol. I”, disponível no site do IdeiaSUS FIOCRUZ.

Foram definidos os seguintes objetivos para a Comunidade 
das PICS:

1. Divulgar experiências de PICS;
2. Divulgar produções acadêmicas na área, com foco no 

CONGREPICS;
3. Promover atividades que contribuam para a formação 

de profissionais de saúde e gestores em PICS;
4. Realizar atividades presenciais e/ou virtuais que pro-

movam a troca de experiências em PICS;
5. Promover atividades que contribuam para a sistema-

tização das práticas nos territórios;
6. Apoiar a realização de eventos em PICS.

A Curadoria da Comunidade das PICS nasce imbuída do sen-
tido de captar, cuidar e mediar a diversidade das práticas de saú-
de. A Curadoria de Saúde é o caminho escolhido para o apoio e a 
sistematização dos relatos das experiências em uma  plataforma 
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colaborativa, o IdeiaSUS, fornecendo ferramentas para a reflexão 
dos  sujeitos envolvidos, tanto do profissional ou gestor de saúde, 
que está na ponta do sistema, quanto das pessoas que atuam na 
formação e na pesquisa, em instituições de Ensino e Pesquisa.

O papel inicial da Curadoria da Comunidade das PICS foi 
pensar, organizar e estruturar esta comunidade de práticas, ten-
do como base os objetivos elencados anteriormente. Outra ques-
tão que se colocava era qual seria a base de nossa organização. 
Uma das referências foi a Política Nacional de Práticas Integra-
tivas e Complementares em Saúde (PNPIC), que engloba um rol 
de 29 PICS no SUS, além de outras práticas, reconhecidas por 
grupos tradicionais, que não fazem parte da PNPIC. Os relatos já 
mostravam uma diversidade de práticas muito grande, por vezes 
relacionada a aspectos socioeconômicos e culturais, próprios do 
nosso país. Optamos, então, por uma estruturação da Comunida-
de de base regional, por meio da qual seriam construídas redes, 
incorporando essa diversidade e aproximando os atores atuantes 
em PICS nessas regiões.

Definida a base de estruturação, outro desafio a ser enfren-
tado foi a estruturação dos relatos de experiências. Não diferen-
temente das mais de duas mil práticas registradas no IdeiaSUS, 
estávamos diante de profissionais com experiências muito ricas 
e expressivas nos territórios, mas que nunca haviam sido estru-
turadas em forma de texto, para registro e publicação. É, neste 
momento, que entra a Bireme com sua expertise, apresentando 
um instrumento, com questões orientadoras, baseado ainda em 
modelos do IdeiaSUS, da Fundação Banco do Brasil e da própria 
Bireme, para o registro das experiências ou das práticas de saúde.

Definido o instrumento, a questão seguinte seria como 
apoiar os profissionais a organizarem seus relatos. Para alcançar 
esse objetivo, surgem os curadores da Comunidade das PICS, que 
se dispuseram a aprimorar o instrumento proposto e a metodo-
logia de sua execução. Como todo modelo novo, sua implementa-
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ção foi um grande aprendizado, por meio do qual as difi culdades 
foram superadas em conjunto. A Curadoria foi também a força 
motriz para estruturar os relatos do livro “Trajetórias das PICS 
no SUS – Vol. I”.

O próximo desafi o foi organizar as Rodas de Práticas (vir-
tuais), em meio à pandemia de Covid-19. O ambiente virtual nos 
permitiu utilizar a base regional de organização, apresentando 
experiências de todas as regiões em uma roda e superando a 
difi culdade que haveria em um modelo presencial, em um país 
com dimensões continentais, o que implicaria deslocamentos e 
custos praticamente impossíveis de serem superados. Assim, as 
experiências apresentadas nas rodas transformaram-se em rela-
tos, que foram acompanhados cuidadosamente pela Curadoria, 
compondo um segundo volume do livro “Trajetórias das PICS no 
SUS”. Além disso, uma inovação que introduzimos, que em par-
te decorreu da necessidade de realização de atividades virtuais, 
foram as gravações de vídeos sobre os relatos, que foram incor-
porados ao acervo do IdeiaSUS. No III CONGREPICS, realizado 
em setembro de 2021, por exemplo, cerca de 300 relatos foram 
apresentados, dos quais 220 produziram vídeos.

1. 3) COP - COMUNIDADE DE PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL E 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

Ana Paula Guljor e Paulo Amarante

Fonte: IdeiaSUS FIOCRUZ <http://www.ideiasus.fi ocruz.br/portal/apresentacao-comunidade-
de-praticas-em-saude-mental-e-atencao-psicossocial>.
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O projeto da Curadoria da Comunidade de Práticas em Saú-
de Mental e Atenção Psicossocial surgiu da possibilidade de criar 
espaços e estratégias de interlocução, compartilhamento, conhe-
cimento e reconhecimento das várias experiências potentes exis-
tentes neste campo tão vasto quanto criativo, ao mesmo tempo 
com grande resolutividade, e que merecem destaque e compar-
tilhamento para que possam reverberar, em outras regiões, sen-
sibilizando gestores e profissionais. São experiências que expres-
sam a riqueza e a pluralidade de iniciativas que refletem formas 
inovadoras de cuidado neste campo, que buscam não apenas tra-
tar de pessoas com problemas mentais, mas também de pessoas 
em sofrimento ou mal-estar, que traduzem não somente “trans-
tornos mentais”, mas também situações complexas de dificulda-
des, conflitos e limitações relacionadas à inserção e integração de 
tais pessoas na e com a sociedade.

A Comunidade foi pensada como uma estratégia permanen-
te de trocas, de reflexão, de cooperação e retroalimentação das 
experiências realizadas no país, que são reconhecidamente ino-
vadoras, pois tratam não apenas de organização criativa de servi-
ços e tecnologias de cuidado específico do campo da saúde, mas 
de outras dimensões da vida, que caracteriza a especificidade e 
a amplitude do campo da Saúde Mental e Atenção Psicossocial, 
que dizem respeito à trabalho, arte-cultura, lazer, esporte, mora-
dia, educação, participação social. A comunidade de práticas em 
saúde mental e atenção psicossocial caracteriza-se por se consti-
tuir através da adesão de experiências que se auto identifiquem 
com os princípios da Reforma Psiquiátrica.

Tecnologias e metodologia da Curadoria

Realização de rodas de conversa periódicas, de forma a pro-
piciar o reconhecimento das experiências por meio da identifi-
cação dos seus atores e protagonistas principais, debatendo os 
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princípios, objetivos e resultados e criando possibilidades de tro-
cas de experiências, publicações, e construção de atividades cole-
tivas, com a maior participação possível. Considerando a impor-
tância do processo de mudança do modelo assistencial em saúde 
mental, que historicamente privilegiou a assistência psiquiátrica 
nos moldes da internação hospitalar — o que ocasionou que o 
país chegasse a cerca de 100 mil leitos em hospitais psiquiátricos 
— foi estabelecida uma estratégia de rodas de conversa com o 
tema “O que abrir para fechar”. Ao longo de décadas do proces-
so denominado de reforma psiquiátrica, foram fechados cerca de 
60 mil leitos. Mas a grande questão, no entanto, não é o simples 
fechamento de leitos ou de hospitais psiquiátricos, e sim a trans-
formação do modelo de cuidado. Evidentemente, este modelo de-
veria ser superado, mas não bastaria que tais instituições fossem 
fechadas e sim substituídas por novas possibilidades de cuida-
do, com uma rede de serviços e de dispositivos que oferecessem 
respostas às demandas tão mais amplas. Uma rede de serviços e 
dispositivos com novas tecnologias de cuidados técnicos e sociais 
na medida em que as pessoas com situações de saúde mental ne-
cessitam de atividades de suporte em outros âmbitos. Por este 
motivo, a própria portaria da RAPS de 2011 (port. 3.088) propõe 
uma rede que vai dos serviços de Atenção Primária (Estratégia de 
Saúde da Família, Unidade Básica de Saúde, Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família etc.), passando por uma rede de cuidados espe-
cializados como Centros de Atenção Psicossocial (I, II, II AD, II 
ij, III) e outros, até ações mais gerais como iniciativas de geração 
de renda, economia e trabalho, e projetos de inserção cultural.

As rodas de conversa “O que abrir para fechar” têm como 
objetivo, portanto, provocar as equipes locais a refletir sobre a 
amplitude do processo de transformação do campo, percebendo 
que mais importante que fechar hospitais psiquiátricos, é cons-
tituir uma rede ser serviços e de dispositivos sociais que contri-
buam para uma ação integral às pessoas em sofrimento psíquico. 
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A primeira roda de conversa abordou o processo ocorrido no Ins-
tituto Municipal Nise da Silveira (<https://www.youtube.com/
watch?v=4BuBjBbx8No&t=1088s>). Considerado o primeiro 
hospital psiquiátrico brasileiro, seu processo de desconstrução 
representa um marco nas políticas públicas do setor, demons-
trando a viabilidade da reorientação do modelo, de asilar para 
comunitário, inclusivo e integrador nas pessoas na sociedade.

Outra estratégia utilizada pela Curadoria é a do estímulo 
à memória dos processos locais, com a identificação e preser-
vação de documentos, materiais de divulgação e diálogo com 
a sociedade no entendimento das questões relacionadas à lou-
cura, sofrimento e transtorno mental. Uma destas mostras foi 
“A Luta em Movimento” (<http://www.ideiasus.fiocruz.br/
portal/comunidade-saude-mental-acervos/54-livros/320-ex-
posicao-a-luta-em-movimento>), com o propósito de demarcar 
a importância do Movimento da Luta Antimanicomial e, no seu 
âmbito, a criação do dia nacional, o 18 de maio. Ao longo da 
construção do processo de transformações no campo a elabora-
ção de cartazes, folders, camisetas e outros materiais iconográ-
ficos que tiveram um papel estratégico na perspectiva de pro-
vocar a sociedade a refletir sobre as instituições psiquiátricas, o 
estigma, a discriminação e assim transformar a sua relação com 
a loucura, princípio fundamental desse dia. As imagens presen-
tes na mostra fazem parte do acervo do LAPS, e foram criadas 
por entidades, movimentos sociais e associações. Na medida 
em que a mostra foi divulgada e visitada, os visitantes foram 
estimulados a contribuir com outros materiais para o acervo e 
para futuras exposições, publicando suas experiências no Ideia-
SUS ou entrando em contato com a Curadoria.

Outras mostras serão construídas, para o que os partici-
pantes da comunidade, que estão sendo estimulados, possam 
sugerir temas e materiais pertinentes. A próxima será dedicada 
às camisetas, no sentido de provocar a sociedade por meio de 
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frases e imagens instigantes, tais como “Vou ficar com certeza 
maluco beleza”, “Por uma sociedade sem manicômios”, “Ma-
nicômios nunca mais”, “Manicômio, tire esta ideia da cabeça”, 
“De perto ninguém é normal”, “A vida não cabe em um diagnós-
tico”, “Há tanta vida lá fora”, dentre tantas outras. 

Nome da tecnologia da Curadoria

O primeiro passo para a criação da Comunidade foi a reali-
zação de uma reunião de cerca de 100 gestores e articuladores em 
saúde mental de vários estados do país, no Fórum de Direitos Hu-
manos e Saúde Mental da Associação Brasileira de Saúde Mental 
em Salvador, em setembro de 2019. Foi apresentada uma primeira 
proposta da Comunidade assim como a plataforma colaborativa 
IdeiaSUS. A Comunidade de Práticas em Saúde Mental e Aten-
ção Psicossocial foi efetivamente lançada no dia 09 de dezembro 
de 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=SMqfy4UtAO0&-
t=124s>), por ocasião do 7.º Congresso Brasileiro de Saúde Men-
tal, organizado pela ABRASME – Associação Brasileira de Saúde 
Mental, foi um acontecimento importante dada a representativi-
dade da Associação e das suas lutas em prol da diversidade, da 
democracia e da inclusão social.

Usos (objetivos)

Comunidade de Prática como uma estrutura de adesão a 
uma proposta de agir político no campo da atenção psicossocial. 
As experiências seriam necessariamente convidadas e deveriam 
em retorno ‘aderir’ a comunidade, ou seja, aderir a uma lógica de 
cuidado em Saúde Mental que pressupõe uma perspectiva com-
plexa de intervenções. Para além de experiências de serviços (que 
também estariam registradas no projeto) práticas que envolves-
sem experiências culturais, ações identitárias, iniciativas nos 
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 territórios que não estivessem restritas a ações em saúde mental, 
mas que suas práticas reverberassem na promoção e/ou cuidado 
em saúde mental, álcool e outras drogas. Para tanto, propõe-se os 
seguintes objetivos: 1. Sistematizar as experiências cadastradas 
na plataforma IdeiaSUS existentes no campo da saúde mental e 
drogas com ênfase nas estratégias de enfrentamento dos agravos 
decorrentes da pandemia; 2. Criar formas de captação de novas 
experiências desenvolvidas no país para serem agregadas a plata-
forma colaborativa, com ênfase nas estratégias de enfrentamen-
to dos agravos decorrentes da pandemia; 3. Incentivar, através 
de parcerias com CONASS e CONASEMS, as ações e experiência 
participantes através de mais divulgação e trocas de experiências 
no âmbito da saúde mental e drogas a partir do cadastro Ideia-
SUS; 4. Construir ferramentas tecnológicas no âmbito da plata-
forma colaborativa IdeiaSUS, que potencializem a troca de expe-
riências entre os atores do processo (fóruns virtuais, webnários, 
compartilhamento com sites de outras Unidades da FIOCRUZ); 
5. Consolidar as rodas de conversas no campo da saúde mental 
e drogas agregando às rodas já em curso no projeto IdeiaSUS; 6. 
Produzir artigos que possibilitem o registro das experiências e 
sua disseminação (blog, e-books, participação em revista eletrô-
nica, livros impressos, análise dos relatos de experiências).

Como aplicar

Criação de um processo interativo de publicização das ex-
periências registradas que, ao longo da Curadoria, vem sendo 
elaborado através de intercambio/diálogos, produção de catá-
logos iconográficos, artigos científicos, livros digitais. Foi ela-
borada uma carta e enviada aos integrantes da Comunidade de 
Práticas, convidando-os para participarem. Posteriormente, uma 
outra carta foi enviada para um grande número de profissionais 
que atuam em experiências, projetos, serviços, dispositivos etc., 
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considerados importantes e adequados ao espírito da Comunida-
de, convidando-os a integrar nesta iniciativa. Para essa segunda 
carta, foram utilizadas as malas diretas de e-mail do LAPS e da 
ABRASME.   

Neste mesmo período foi lançado o livro intitulado O enfren-
tamento do sofrimento psíquico na pandemia: diálogos sobre o 
acolhimento e a saúde mental em territórios vulnerabilizados, 
organizado pela equipe do IdeiaSUS e do LAPS, com contribui-
ções próprias e de autores convidados (<http://www.ideiasus.
fiocruz.br/portal/comunidade-saude-mental-acervos/54-livros/
278-livro-o-enfrentamento-do-sofrimento-psiquico-na-pande-
mia-dialogos-sobre-o-acolhimento-e-a-saude-mental-em-terri-
torios-vulnerabilizados>).

Criação de um selo IdeiaSUS. Outra proposta diz respeito à 
criação deste selo, onde as experiências convidadas ou que solici-
tem o cadastramento e adotem em suas práticas ações no âmbito 
da lógica proposta pela comunidade de práticas, receberão um 
selo identificando esta perspectiva e sua inclusão na comunidade.

1. 4) COP - COMUNIDADE DE EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS 
ACESSÍVEIS E INCLUSIVAS - COMUNITAS “CRIP”

Annibal Coelho de Amorim e Anna Paula Feminella

Fonte: IdeiaSUS FIOCRUZ <http://www.ideiasus.fiocruz.br/portal/apresentacao-praticas-aces-
siveis-e-inclusivas>.

A oportunidade de abordar princípios e diretrizes da Co-
munidade de Experiências e Práticas Acessíveis e Inclusivas – 
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a COMUNITAS “CRIP” (nome inspirado na teoria Crip que traz 
uma posição crítica e questionadora da corponormatividade), 
no Portfólio do Inova Gestão IdeiaSUS, oportuniza que sejam 
apresentados dois principais eixos estruturantes: o primeiro, 
que busca ressaltar o lugar de fala de quem tem conhecimento 
de causa sobre a temática da acessibilidade e inclusão da pessoa 
com deficiência, secundado pela constituição e a distribuição de 
curadores nas cinco regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-
-Oeste, Sudeste e Sul).

Partindo da categoria método, do latim methodus, ou dos 
três vocábulos gregos (metà – “para além de”; odós – “caminho”; 
logos – “estudo”), chega-se ao significado de “caminho ou a via 
para a realização de algo”.

Assim, implica-se que o método em questão é o processo uti-
lizado “para se atingir um determinado fim ou se chegar a um 
determinado conhecimento”. Busca-se objetivar a compreensão 
de experiências e práticas comunitárias voltadas às pessoas com 
deficiência que continuamente almejam a emancipação crítica e 
a produção de autonomia.

Partimos da noção de que experiências de base territoriais  
 distribuídas país afora — podem, aqui e ali, se consolidarem 
como práticas individuais ou coletivas, e independentemente 
do seu êxito ou não, merecem ser conhecidas, analisadas e até 
mesmo replicadas ou (re)apropriadas por outras pessoas e ou 
grupos sociais.

Neste sentido, nossa expectativa abre-se às perspectivas de 
que, mais adiante, a Comunidade de Experiências e Práticas Aces-
síveis e Inclusivas materialize um processo de perfil interinstitu-
cional e de gestão coletiva. Assim, por um lado, sua criação há de 
articular sua dimensão tecnológica com o princípio de participa-
ção da sociedade civil organizada, profissionais, serviços, e acima 
de tudo, as entidades representativas de pessoas com deficiên-
cia. Por outro, a de estabelecer um fluxo permanente de partilhas 
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 entre sujeitos — em seus territórios existenciais —, de tal forma 
que essas experiências e práticas sejam examinadas em maior 
profundidade no âmbito da Plataforma Colaborativa IdeiaSUS.

Inclinamo-nos, portanto, no aprimoramento do significado 
etimológico da categoria metodologia com ênfase na produção 
de conhecimento de base territorial no campo da acessibilidade e 
inclusão da pessoa com deficiência.

Justificativa

Como parte dos objetivos (geral e específicos) da Pesquisa 
PMA FIOCRUZ — “O Conhecimento da APS sobre a deficiência: 
Narrativas profissionais”, julga-se prioritário estabelecer proces-
so de disseminação dos produtos desta pesquisa, proporcionan-
do igualmente intercâmbio permanente e troca de informações 
da pesquisa com profissionais da Atenção Primária em Saúde e 
pessoas que trabalham com a temática da acessibilidade e inclu-
são da pessoa com deficiência.

Desta forma, ao estabelecer a Plataforma Colaborativa Ideia-
SUS — que reúne mais de 2020 práticas e experiências — como 
local de disseminação de informações sobre a temática, amplian-
do a difusão dos resultados de informações entre pesquisadores 
da rede PMA FIOCRUZ, oportunizando também contribuições 
das organizações da sociedade civil organizada, que militam com 
a temática da Pessoa com Deficiência em todas as regiões do ter-
ritório nacional.

Na comunidade, além de artigos e contribuições diversas, 
serão estabelecidas trocas de experiências por meio de fóruns e 
webnários, bem como a organização de uma rede de curadores, 
que acompanharão as experiências e práticas partilhadas na Co-
munidade de Experiências e Práticas Acessíveis e Inclusivas — a 
COMUNITAS “CRIP”.
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Da estrutura e funcionamento da Comunidade de 
Experiências e Práticas Acessíveis e Inclusivas

A comunidade disporá de página de apresentação dos seus 
objetivos, seguida de texto com os dois principais verbetes (Aces-
sibilidade e Inclusão), que será gradativamente ampliado utili-
zando-se a metodologia colaborativa (semelhante ao regime de 
Wikipedia), na expectativa que as contribuições sejam validadas 
pela equipe de conteúdo da Comunidade.

Os membros da Comunidade, ao cadastrarem em seu per-
fil do IdeiaSUS uma experiência ou prática de base territorial, 
estarão estimulando o processo de trocas colaborativas da Pla-
taforma. Essas experiências e práticas serão acompanhadas por 
uma equipe de Curadores Regionais (das cinco regiões do país), 
com participação das pessoas com deficiência com reconhecida 
expertise na temática da acessibilidade e inclusão.

Partimos da premissa de que os diferentes relatos de expe-
riência oportunizem debates ampliados acerca da Acessibilida-
de e Inclusão da Pessoa com Deficiência, estimulando diferentes 
questões pertinentes como a “advocacia-em-causa-própria (self-
-advocacy); empoderamento; emancipação crítica; autonomia; 
barreiras socioculturais; projetos de pesquisa; projetos de lei; 
ativismo na sociedade civil organizada; linguagem simplificada; 
dentre outras), avancem na compreensão dos diversos modos de 
levar a vida da população com diversidade funcional.

Periodicamente a rede de curadores contribuirão na siste-
matização das experiências territoriais/regionais publicadas, 
convidando-as para debates em lives/webnários da comunidade, 
retroalimentando a publicação de textos dos membros da comu-
nidade sobre a temática de Acessibilidade e Inclusão na COMU-
NITAS “CRIP”. Alguns destes textos poderão ser transformados 
em podcasts, com periodicidade quadrimestral.
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Eixos Transversais

Como regra geral a estrutura e organização da COMUNITAS 
“CRIP”, partiu da constatação de que a produção de conhecimen-
to de pessoas com deficiência usualmente se dá a partir de dife-
rentes estratégias (por exemplo, da advocacia-em-causa própria, 
o ativismo e a militância política), implementada por sujeitos e 
organizações da sociedade civil. Esse conhecimento (que vai do 
senso comum à produção acadêmica) se remete às questões aos 
modos territoriais de andar a vida, estimulando-nos ao acompa-
nhamento de experiências e práticas, apoiada por uma rede de 
curadores, que deve observar os seguintes eixos transversais:

1. Arte & Cultura
2. Comunicação
3. Vida Independente
4. Empregabilidade
5. Tecnologias assistivas ou dispositivos voltados para a 

temática
6. Educação
7. Saúde
8. Lazer
9. Mobilidade Urbana
10. Políticas Públicas
11. Intervenções/Tecnologias Sociais
12. Violência contra a pessoa com deficiência
13. Outros eixos (porventura sugeridos pela Comunidade)

Considerações Finais

Ao observar a lógica do compartilhamento de experiências 
e práticas acessíveis e inclusivas, nossa Comunidade, ao mesmo 
tempo em que busca compreender os efeitos multiplicadores de 



55

cada uma delas, objetiva também estimular o processo de territo-
rialização da temática da acessibilidade e inclusão no IdeiaSUS.

Esta lógica está presente pelo estabelecimento de uma rede 
regional de curadores, constituída com base em uma premissa 
colegiada na/da comunidade, cumprindo o papel de fortalecer 
processos democráticos da construção e difusão do conhecimen-
to das experiências e práticas acessíveis e inclusivas voltadas às 
pessoas com deficiência.

A Comunidade de Experiências e Práticas Acessíveis e In-
clusivas – COMUNITAS “CRIP”, busca ressaltar que as pessoas 
com deficiência são sujeitos de direitos sanitários e, como tal, 
contribuem no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, em 
última análise objetivo central da Plataforma Colaborativa do 
IdeiaSUS/FIOCRUZ.

1.5) COP - COMUNIDADE DE PRÁTICAS EM ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE PARA POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE 

RUA NO CONTEXTO DA COVID-19

Márcia Muchagata, Giulia Bedê Bomfim 
e Thiago Monteiro Pithon

Fonte: IdeiaSUS FIOCRUZ <http://www.ideiasus.fiocruz.br/portal/apresentacao-mcp-com-
paps>.

 

A ComPAPS é uma comunidade virtual de compartilhamen-
to de experiências de profissionais e gestores que trabalham com 
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População em Situação de Rua (PSR) no contexto de Covid-19 no 
Brasil. Trata-se de uma plataforma colaborativa para  promover 
conexões, criar redes de apoio e construir soluções locais para 
fortalecimento do cuidado e da proteção social da PSR no con-
texto da pandemia da Covid-19. Entende-se que ações para con-
ter a pandemia e mitigar seus impactos devem ser direcionadas 
para populações em condições de maior vulnerabilidade e com 
maior risco de saúde durante a crise sanitária desencadeada 
pelo Covid-19.

Neste sentido, este projeto busca prestar assistência à im-
plementação, consolidação e expansão de uma Comunidade de 
Práticas sobre as PSR durante a pandemia de Covid-19, bus-
cando fomentar a colaboração e o intercâmbio de conhecimen-
to entre os governos subnacionais para identificar, adaptar e 
ampliar as melhores práticas de suporte a esta população, com 
o objetivo de melhorar as práticas atuais, facilitar a adoção de 
iniciativas promissoras, contribuindo para a promoção de uma 
resposta mais integrada e reduzindo a fragmentação entre dife-
rentes entes subnacionais.

O compartilhamento de experiências ocorre por meio de fó-
runs de discussão, repositório de experiências e salas temáticas, 
com a participação dos setores profissionais, de gestão e da pes-
quisa, com o objetivo de ampliar e aprimorar a qualidade dos 
serviços prestados a PSR.

A ComPAPS foi desenvolvida por meio de parceria entre a 
FIOCRUZ e o Banco de Desenvolvimento Interamericano – BID, 
com apoio da Fundação Rockfeller, para o fortalecimento de ini-
ciativas de países da América Latina no desenvolvimento de CdP 
de saúde no contexto da pandemia da Covid-19.

“Essa atividade vem sendo tecida coletivamente com muito 
cuidado em cada detalhe, com foco em práticas mais agregado-
ras e afetivas de acolhimento da população em situação de rua, 
mobilizando uma rede que permita a capilaridade das ações. 
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Ela reforça o compromisso da FIOCRUZ de desenvolver ações 
junto a populações vulnerabilizadas e reduzir as iniquidades”, 
afirma a diretora da FIOCRUZ-Brasília, Fabiana Damásio. “Fo-
ram muitos meses de preparação e desenho da proposta, que, 
no Brasil, conta com a riqueza das experiências da FIOCRUZ e 
do SUS com comunidades de práticas e a plataforma IdeiaSUS”, 
completa Paula Lins, representante do BID, analista de opera-
ções do projeto.

Uma comunidade de práticas está relacionada à aprendiza-
gem em grupos sociais, nos quais as pessoas se engajam e assu-
mem compromissos com base em um interesse compartilhado. 
No caso da ComPAPS, o objetivo é envolver técnicos, gestores 
e pesquisadores das áreas da saúde e da assistência social que 
atuam com populações em situação de rua, e conhecer as estra-
tégias desenvolvidas na pandemia de Covid-19, de modo a siste-
matizar reflexões sobre o tema, disseminando e multiplicando 
boas práticas.

Haverá moderadores em todas as unidades federadas do 
país. Na capacitação, eles recebem treinamento sobre a dinâ-
mica da Comunidade de Práticas, o convite aos participantes 
e a sistematização das reuniões. Também são abordadas ques-
tões relativas à população em situação de rua e à Covid-19. 
“Minha expectativa é que esse trabalho possa trazer mais visi-
bilidade para a população em situação de rua, que é altamen-
te invisibilizada e estigmatizada pela sociedade. A interação 
entre os vários estados vai possibilitar a troca de experiências 
exitosas e boas práticas com população em situação de rua”, 
conta a psicóloga e doutora em saúde pública Mirna Barros 
Teixeira, mediadora da comunidade de práticas do Estado do 
Rio de Janeiro.

Selecionados pela FIOCRUZ e pelo CONASEMS, os mo-
deradores serão responsáveis por reunir e mobilizar, em seus 
respectivos estados, os profissionais que participarão da Co-
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munidade de Práticas. Também caberá a eles conduzir os seis 
encontros a serem realizados em cada unidade federada, produ-
zindo relatórios e disponibilizando-os na plataforma IdeiaSUS, 
em que as práticas promissoras identificadas também serão 
divulgadas. A meta é criar um repositório online de soluções 
e práticas na  gestão de políticas efetivas de apoio à população 
em situação de rua no enfrentamento da Covid-19 e suas con-
sequências.

“A comunidade de práticas pode trazer informação e es-
clarecimento acerca das estratégias realizadas nos estados para 
profissionais, gestores e usuários, além de proporcionar a cons-
trução de redes, porque as pessoas vão saber quem são os atores 
estratégicos que estão desenvolvendo ações junto à população 
em situação de rua”, avalia Mirna. “Ela pode também aproximar 
as áreas da saúde e da assistência social, porque, para promover 
o cuidado junto à população em situação de rua, é necessária 
uma abordagem intersetorial”, acrescenta a mediadora.

Os encontros estaduais terão como ponto de partida dados, 
informações e reflexões sobre a Covid-19 e a população em si-
tuação de rua em cada localidade, e contarão com as contribui-
ções de especialistas sobre os desafios encontrados. A proposta 
é que cada estado escolha seus temas prioritários e faça um per-
curso próprio de debate e produção de conhecimentos.

“Os facilitadores de cada estado vão fazer o projeto aconte-
cer, então é muito importante vê-los embarcando com entusias-
mo nesse trabalho, com o qual vamos todos aprender muito”, 
pontua Márcia Muchagata, especialista em políticas públicas e 
gestão governamental da FIOCRUZ Brasília, uma das coorde-
nadoras da iniciativa. “É uma alegria ver o projeto se concreti-
zar, envolvendo uma diversidade grande de trabalhos com po-
pulações em situação de vulnerabilidade. A pandemia acentuou 
os problemas e esses trabalhos são fundamentais para construir 
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estratégias e levá-las a mais municípios”, destaca Flavio Álva-
res, representante do CONASEMS.

Ao longo dos próximos oito meses, além dos encontros esta-
duais, haverá três encontros nacionais, que, também com a par-
ticipação de especialistas, aprofundarão o debate das temáticas 
compartilhadas por diferentes unidades federadas. Os encontros 
nacionais buscam, ainda, incentivar as trocas de experiências. 
Ao final do processo, além de produtos de conhecimento dispo-
níveis na plataforma IdeiaSUS, espera-se subsidiar pesquisas e 
mapear demandas de formação que poderão ser atendidas por 
meio de ofertas educacionais da FIOCRUZ e da UNA-SUS.
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2) CHUVA, NUVEM DE IDÉIAS OU BRAINSTORMING

Conceito: o objetivo é permitir a exposição de percepções e 
ideias de todos os atores participantes, considerando um tema gera-
dor de reflexão, aproximando e possibilitando a construção de uma 
percepção coletiva do conteúdo trabalhado. Possibilita a expressão e 
registro dos diversos pontos de vista dos participantes, sem crítica, 
levantando problemas que podem ser complementares na busca por 
uma ideia central do coletivo. A busca é pela produção de ideias so-
bre um tema e suas causas, que devem ser claras e objetivas.

Usos: em espaços de discussão coletiva, no momento em geral 
inicial de encontro do grupo de participantes, onde propõe-se a 
discussão de um tema, estimulando o grupo na geração de ideias 
sobre o mesmo, sendo que as ideias repetidas serão descartadas 
na síntese final. As ideias devem ser agrupadas por identificação, 
categorias ou eixos.

Como aplicar: na atividade presencial, uso de tarjetas para cons-
trução de um mural de ideias. Cada participante receberá sua tarjeta 
para registro individual da sua ideia. Definição do tema ou temas a 
serem abordados. Nas atividades virtuais, sugere-se o uso de aplica-
tivos para consolidação das propostas e apresentação em imagem de 
nuvem de palavras ou ideias. O processo deve ser mediado por um 
ator interno ou externo ao grupo de participantes, incentivando a 
discussão coletiva e construção de uma lista de ideias, entendimen-
tos sobre o tema gerador.

3) ÁRVORE DE PROBLEMAS

Conceito: a partir da definição do problema, possibilita a refle-
xão sobre suas causas e consequências, entendendo o tronco da ár-
vore como o problema, as raízes suas causas e os galhos e folhagens 
as consequências geradas, possibilitando a explicação do problema. 
A árvore é utilizada como um instrumento para focar no problema 
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e suas verdadeiras causas, que são múltiplas como as raízes. Enten-
dendo as causas como as várias condições que determinam a exis-
tência de um problema.

Usos: como estratégia de reflexão do grupo de participantes a 
partir do problema levantado, o que facilita o entendimento e foco 
da ação. A metodologia favorece a delimitação dos objetivos para 
resolução do problema, considerando a definição de suas causas e 
não somente das consequências.

Como aplicar: na atividade presencial, uso do desenho da árvo-
re e tarjetas para fixação do problema, causas e consequências, por 
meio da mediação e estímulo para que todos registrem suas contri-
buições para o preenchimento da árvore e seus conteúdos. Este pro-
cesso coletivo deve finalizar com a análise final da árvore construída 
e o quanto ela representa o universo do problema elencado.

4) SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS

Conceito: “a sistematização de experiências é uma interpreta-
ção crítica de uma ou várias experiências que, a partir da sua or-
denação e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo 
vivido: os fatores que intervieram, como se relacionam entre si e 
porque é que sucederam dessa forma.

Este esforço poderá assumir múltiplas formas, variantes ou mo-
dalidades, mas em qualquer sistematização de experiências devemos:

• Ordenar e reconstruir o processo vivido;
• Realizar uma interpretação crítica desse processo;
• Extrair aprendizagens e partilhá-las” (CIDAC & Jara, 

2008).

Trata-se de um processo participativo e de reflexão sistemati-
zadora que busca penetrar no interior da dinâmica da experiência. 
“Sistematizar implica compreender, registrar, ordenar, de forma 
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compartilhada, a dimensão educativa de uma experiência vivencia-
da” (Jara, 2006).

Oscar Jara (2006) expressa que “a sistematização de experiên-
cias pressupõe como fundamento a Concepção Metodológica Dialé-
tica, que entende a realidade histórico-social como uma totalida-
de, como processo histórico: “a realidade é, ao mesmo tempo, una, 
 mutante e contraditória porque é histórica; porque é produto da ati-
vidade transformadora, criadora dos seres humanos”.

Como aplicar: 

Como sistematizar práticas: uma proposta em cinco tempos

• O ponto de partida: viver a experiência e viabilizar regis-
tros do seu processo de execução transcorrido no tempo 
(diários de campo, documentos com propostas, projetos 
de atividades, informes, atas de reunião, memórias de se-
minários, oficinas, gravações, fotografias, filmes, gráficos, 
mapas, desenhos etc.).

• Refletir sobre as seguintes perguntas iniciais: qual o obje-
to da sistematização? Qual o objetivo da sistematização? 
Refletir sobre a necessidade ou não de definir um enfo-
que, eixo central a ser sistematizado.

• A recuperação do processo vivido:
— reconstruir a história elaborando uma cronologia de fa-

tos e acontecimentos marcantes, com as diferentes in-
terpretações dos atores envolvidos;

— ordenar e classificar a informação: baseando-se no pro-
cesso vivido, listar questões norteadoras que possam 
organizar as informações.

• Produzir a interpretação crítica do processo vivido: “Por-
que é que aconteceu da forma que aconteceu? Exercício 
analítico para refletir sobre as vivências, tensões, contra-
dições, fatores essenciais que marcaram o processo e ex-
plicam o caminhar da experiência.
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• Produzir os pontos de chegada: formular conclusões teó-
ricas e práticas que expressem as questões formuladas na
interpretação crítica e capazes de dar respostas aos ob-
jetivos da sistematização. Comunicar de forma criativa a
aprendizagem da sistematização e que expresse a vitali-
dade da experiência.

Fonte: apresentação Oscar Holliday Jara – Ciclo de Sistematização.

PROCESSO DE
SISTEMATIZAÇÃO
(Oscar Jara)

RECUPERAÇÃO DA
EXPERIÊNCIA VIVIDA

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

POR QUE
ACONTECEU
O QUE
ACONTECEU?

ELABORAR APRENDIZAGENS,
AFIRMAÇÕES, INQUIETUDES

RECOMENDAÇÕES

ESTRATÉGIA DE
COMUNICAÇÃO

QUE EXPERIÊNCIA
QUEREMOS
SISTEMATIZAR?

PARA QUE
QUEREMOS
SISTEMATIZÁ-LA?

QUE ASPECTOS CENTRAIS
DESTA EXPERIÊNCIA NOS
INTERESSA SISTEMATIZAR?

Plano de
sistematização

Fontes de
informação

Precisão do Sub-
eixo ou Temática

Definição do objetivo

Delimitar
o objeto da

sistematização

Reconstrução
histórica

Ordenamento
da informação

Prática melhorada

Análise e
interpretação

crítica

Elaboração de
conclusões

Elaboração de
produtos para
compartilhar

aprendizagens

Viva a experiência

PONTO DE PARTIDA
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5) USUÁRIO-GUIA

Conceito: tecnologia que aposta na produção do cuidado atra-
vés da escuta do outro como sujeito da sua história e não somen-
te objeto de intervenções a partir do seu adoecimento. Entende o 
usuário como protagonista dos caminhos do seu cuidado, a partir 
dos seus conhecimentos e suas relações formais e informais com a 
rede de saúde, onde a doença não deve ser o guia e sim a construção 
coparticipativa da produção de conhecimentos. Entender o usuário 
como guia possibilita o mapeamento do cenário da sua vida, por 
onde circula, o que ele considera importante para as ações de cui-
dado para além do seu diagnóstico, de forma a mobilizar os diversos 
atores que permeiam no universo da sua vida: família, profissionais 
de saúde, amigos…

Trata-se de uma tecnologia que possibilita analisar os processos 
de trabalho das equipes de saúde a partir do olhar do usuário, con-
siderando a identificação do seu território, suas vivências, pessoas, 
instituições, lugares envolvidos com seu processo de cuidado.

Usos: análise dos processos de trabalho nos vários níveis de 
atenção da rede de saúde, com o objetivo de construir uma cartogra-
fia do usuário — guia, que possa produzir reflexões e transformações 
nas práticas de trabalho.

Como aplicar: a equipe escolherá o caso de um usuário — guia, 
que seja de mobilização para todos os envolvidos, visando o acom-
panhamento do mesmo em toda sua trajetória e momentos de vida, 
tais como consultas, momentos de lazer e de família, colocando em 
análise as vivências e conhecimento produzido pelo usuário, que 
contribua para a construção do seu processo de cuidado. A equipe 
deverá pactuar com o usuário esse processo de inserção, construin-
do um cronograma de agenda a ser realizada pelos envolvidos. Suge-
re-se o uso de diário de campo, capaz de registrar todos os momen-
tos e abordagens.
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6) CARTOGRAFIA SOCIAL

Conceito: abordagem pedagógica, coletiva e horizontal para 
construção das representações nos territórios, utilizada para o 
planejamento e para a transformação social. Pensar os territórios 
como expressão de identidades e saberes locais, comunitários e 
singulares. Busca realizar o mapeamento colaborativo de um ter-
ritório visando identificar elementos que constituem a vida numa 
dada comunidade, através da crítica, participação e protagonismo 
dos seus membros, apoiando ações de diagnóstico, planejamento 
e transformação social. Busca-se mapear os modos de vida, as di-
mensões histórica, política, sócio — econômica, cultural, ambien-
tal — e as fragilidades e potencialidades presentes no território. O 
objetivo é desenhar, construir o mapa social de forma a registrar a 
realidade cotidiana da comunidade, suas relações, conflitos, pes-
soas, movimentos, identidades e perspectivas, visando a melhoria 
do bem-estar da população e a defesa de seus direitos. Trata-se 
de construir um documento que expresse em discurso e imagem a 
realidade local, que fortaleça a organização e o pertencimento dos 
seus membros com o território e a interação entre serviço e comu-
nidade. A cartografia social entende o território como elemento 
vivo e pulsante para a construção do cuidado em saúde.

Como aplicar: sugere-se à equipe de saúde mapear a comu-
nidade em que está inserida, ou aquela em que sua atuação é es-
tratégica ou específica naquele território. Por ser um processo de 
base participativa, deve-se pactuar com todos os atores envolvidos 
a dinâmica e a agenda de trabalho, sugerindo-se a realização de 
oficinas, encontros que possibilitem a construção coletiva, envol-
vendo a comunidade.

Exemplo de perguntas geradoras para a problematização no 
processo de mapeamento:
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• Elementos e dimensões que promovem e favorecem a 
vida, a saúde, o ambiente, o modo de vida da comunidade;

• Elementos e dimensões que ameaçam a vida, a saúde, o 
ambiente, o modo de vida da comunidade;

• O que queremos para as nossas comunidades? Prioriza-
ção dos elementos que ameaçam a saúde e a elaboração 
do plano de ação.

A cartografia possibilita a construção de um diagnóstico da co-
munidade na perspectiva horizontal da troca de saberes e de trans-
formação social.

7) FLUXOGRAMA DESCRITOR

Conceito:

 […] consiste em uma representação gráfica do processo 
de trabalho, buscando perceber os caminhos percorridos 
pelo usuário, quando procura assistência e sua inser-
ção no Serviço. O Fluxograma permite um olhar agudo 
sobre os fluxos existentes no momento da produção da 
assistência à saúde, e permite a detecção de seus proble-
mas. É como se ao aplicá-lo, lançássemos luz em áreas 
de sombra até então não percebidas, e que operam no 
sentido contrário a uma atenção com qualidade, centra-
da no usuário. A construção do fluxograma se deu de for-
ma coletiva, buscando no registro de memória da equipe 
que fazia o atendimento ao adulto, os passos seguidos 
pelo usuário, em busca da resolução do seu problema, 
nos diversos espaços produtores de assistência na Uni-
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dade de Saúde. O processo de construção coletiva, além 
de apresentar um produto rico, permeado por múltiplos 
saberes, tem o efeito de formar uma opinião entre os tra-
balhadores em torno da realidade, uma consciência na 
equipe dos problemas enfrentados pelo usuário, como 
consequência da organização do processo de trabalho 
(Franco, 2003).

Funções do Fluxograma:

• Revelar e identificar os nós críticos do processo de traba-
lhos;

• Contribuir para o planejamento e a reorganização do pro-
cesso de trabalhos;

• Analisar o modelo assistencial praticado por uma Unida-
de ou equipe de saúde;

• Disparar processo de autoanálise da equipe de saúde.
• Exemplo de fluxograma de Unidade de Saúde:
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Fonte: Franco, 2003.
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Como aplicar:

• Equipe de saúde reúne-se para definição do “elemento 
traçador” para elaborar o fluxograma, por exemplo: de-
manda espontânea, cuidados de hipertensão, cuidado da 
saúde da mulher);

• Registrar todo o detalhe do caminhar do usuário na Uni-
dade de Saúde. Exemplo: filas, acolhimento, esperas, 
agendamentos, os vários tipos de consultas….). Observar 
o fluxo assistencial e administrativo, os detalhes do traba-
lho em equipe e do processo de comando;

• Ter disponível materiais para construir o fluxograma (pa-
pel kraft, pincel atômico, fita crepe, tarjetas), sugerindo-
-se que após sua elaboração ele permaneça exposto na 
Unidade de Saúde.

Símbolos e suas definições para construção do fluxograma:

Fonte: elaboração própria.

8) PRODUÇÃO TEXTUAL – OFICINA

Conceito: processo pedagógico — reflexivo, que tem como ob-
jetivo potencializar a capacidade de registro e escrita das práticas 
de saúde, como uma estratégia de sustentação e visibilidade para 
as ações dos profissionais de saúde no cotidiano do SUS. Escrever e 
registrar a prática de saúde como um ato de sistematizar o trabalho 
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desenvolvimento, criando oportunidade para  construção de pontes 
de intercâmbio, possibilidades de reaplicação e participação na rede 
colaborativa do SUS.

Criar um texto originado de uma experiência em um ser-
viço de saúde parte dos mesmos princípios de qualquer 
narrativa literária ou de uma comunicação em prosa.

Escrever é exercer a própria humanidade, e mesmo que 
efêmero, pereniza o esforço coletivo para transformar rea-
lidades. E na medida que contam essas histórias, permite 
que outros atores sociais também mobilizem pessoas para 
replicarem e desenvolverem um campo de conhecimento, 
seja ele qual for. O fluxo de pensamento não tem parâ-
metros, não se ensina a escrever ou a pensar, é possível 
disponibilizar ferramentas de organização, apoio e um 
ambiente que propicie a reflexão crítica capaz de  capturar 
os elementos essenciais de uma experiência. Um texto 
que relate uma experiência de intervenção no ambiente 
de trabalho precisa ser capaz de comunicar e de cativar o 
leitor, para tanto, é necessário ter clareza, objetividade e 
coerência. Deve expressar ideias que contribuam para a 
compreensão sobre o impacto, a força e a potência dessa 
iniciativa para as pessoas que são afetadas por ela no dia a 
dia do serviço (Texto do CONASEMS utilizado como exer-
cício na IV Web Oficina Caminhos da Curadoria em Saúde 
IdeiaSUS em 16 de dezembro de 2021).

Como aplicar: no âmbito dos COSEMS – Conselhos de Secre-
tarias Municipais de Saúde, a metodologia têm sido  desenvolvida 
por Marcia Cristina Marques Pinheiro e Flávio Alexandre Cardoso 
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Alvares do CONASEMS – Conselho Nacional das Secretarias Mu-
nicipais de Saúde e Professor Alcindo Antonio Ferla da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul e Rede Unida, como atividade de 
apoio aos profissionais de saúde das Secretarias Municipais de Saú-
de, visando potencializar a capacidade de registro de suas práticas 
de saúde. Trata-se de oficina que aborda o conhecimento a partir da 
experiência cotidiana do profissional de saúde, entendendo-a como 
produção científica a partir do trabalho.

9) TÉCNICA EM IMAGEM – CAPACITAÇÃO

Conceito: capacitação das equipes das práticas de saúde e de 
comunicação para domínio de técnicas de captura de imagens so-
bre o seu trabalho cotidiano nos territórios de saúde. Entendendo 
a captura de imagens como um importante método de registro da 
prática de saúde, sugerindo-se o seu uso na dinâmica de trabalho 
das equipes. O produto desse registro configura-se como importante 
material comunicacional da prática de saúde com a comunidade e as 
redes sociais.

• Fotografar, gravar vídeo;
• Iluminação do ambiente (explorar a luz natural, evitar 

sombras);
• Enquadramento – planos e ângulos;
• Captura de som.

Como aplicar: 

Gravar pelo celular:

• Ilumine o local corretamente;
• Olhe sempre para o celular;
• Prepare o roteiro da fala;
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• Grave sempre na posição horizontal;
• Apoie o celular;
• Cuide para não ter ruído durante a gravação;
• Arrume o plano de fundo do ambiente onde vai gravar.

10) DESIGN THINKING

Conceito: o Design Thinking é uma tecnologia de trabalho cen-
trada no ser humano e na sua energia criativa, voltada para a solu-
ção de problemas. Ela utiliza ferramentas do designer e se estrutu-
ra a partir dos princípios da colaboração, empatia, estruturação de 
ideias e prototipação (ato de dar vida as ideias). 

Usos: auxilia, de forma prática e criativa, a compreender pro-
blemas e identificar e testar soluções. Desta forma, o Design Thin-
king é utilizado para transformar ideias em produtos ou processos 
factíveis, viáveis e que atendam as necessidades e as expectativas 
dos usuários. 

Como aplicar: sua aplicação às etapas (1) pesquisar e conhecer 
o problema (descobrir e entender); (2) analisar e sintetizar o pro-
blema (definir); (3) desenvolver hipóteses e debater ideias para so-
lucionar o problema (idear); (4) desenhar e entregar soluções tangí-
veis e testáveis (prototipar); (5) implementar as soluções. Algumas 
ferramentas podem ser utilizadas tais como brainstorming, mapas 
mentais, cocriação, mapa da empatia, pesquisas, árvore de proble-
mas, dentre outras ferramentas que propiciem estruturação do co-
nhecimento, aprofundamento de temas, registro de ideias, diálogo e 
incentivo a ideias criativas.

 11) PESQUISA-AÇÃO

A pesquisa-ação é “um tipo de pesquisa social que é concebida 
e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 
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de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participan-
tes representativos da situação da realidade a ser investigada estão 
envolvidos de modo cooperativo e participativo” (Thiollent, 2006). 
Planejar, implementar, descrever, avaliar, aprender no correr do 
processo e através de um movimento cíclico, aprimorar a prática 
pela sistemática entre o agir no campo da mesma e o ato de pesqui-
sar a respeito dela. 

a metodologia de pesquisa-ação pode abranger tanto a pesqui-

sa quanto a extensão, tanto o momento da produção como o da 

difusão, e isso em qualquer área de conhecimento, porém, com 

mais pertinência em áreas humanas aplicadas…. isto é, em to-

das as áreas onde o conhecimento possa ser efetivamente mo-

bilizado, orientado para analisar problemas reais e para buscar 

soluções, tendo em vista transformações úteis para a população 

(a curto ou médio prazo) (Thiollent, 2006).

12) RODA DE PRÁTICAS

A Roda de Práticas é um dispositivo disparador de sistemati-
zação de experiências nos territórios, que abordam problemas con-
cretos e buscam soluções e inovações que contribuem para agregar 
e integrar as redes colaborativas de produção social da saúde pú-
blica, sendo um espaço de reflexão sobre iniciativas da gestão, do 
trabalho e de cidadã (o)s que participam do Sistema Único de Saúde 
(SUS), transformando o SUS em sistema ainda mais plural. Podem 
ter abrangência local, regional e nacional de forma presencial ou 
virtual, sendo uma potente estratégia do IdeiaSUS. Visam o com-
partilhamento de práticas e saberes que fomentam a produção de 
conhecimento e orientam ações na promoção, na qualificação e no 
aperfeiçoamento da atenção e gestão do cuidado à saúde, em uma 
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interação horizontal entre os territórios onde acontece a produção 
social da saúde.



CAPÍTULO 3

CURADORES EM SAÚDE: 
O PAPEL DE ATIVAR 

ENCONTROS, REFLEXÕES 
E TRANSFORMAÇÕES
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T radicionalmente, a figura do Curador nos remete ao campo 
das artes e refere-se àquele que seleciona, organiza, cuida e 
apresenta ao público a relevância de obras artísticas. A ele 

cabe depreender o conceito e oferecer um olhar apurado que faça 
jus ao conceito da obra assim como concebida pelo artista.

Transportar a imagem do curador para o universo da saúde é 
buscar um diálogo com essa “figura-modelo” e com seu papel de 
ativador de encontros e reflexões. Um encontro de trabalhadores 
com sua obra laboral cotidiana, uma reflexão sobre o sentido dessa 
obra e seu efeito na vida das pessoas que buscam na atenção à saú-
de muito mais que diagnósticos e tratamentos protocolares.

Melo (2020, p. 96), em sua reflexão sobre sua atuação como 
Curador em uma rede de atenção em saúde, lembra:

as palavras não têm significados verdadeiros e últimos 
[ . . . ]  elas não são apenas uma representação, embora não 
possamos ignorar seus significados nos usos habituais. 
Ou seja, que podem ser impregnadas de novos sentidos 
e vinculadas a novas práticas, em um movimento de cria-
ção, invenção ou mesmo experimentação.

É preciso reconhecer, contudo, que o curador em saúde pre-
cisa ir além, à medida que não interage com objetos estáticos que 
adquirem sentido apenas sob o olhar do outro. Para o curador em 
saúde tanto obra (trabalho em saúde) como públicos (trabalhado-
res e usuários do sistema de saúde) devem ser cuidados e colocados 
no centro da discussão. O curador atua, assim, fazendo questio-
namentos provocativos, produzindo desconforto, mas conduzindo 
com generosidade um processo de reflexão e mudança.

Se aproximar das experiências e práticas em saúde sob a pers-
pectiva do encontro intercessor é o papel do curador. Como nos 
ensina Merhy (2010) o desafio dos trabalhadores que transitam no 
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SUS, desde a gestão até a atenção, é criar “um território ético e po-
lítico fundado nos muitos modos de existência”. Um território que 
acate os múltiplos sentidos que sustentam o campo das práticas da 
saúde. Nesse contexto, o olhar estético do curador em saúde, ultra-
passa o “evidenciar” um recorte do mundo. A Curadoria em saúde 
no âmbito do Programa IdeiaSUS atua como experiência estética — 
ética e política, na perspectiva da percepção sensível e interessada 
do território. O seu olhar é mediado pela percepção relacional do 
mundo e é ele que remete a possibilidades e expande os sentidos.

Ferigato (2014) refletindo sobre o papel do Curador questiona: 

o que significa olhar o trabalho do outro? Como o olhar 
de um curador pode trazer modificações para a compo-
sição de uma exposição? O que nos diz o olhar-curador? 
O que significa colaborar para o processo de reflexão de 
uma prática em saúde? Como propor e desafiar o encon-
tro de saberes e conhecimentos diversos que compõem 
essa prática?

A Curadoria em saúde como estratégia do Programa IdeiaSUS 
para apoio, acompanhamento, qualificação e multiplicação de prá-
ticas no SUS deve se produzir a partir do olhar sob a singularidade 
dos territórios e seus atores. Ela opera como diferença de escuta, 
como estímulo à criação e a multiplicação.

A potencialidade da atuação do curador em saúde acontece no 
desenvolvimento de atividades que possibilitem a reflexão sobre 
a práxis (ação refletida que gera um novo conhecimento e nova 
ação), “a partir de uma externalidade (dada pelo não pertencimen-
to do pesquisador à realidade estudada ou pela adoção de metodo-
logias que intentam produzir uma espécie de ‘distanciamento críti-
co’ entre o pesquisador e o que estuda)” (Mello et al., 2020, p. 97). 
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Na sua atuação, o curador procura estabelecer uma metodologia 
reflexiva, de questionamentos e construção coletiva.

A experiência de vida e de trabalho das pessoas será o ponto 
de partida para a construção e troca de saberes. Todos nós temos 
 conhecimentos que vão sendo adquiridos ao longo de nossas vidas. 
Portanto, como dizia Paulo Freire, ninguém está vazio de conheci-
mentos. Por outra parte, como as experiências e oportunidades são 
diversas, também os saberes são diversos: “Não há saber mais ou 
saber menos: há saberes diferentes” (Freire, 1987, p. 68). A propos-
ta é produzir possibilidades de reflexão crítica a partir dos saberes 
adquiridos na experiência. Os “saberes de experiência feitos” (Frei-
re, 1996) devem ser analisados, pensados, refletidos tanto individual 
quanto coletivamente.

Este movimento de ação-reflexão-ação produz aprendizado 
para os sujeitos que o constroem e é também uma oportunidade de 
aprendizado para todos os atores sociais envolvidos.

A atuação de Curadores em Saúde baseia-se nos seguintes eixos 
e perspectivas: 
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O CURADOR COMO ATIVADOR DE ENCONTROS 
E CUIDADO EM SAÚDE

Fonte: elaboração própria.

O cuidado em saúde é um processo construído a muitas mãos, 
em contextos múltiplos, muitas vezes adversos, que exigem criativi-
dade e interesse pelo outro.

A Curadoria em saúde se apresenta como um novo agente que 
adentra o território com abertura para conhecer e apoiar. Em uma 
perspectiva de atuação solidária e construtiva, o Curador em Saúde 
possui atuação técnica e política, estabelecendo com o território e 
os atores locais o compromisso de atuar na produção de encontros, 

Produção de evidências científicas da prática de saúde
O Curador deverá, no processo de curadoria, identificar a solidez do arcabouço científico-
teórico que sustenta a prática, propondo reflexões e revisões à luz dos conhecimentos já
consolidados no campo.

Implementação da política pública da área afim
A ação da Curadoria deve ser direcionada a consolidação das práticas como políticas
públicas capazes de transformar a realidade local.

Desenvolvimento do trabalho em rede
A curadoria deverá zelar e auxiliar na estruturação de redes de atenção e de gestão,
garantindo assim a constituição de conexões que potencializem e multipliquem a ação das
práticas.

Incentivo à interface com o controle social
A curadoria deverá estimular a constante interface dos serviços com o controle social
criando canais de comunicação que indiquem as melhores soluções para os problemas do
território.

Estímulo à comunicação ativa e replicação
Os curadores deverão atuar a partir de comunicação clara e sensível ao outro, cuidando
para que as mensagens estejam acessíveis e sejam codificadas corretamente por todos os
atores. Deverá ainda estimular a replicação das práticas em outros territórios.

Conhecimentode ConteúdosEspecíficosda área afim da práticade saúde

O Curador deverá ser conhecedor e/ou ter experiência e interesse pela temática
desenvolvida pela prática. Esse saber permitirá um olhar que compreenda e qualifique a
proposição.

Sistematização das experiência
O Curador deverá auxiliar as equipes das práticas a pensarem os seus fazeres a partir da
análise do ponto de partida, recuperação do processo vivido, da reflexão de fundo e dos
pontos de chegada, conforme a metodologia proposta por Oscar Jara.
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 identifi cação conjunta de necessidades, e auxílio na qualifi cação das 
práticas com vistas a garantir ações cuidadoras. Desta forma, é im-
prescindível que o curador zele para que as relações estabelecidas se-
jam pautadas no respeito e na construção compartilhada, promoven-
do troca de saberes e potencialização do trabalho já desenvolvido.

Assim, é sempre na perspectiva de apoiar a gestão e o cuidado atra-
vés de uma “ação-cuidadora e cuidadosa”, promotora de encontros, 
que o Curador constrói seu espaço de atuação. Há de se considerar, en-
tretanto, que cada trajetória estabelecida pela Curadoria em Saúde é 
única. Desta forma, não se trata de criar uma receita a ser seguida, mas 
de apontar caminhos possíveis que, pautados em diretrizes e princí-
pios, fortaleçam o desenvolvimento do SUS e estimulem nos espaços 
micropolíticos a construção de arranjos em saúde capaz de atender 
às necessidades da população.

Fonte: elaboração própria.
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É no exercício da Curadoria que a prática do curador se enche 
de sentidos e desenvolve novos significados. O curador em campo 
atua sob o princípio da democratização das relações e instituições, 
valorizando todos os conhecimentos que emergem do território. A 
experiência da Curadoria como experiência educativa deve fortale-
cer os atores contribuindo para que as ações locais se tornem sus-
tentáveis. Desta forma, é fundamental que o escopo e o tempo de 
atuação do curador sejam pactuados com as equipes, estabelecendo, 
assim, um compromisso que permita que os resultados do trabalho 
possam ser acompanhados e mensurados. Portanto, cabe ao cura-
dor zelar para que as equipes dos territórios possam assimilar e se 
apoderar de novos conhecimentos e métodos capazes de colocar as 
práticas em constante processo de análise e desenvolvimento, para 
além da sua atuação.

Mello et al. (2020, p. 97) destaca que o trabalho da Curadoria 
mantém, do seu sentido artístico, “a ideia de atenção aos detalhes 
de uma ‘obra’ e da possibilidade de fazer mediação entre esta e o 
público, e que agrega uma disposição político-pedagógica de facili-
tar a sua sistematização”. O curador expande sua atuação na medi-
da em que assume também o compromisso ético, vivo e pulsante, de 
apoiar a “concretização e sustentação de avanços no SUS”.



CAPÍTULO 4

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
EM CURADORIA EM SAÚDE: 

UM PROCESSO PARTICIPATIVO
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“A alegria não chega apenas no encontro do 
achado, mas faz parte do processo da busca. 
E ensinar e aprender não pode dar-se fora 

da procura, fora da boniteza e da alegria” (Freire, 2004, 
p. 142).

Avaliar os impactos e resultados de políticas públicas cons-
titui-se como um desafio na gestão governamental. O imperativo 
que se coloca é garantir processos democráticos, transparentes e 
eficazes em todos os níveis de governo. Faz-se necessário, contu-
do, compreender que modelos burocráticos de avaliação não são 
capazes de assegurar que as proposições, programas e projetos de 
governo atendam anseios e necessidades dos usuários. Em uma 
perspectiva que considera o protagonismo de atores na construção 
de políticas públicas inclusivas, é preciso compreender que a noção 
de resultado transcende a mensuração da correta execução orça-
mentária, do cumprimento de metas físicas e cronograma. Com-
preender o impacto de políticas e programas na vida cotidiana de 
trabalhadores do SUS e usuários do Sistema precisa ser um com-
promisso de governantes que pretendem desenvolver sociedades 
justas que garantam o direito de cidadania.

Desta forma, considera-se como imprescindível que a ação da 
Curadoria em saúde, e seu efeito sobre a dinâmica e aperfeiçoa-
mento das práticas dos territórios, possam estar iluminados por 
um processo de monitoramento e avaliação que vá além do pro-
tocolar acompanhamento de metas e objetivos. Universalidade e 
equidade no acesso, integralidade da atenção, assim como outros 
princípios democráticos que orientam o funcionamento do SUS, 
devem ser considerados como direcionadores dos efeitos das práti-
cas, assim como estruturantes para a compreensão da necessidade 
de revisão de rotas e ações.
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Neste sentido, a proposição de avaliação e monitoramento da 
Curadoria em Saúde IdeiaSUS, deverá caminhar a partir de uma 
visão libertadora, que reconheça que cada prática e cada território e 
seus atores carregam experiências e dinâmicas com características 
próprias. Sendo assim, as respostas esperadas devem estar conecta-
das e serem contempladas a partir das diversas realidades e necessi-
dades da população.

A estruturação de um modelo de avaliação para a Curadoria 
em Saúde deverá partir de novos paradigmas já dotados no campo 
da educação na avaliação de aprendizagem. Deverá, assim, con-
siderar o conceito de avaliação conforme descrito por Hoffmann, 
2011:

A avaliação é reflexão, capacidade única e exclusiva do ser 
humano, de pensar sobre seus atos, de analisá-los, jul-
gá-los, interagindo com o mundo e com os outros seres, 
influindo e sofrendo influências pelo seu pensar e agir. 
(Hoffmann, 2011, p. 10).

Hoffmann (2011) ainda contribui para a discussão ao sugerir 
que a avaliação possui, para além de suas funções diagnóstica, for-
mativa e somativa (figura apresentada a seguir), a função media-
dora.
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FUNÇÃO FORMATIVAFUNÇÃO DIAGNÓSTICA FUNÇÃO SOMATIVA

Promove  um olhar voltado
para o processo de

ação/resultado numa
perspectiva que procura
entender o quanto novos

modos de fazer foram
adquiridos no processo de
intervenção, considerando

início e fim.

Permite constatar se os
objetivos pretendidos da

ação estão sendo
alcançados verificando a

compatibilidade entre tais
objetivos e os resultados
efetivamente alcançados

durante o desenvolvimento
das atividades propostas.

Tem como objetivo
determinar se a ação está
promovendo o alcance de

novos patamares de
qualidade nas práticas

acompanhadas a partir de
um processo acumulativo.

FUNÇÃO MEDIADORA

Fonte: elaboração própria.

A avaliação, como mediação, se traduz como abertura para o 
diálogo e o encontro participativo, privilegiando a interação como 
processo de indução de transformação. Apresenta-se, assim, como 
um convite a observação das trajetórias de cada uma das práticas, 
seus atores e, também, da caminhada pari e passo dos curadores, 
numa perspectiva de contribuição técnica e afetiva para a qualifica-
ção do Sistema. É um processo constante, interativo e dialógico de 
troca de mensagens e significados, espaço de encontro e de reflexão 
entre curadores e equipes em busca de patamares qualitativamente 
superiores e inovadores de ação. Em si, a avaliação mediadora, já 
implica em compromisso de melhoria e de transformação.

A avaliação da Curadoria em saúde deverá adotar como princí-
pios:
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No projeto de Curadoria o monitoramento e a avaliação são, 
desta forma, parte do processo político-pedagógico e serão realiza-
dos seguindo critérios de participação, de apropriação e construção 
do conhecimento, do processo e dos resultados construídos; da me-
todologia, método e instrumentos utilizados.

Como caminho possível sugere-se que curadores em saúde ado-
tem, na perspectiva dialógica e processual, estratégias de avaliação 
criativas e pactuadas com equipes das práticas, sem perder as di-
mensões diagnóstica, formativa, somativa e mediadora.

Destaca-se que a avaliação poderá ser pensada em duas dimen-
sões:

• Avaliação e Monitoramento das Práticas em Saúde: efei-
to/impacto das ações desenvolvidas pelas práticas na me-
lhoria da saúde de determinado território;

• Avaliação e Monitoramento da atuação da Curadoria em 
Saúde: efeito/impacto da atuação da Curadoria na revisão 
e melhoria dos fazeres das práticas;

• Avaliação e Monitoramento das Práticas em Saúde.

ALGUMAS POSSIBILIDADES DO COMO FAZER

A sistematização da experiência e a avaliação

A sistematização da experiência, estruturada por Os-
car Jara Holliday, é uma das principais tecnologias pro-
postas para a construção dos Caminhos da Curadoria em 
Saúde. 

Jara (2006) ao diferenciar a sistematização da expe-
riência da avaliação, destaca:

Neste guia, 
conceito, uso 
e aplicação da 
sistematização 
estão aborda-
dos no capítulo 
2..
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Tanto a avaliação como a sistematização supõem rea-
lizar um exercício de abstração a partir da prática; mas 
enquanto a sistematização se centra nas dinâmicas dos 
processos, a avaliação põe mais ênfase nos resultados. A 
partir de sua contribuição particular ambas se convertem 
em fatores integrantes de nossa própria formação.
A avaliação deve, por isso, ser considerada um fato edu-
cativo, útil para todos que participam da experiência e 
não como uma tarefa formal que faz um simples balanço 
entre custos e benefícios. Como a sistematização, a ava-
liação deve chegar a conclusões práticas e ambas devem 
retroalimentar-se mutuamente com o fim de confluir em 
seu propósito comum: melhorar nossos trabalhos (Jara, 
2006, p. 40).

Conforme descreve o autor, avaliação e sistematização devem 
retroalimentar-se, cumprindo papéis diferentes, porém intrinseca-
mente ligados e interdependentes. Neste feito, sugere-se que ao 
adotar a sistematização como estratégia que favoreça a compreen-
são de um trabalho e sua melhoria, o curador dispara concomi-
tantemente um processo avaliativo. Parte do registro gerado pela 
sistematização, a organização induzida pelas perguntas direciona-
doras do processo, a ordenação e classificação da informação po-
dem servir na elaboração de um instrumento de avaliação vivo e 
participativo.

Estrutura de avaliação construída com base na tecnologia da 
Sistematização da Prática:
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DIRECIONADORES DA 
SISTEMATIZAÇÃO

DIRECIONADORES DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA
(Exemplos)

Reconstrução 
da história 

•	 No processo de reconstrução da história, 
identifica-se, a partir dos fatos e aconteci-
mentos vividos, mudanças significativas ao 
longo da execução da prática?

Ordenação 
e classificação 
da informação 

•	 Os objetivos previstos foram alcançados? 
•	 As necessidades identificadas na comunidade 

foram atendidas? 
•	 As ações propostas produziram impacto na 

saúde da população assistida? 
•	 Houve vinculação da comunidade com instân-

cias de governo locais? 
•	 As ações alcançaram a adesão projetada?
•	 As dificuldades encontradas foram sanadas?

DIRECIONADORES DA 
SISTEMATIZAÇÃO

DIRECIONADORES DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA – 
INDICADORES (Exemplos)

Reconstrução 
da história

•	 Execução do Plano de Trabalho

Ordenação 
e classificação 
da informação

•	 Número de atendimentos
•	 Satisfação dos usuários
•	 Percentual de reinternações
•	 Percentual de adesão de usuários ao serviço

Fonte: elaboração própria.

A partir da proposta acima sugerimos que outros modelos sejam 
desenvolvidos sempre na busca de favorecer a dinamicidade e ex-
trair das práticas a sua potencialidade intrínseca. Outras  tecnologias 
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sugeridas também poderão ser a base para pensar estratégias quan-
titativas e qualitativas de avaliação do impacto da ação da Curadoria 
em saúde.

Ao longo do processo, considera-se importante a avaliação par-
ticipativa e sistemática das atividades realizadas e da participação, 
interesse e aprendizado dos envolvidos. Essa avaliação deverá per-
mitir que sejam identifi cados o sucesso, as difi culdades e o alcan-
ce dos objetivos do caminho percorrido pela prática sob o apoio da 
Curadoria em Saúde.

Instrumentos como Matriz de Autoavaliação e Matriz de Avalia-
ção de Atividades poderão ser utilizados.

O modelo abaixo sugere os níveis de satisfação que poderão ser 
considerados na ferramenta e apresenta alguns exemplos de aspec-
tos a serem avaliados:

ATIVIDADE

ASPECTOS 
AVALIADOS
(exemplo)

NÍVEL DE SATISFAÇÃO

Excelente Bom Neutro Ruim Péssimo

Interação de 
curadores e equipe 
das práticas

Periodicidade dos 
encontros

Temática 
abordada. . .

Fonte: elaboração própria.
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AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA ATUAÇÃO 
DA CURADORIA EM SAÚDE

Algumas possibilidades do como fazer

A avaliação da atuação de Curadores em Saúde constitui-se 
como uma estratégia reflexiva, compartilhada e contínua. Ela deve-
rá ser incentivada como um processo participativo que privilegie o 
“olhar curador” sobre sua própria ação.

A avaliação participativa, ideal em espaços democráticos, deve 
incluir e contar com o engajamento e protagonismo de todos os en-
volvidos no processo de Curadoria — equipes, curadores e demais 
colaboradores e parceiros. Deverá ser pautada nos princípios de li-
berdade comunicativa, compromisso e respeito com a coletividade, 
negociação de métodos e ferramentas. Desta forma, ela será um fe-
cundo exercício de reflexão, adesão e busca de caminhos que pos-
sam ser percorridos sem prejuízo de nenhum dos participantes. A 
principal ferramenta assim, deve ser o diálogo como dinâmica de 
negociação, de mediação e de acolhimento daquilo que precisa ser 
repensado.

PODERÃO SER UTILIZADOS COMO FERRAMENTAS TAMBÉM:

• “Rodas de conversa” estruturadas a partir de uma re-
flexão sobre o efeito de ações dos curadores;

• Fóruns virtuais para debates das atividades realiza-
das;

• Construção de linha do tempo com marcos da atua-
ção do curador;

• Oficinas participativas de avaliação de impacto.
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Por fim, é importante salientar que caberá aos curadores, equi-
pes de saúde, gestores e demais envolvidos e interessados nos pro-
cessos de promoção da saúde dos territórios encontrar caminhos 
pautados numa concepção de avaliação “ética-epistemológica”. 
Compreender que avaliar uma ação de governo é refletir sobre o 
sentido de uma prática e o impacto do “fazer” na vida de uma popu-
lação, já constitui um bom caminho.

O processo avaliativo torna-se um elemento natural para a qua-
lificação da ação se concebermos os sujeitos envolvidos nas práticas 
de saúde como responsáveis, críticos e com grande capacidade pro-
blematizadora. Daí, pode-se afirmar que a promoção de espaços de 
diálogo e a aposta na intrínseca relação entre ação e reflexão, faz da 
Curadoria em saúde um processo social e político, um contínuo pro-
cesso de avaliação a serviço da transformação do mundo.

Avaliar como um processo de conhecimento de si, do outro, 
da sua ação e do efeito da sua ação é um importante exercício de 
cidadania.
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