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A experiência do resgate da história da Enfermagem no município de 
Campinas (SP), articulando com a atual Política Nacional da Atenção 
Básica (PNAB), visa fortalecer a rede de saúde como um todo, uma 

vez que esta se desenvolve de forma articulada a outros setores na sociedade, 
não se dando isoladamente. O município de Campinas (SP) tem uma rede de 
serviços de saúde que é referência nacional e configura-se, de forma regionali-
zada, em cinco distritos de saúde.
Para perceber e sentir a necessidade de realizar esse resgate sócio-histórico 
da Enfermagem na rede de serviços de saúde de Campinas foi necessário, 
inicialmente, um diagnóstico rápido em alguns serviços de saúde dos Distri-
tos de Campinas (cerca de 10 serviços, no total), feito pela Coordenação de 
Enfermagem da SMS e representantes da Câmara Técnica de Enfermagem de 
Campinas, composta por Enfermeiros de cada Distrito de Saúde. Foi utilizado 
um roteiro como eixo condutor dos debates e diálogos locais, o que facilitava 
uma escuta qualificada dos trabalhadores de Enfermagem, uma vez que este 
instrumento não foi aplicado no formato tradicional de “pergunta-resposta”.
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A estratégia de estar presente no cotidiano dos serviços e rea-

lizando o diagnóstico rápido permitiu uma aproximação entre 

os diferentes níveis de gestão, tendo sido avaliado como posi-

tivo, em termos de aproximação. Fazer a escuta qualificada dos 

processos de trabalho vivenciados, fazendo leituras a partir de 

analisadores, ou seja, aquilo que impulsiona uma instituição a 

falar, foi algo que promoveu o sentimento de pertencimento e 

protagonismo dos trabalhadores.

A partir desse diagnóstico rápido foi elencado um analisador 

comum: o desconhecimento dos profissionais de Enfermagem 

concursados mais recentemente (menos de cinco anos), sobre 

essa história da Enfermagem de Campinas e da formação da 

Rede de Saúde. O projeto que permitiu esse resgate histórico 

foi denominado “Projeto de onde viemos, onde estamos e 

para onde vamos”.

A estratégia metodológica foi a realização de Oficinas de En-

fermagem Distritais, que trabalharam com debates coletivos, 

construídas a partir de entrega de tarjetas nas quais os partici-

pantes escreviam:

1) Você conhece a história de Enfermagem de Campinas (de 

onde viemos);

2) Em que contexto você acredita que a Enfermagem está nos 

dias atuais (onde estamos);

3) Quais projetos e metas desejamos construir para o futuro da 

Enfermagem de Campinas (para onde queremos ir). 

Participaram das Oficinas de Enfermagem Distritais um total 

de 130 profissionais de Enfermagem, e elas foram avaliadas 

como metodologia produtiva e criativa. As tarjetas foram sis-

tematizadas em analisadores comuns e o produto final foi de-

volvido aos Distritos de Saúde, com o compromisso de realizar 

novas frentes de trabalho com base no que foi produzido.

Percebendo que um outro analisador muito forte nas oficinas 

foi o pedido de  valorização profissional e resgate do papel da 

Enfermagem dentro da Equipe Multiprofissional,  foi criado 

um evento denominado “Encontro de Enfermagem em Campi-

nas: de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir?”. 

Esse evento foi idealizado para proporcionar encontros entre as 

pessoas e a troca de afetos. Para tal, foram necessárias articula-

ções com a rede de saúde de Campinas, tanto na área específica 

de Enfermagem quanto do apoio de gestores locais, distritais e 

municipal. O apoio incondicional do Secretário Municipal de 

Saúde de Campinas, Dr. Carmino Antonio de Souza, permitiu 

que houvesse um marco histórico de valorização da história da 

Enfermagem de Campinas.  

O evento contou com a presença de cerca de 350 pessoas e 

com convidados que realizaram debates articulados à demanda 

trazida pelas Oficinas de Enfermagem Distritais: Dr. Mauro 

Antônio Pires Dias da Silva, presidente do COREN-SP, reali-

zou um breve debate acerca do exercício profissional de Enfer-

magem na atual complexidade do SUS, debate esse avaliado 

pelos participantes como um momento de uma nova constru-

ção em parceria com o COREN. Também estiveram presentes 

a conselheira da Comissão de Relações Institucionais (CRI), 

Ana Márcia Moreira Donnabella, e a chefe administrativa da 

subseção Campinas do COREN-SP, Geowanna Higino Santos.  

Valorizando os profissionais da rede de saúde de Campinas, a 

Enfermeira Dra. Elisabet Lelo (DGTES) e a Enfermeira Sani-

tarista Alóide Ladeia Guimarães (CETS) debateram o processo 

sócio-histórico da rede de saúde de Campinas, desde a década 

de 1970 até os dias atuais. Como Coordenadora de Enferma-

gem da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas apresentei 

a síntese das Oficinas de Enfermagem Distritais e dos grupos 

que já estavam em articulação, com tarefas específicas, no sen-

tido de garantir práticas de Enfermagem de qualidade e respei-

tando os trabalhadores da área.

Durante o evento, um momento que emocionou os participan-
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tes foi a apresentação do Coral “Vozes da Saúde”, do Centro 

de Saúde São Marcos, dirigido pela Técnica de Enfermagem 

Evanilda Silva e pela Agente Comunitária de Saúde Eleni Apa-

recida Andrade, trazendo uma nova lógica de construção cole-

tiva e circulação de afetos.

A experiência foi inovadora ao proporcionar “encontros” en-

tre a equipe de Enfermagem e de outros profissionais da rede 

de saúde de Campinas, resgatando histórias e trazendo para o 

momento atual da Política Nacional da Atenção Básica. Foi 

importante reforçar o papel destes profissionais dentro de tal 

eixo condutor nacional e municipal.

O produto final das Oficinas e do Encontro de Enfermagem 

cooperou para a escrita compartilhada do atual Projeto de En-

fermagem para Campinas. Este projeto se iniciou por um mo-

mento de valorização e resgate sócio-histórico da Enfermagem 

na rede de saúde de Campinas e permitiu novas construções, 

a saber: 

•  Evento de valorização profissional da Enfermagem que im-

pactou na rede de saúde de Campinas, mobilizando afetos e 

sensibilidade entre os participantes;

• Direcionamento e centralidade para o projeto de enfermagem;

• Parceria com Conselho Regional de Enfermagem: reuniões 

com Responsáveis Técnicos (RT) dos serviços e processo de 

reeleição da Comissão de Ética em Enfermagem;

• Valorizando os “expertises” que existem na rede de saúde: 

profissionais que se motivaram a revisar todos os protocolos 

de Enfermagem de Campinas; criação de um grupo de aná-

lise de materiais de Enfermagem, garantindo a qualidade do 

produto e a racionalidade nos gastos públicos.

• Investimentos em Educação Permanente e capacitações téc-

nicas para os profissionais de Enfermagem. 

 Essa construção coletiva teve como eixo condutor a missão 

e as atribuições da enfermagem dentro de uma equipe multi-

profissional, o que também motivou novas estratégias de tra-

balho, contando com parcerias externas e principalmente com 

os profissionais de Enfermagem que protagonizam e escrevem 

o atual Projeto de Enfermagem em Campinas, a várias mãos. 

Com o objetivo de dar mais visibilidade e valorizar o trabalho 

dos profissionais de Enfermagem de Campinas, essa experi-

ência foi encaminhada para a IV Mostra Nacional da Atenção 

Básica, e faz parte da Comunidade de Práticas, podendo ser 

acessada através do link: 

http://www.atencaobasica.org.br/comunidades/iv-mostra-

-eixo-tematico-20/resgate-do-processo-socio-historico-da-

-enfermagem-em-campinas

Mesa de abertura do Encontro de Enfermagem de Campinas Profissionais de Enfermagem no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal 
de Saúde de Campinas (SP)

C
edidas pela autora

66       | 

Enfermagem em CampinasEnfermagem em Campinas


