Implantação de Projeto Piloto de Terapia
Comunitária em Moçambique, como Recurso de
Promoção da Saúde.
Objetivo de desenvolvimento: Contribuir para a promoção da saúde e
do desenvolvimento humano e social de comunidades vulneráveis em
Moçambique, por intermédio da criação e fortalecimento de redes sociais
solidárias e da valorização do saber e da competência dos indivíduos.
Os principais resultados esperados são:
• Fortalecimento técnico da capacidade de intervenção junto às
comunidades.
• 30 técnicos capacitados em Terapia Comunitária
• 720 rodas de TC realizadas beneficiando diretamente 14.400 pessoas e
72.000 agregados familiares.
Vigência : 16 meses.

Terapia Comunitária – TC: Metodologia desenvolvida pelo
Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do
Ceará – UFC.
Viabiliza a construção e fortalecimento de redes solidárias de
apoio comunitário e de valorização do saber e da competência dos
indivíduos.
Durante 20 anos tem demonstrado ser:
• Um eficiente instrumento de promoção da saúde.
• Um instrumento valioso de intervenção psicossocial na saúde
pública.
• Espaço de acolhimento, de escuta, palavra e vínculo.
• Espaço de atendimento a nível primário, permitindo que só
afluam para os níveis secundários aqueles que de fato precisam.

Hoje são 15.500 terapeutas comunitários
atuando em 25 estados
Amazonas
Pará
Acre
Maranhão
Piaui
Ceará
Pernambuco
Paraiba
Rio Grande do Norte
Sergipe
Alagoas
Bahia
Minas Gerais
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Rondonia
São Paulo
Santa Catarina
Parana
Rio Grande Sul
Rio de Janeiro
Roraima

• 700.000 sessões realizadas
• 9.000.000 de pessoas
atendidas

Internacionalmente:
França
Suiça
Alemanha
Uruguai
Chile

AÇÕES NO GOVERNO FEDERAL
No Ministério da Saúde do Brasil – MS
A Terapia Comunitária está ancorada no Departamento de
Atenção Básica – DAB por meio da Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares – PNPIC, e vem
sendo incluída para capacitação de profissionais da
Estratégia de Saúde da Família com ênfase nos agentes
comunitários de saúde.
Em 2008 – Capacitados 1100 Profissionais da ESF
Em 2009 – Capacitados 1200 Profissionais da ESF
SENAD – Uma das estratégias de enfrentamento do uso abusivo
de álcool e drogas

Ações realizadas
• Missão de elaboração de projeto em agosto de 2009
• Formalizadas as parcerias entre o IBrAP, o Mismec-DF e a
UnB

Perspectivas
Assinatura do Ajuste complementar
Assinatura do Projeto
Início das atividades em 2010

