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Bem-Vindo

Noroeste
Diretora Regional de Saúde Noroeste - Solange Beirão

Essa iniciativa tem nos ajudado no fortalecimento das 
diretrizes da atenção e cuidado aos usuários, na orga-
nização dos processos de trabalho, nas relações in-
terpessoais na unidade e na implantação dos projetos 
institucionais. O Bem-Vindo tem promovido o envolvi-
mento de todos os funcionários da Regional.

Oeste
Gerente do CS Cícero Idelfonso - Mayesse Cardoso

O projeto chegou em um momento muito oportuno, 
quando se percebe a necessidade de melhorar o aces-
so da comunidade aos serviços de saúde. O Bem-Vin-
do nos trouxe essa mudança no olhar, de promover o 
movimento para a qualificação da rotina na unidade. 
Houve também um empoderamento dos trabalhadores 

a respeito da melhoria nos fluxos e na informação nas 
unidades básicas. Foi uma construção conjunta, entre 

população e trabalhadores, com o objetivo de melhorarmos 
o acesso e diminuirmos os conflitos e as insatisfações.

Norte
Gerente do CS Providência - Isabella Cardoso

O Bem-Vindo possibilitou o resgate de um ambiente 
saudável através do aprimoramento da nossa escuta, 
seja entre os membros da equipe seja com os usuá-
rios. Isso tem minimizado conflitos interpessoais e a 
violência. É um resgate da cultura da paz.

Pampulha
Gerente do CS Itamarati - Aparecida Campos Vieira

O Bem-Vindo foi um momento muito rico, escla-
recedor e de grande aprendizado. Possibilitou-

nos refletir sobre o nosso agir, com um olhar 
mais humano, mais fraterno.

Venda Nova
Gerente do CS Céu Azul - Luciane de Matos

A partir da escuta ativa, do exercício do que foi dis-
cutido no Bem-Vindo sobre empatia, de se colocar 
no lugar do outro, a gente teve uma melhoria nos 

processos e uma conexão maior entre os traba-
lhadores. Esse projeto nos possibilitou a execu-
ção de um trabalho muito melhor, com um novo 

propósito e resultados mais efetivos


