Sustentabilidade & Cidadania
Corporativa

O Conecta Saúde e o seu papel na empresa e na sociedade

•

O que é o Conecta Saúde?

É um programa do Grupo Fleury voltado à capacitação em saúde

•

Qual seu objetivo?

Disseminar conhecimentos voltados à prevenção da AIDS e à gravidez

precoce ao público jovem, de forma estruturada, lúdica e participativa, em âmbito nacional.

•

Por que desenvolver o Conecta Saúde?

Desde o início da epidemia em 1980 até junho de 2012, o Brasil tem 656.701 casos
registrados de aids. De 2009 a 2015, o número de pessoas em tratamento no SUS aumentou
97%, passando de 231 mil para 455 mil pessoas. O Grupo Fleury, como uma empresa
socialmente responsável, se preocupa em atender uma demanda social que se apresenta cada
vez mais presente: a necessidade de informação relacionada à saúde e à qualidade de vida
para a população.

Estados que já
receberam o
Conecta Saúde

O Conecta Saúde e o seu desenvolvimento

PROCESSO DE GAMIFICAÇÃO

Gamificação é a aplicação de elementos e mecânicas de design
de jogos em outros contextos.

ANDRAGOGIA
CONHECIMENTO

Arte ou ciência de orientar adultos a aprender. O termo remete a um

Conteúdo voltado à excelência embasado

conceito de educar adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere

em nosso vasto conhecimento

à educação de crianças.
CARACTERÍSTICAS DESENVOLVIDAS

desafios

colaboração acima
da competição

impactos

reflexão

consciência
imprevisibilidade

motivação

feedback constante

dedicação

planejamento

O Conecta Saúde em números

Mais de135
profissionais da saúde
pública municipal
capacitados no município

2262
alunos
assistidos no
Brasil

Mais de 25
profissionais da
educação do
município
capacitados

18
Instituições de ensino
públicas receberam o
projeto em SP

344
voluntários do Fleury
engajados nacionalmente

Relação ganha-ganha-ganha
1173 alunos
assistidos
em São Paulo

O 1º setor ganha em capacitação e metodologia, o

sistema de saúde ganha no foco em prevenção e com
indivíduos empoderados e o Grupo Fleury aumenta
sua capilaridade e contribuição social

94%
dos alunos afirmam ter
aprendido quais as formas
de transmissão de
HIV/AIDS

94% dos alunos
relatam ter
aprendido a colocar
o preservativo

93% dos alunos
aprovam a
metodologia
utilizada

Implantação do projeto em âmbito nacional: linha do tempo
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Pernambuco

Go-live
Bahia

12/11/14
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Go-live
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Go-live
São Paulo

Go-live
Rio de Janeiro

Go-live
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Implantação do projeto em São Paulo e sua capilaridade

•

Em 2014 por meio da Subprefeitura do Jabaquara, traçamos uma parceria com a
Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana e Jabaquara e percebemos que nossa

12/11/15

atuação seria muito mais forte juntos. Assim, o Grupo Fleury capacitou profissionais da

Go-live
São
Paulo

rede pública de saúde e educação, e estes passaram a ser responsáveis por aplicar o

Conecta em nove escolas públicas da região, sob supervisão do Grupo Fleury. O
projeto ganhou capilaridade e, para isso, contamos também com o apoio de
colaboradores voluntários da empresa em São Paulo.
•

Um kit do jogo foi entregue à cada UBS, a qual se responsabilizou pela sua distribuição
nas escolas sob sua gestão. O Grupo Fleury tem custeado a produção e distribuição do
kit do jogo, formado por tabuleiro, caixa de peças e manual explicativo.

•

Além disso, outras interações com o setor público nas diversas regiões de São Paulo
ocorreram ao longo de 2015 e 2016:

Rede de relacionamento
Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana e Jabaquara
Supervisão Técnica de Saúde de Santo Amaro e Cidade Ademar

Supervisão Técnica de Saúde do Butantã
Supervisão Técnica de Saúde Lapa Pinheiros
Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro
Encontro Conecta Saúde

Diretoria Regional de Educação do Ipiranga
Diretoria Regional de Educação Butantã

Relação com Programas Internacionais e Políticas Públicas

Relação com Programas Internacionais e Políticas Públicas

Programa Saúde na Escola

Programa Nacional de DST e Aids
Política Nacional de DST e Aids:

O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial
Três grandes objetivos norteiam essas ações:

da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. As
políticas de saúde e educação voltadas às crianças,
adolescentes, jovens e adultos da educação pública

1.

reduzir a incidência de infecção pelo HIV/aids e por outras DST;

2.

ampliar o acesso ao diagnóstico, ao tratamento e à assistência -

melhorando sua qualidade -, no que se refere ao HIV/aids;

brasileira se unem para promover saúde e educação
integral.

3.

fortalecer as instituições públicas e privadas responsáveis pelo
controle das DST e da aids.

A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e
de educação e das demais redes sociais para o
desenvolvimento das ações do PSE implica mais do que
ofertas de serviços num mesmo território, pois deve
propiciar a sustentabilidade das ações a partir da
conformação de redes de corresponsabilidade.

Promover ajustes, reorganizar ações e estabelecer novos procedimentos
fazem parte dessa contínua construção-prática-reconstrução de uma
política pública. É preciso estar atento e aberto às questões novas que se
colocam, seja no campo do saber técnico-científico, seja no campo do
desenvolvimento de ações e estratégias de intervenção

O apoio da saúde pública como essencial

A presença das UBSs em nossas aplicações Conecta Saúde são fundamentais para trazer todo apoio através de informativos, preservativos e
comunicações ligadas à temática de DST/AIDS

Metodologia prática e de fácil disseminação

O Conecta Saúde é aplicado por meio de um jogo lúdico e interativo com diversas vantagens que permitem a sua fácil disseminação:

Espaço necessário é da proporção de uma sala de aula

Tempo de aplicação de 2 horas

Jogo móvel

Manual passo à passo
Capacidade de abrangência de 30 alunos em uma única aplicação

Qualquer pessoa pode aplicá-lo, uma vez capacitada.

Formato do jogo

Registro das aplicações

Aplicação em PE

Aplicação em população ribeirinha, BA

Aplicação no RS

Aplicação em aldeia indígena, BA

Visão Geral do Jogo

•

Viagem para o acampamento – Contação de História

•

Fazendo novos amigos – co-criação dos personagens

•

Regras do Jogo

•

Rodadas de Contatos – pega ou não pega?

•

Momento Surpresa

•

Revendo os contatos – dado da camisinha

•

Voltando pra casa – revendo o futuro

Modelo de avaliação de performance aplicado no projeto

Durante a avaliação quatro vertentes do projeto são analisadas:
• Materiais utilizados;
• Conteúdo abordado;
• Carga Horária;
• Dinâmica.

A avaliação do Conecta Saúde é realizada de acordo com a
seguinte legenda:
1

não gostei
não refleti e não aprendi

2

não gostei
refleti e apreendi um pouco

3

gostei
refleti e aprendi

4

gostei bastante
refleti e aprendi muito

Resultados obtidos após implantações nacionais

Alunos atendidos

Faixa etária

Sexo

734

830

904

Masc

Fem

300
376

2262 alunos
no Brasil

250
299

121

200
129

45 30 12 32

150
100
50

0

* Podem ocorrer variações em função do número de avaliações devolvidas.

Resultados obtidos após implantações nacionais

O que você achou dos materiais do
jogo?

1106

1200

1122

1200
1000

1000

800

800
553

600

526

600
400

400
200

Você aprendeu quais as formas de
transmissão do HIV/AIDS

16

200

95

18

69

1

2

não gostei
não refleti e não aprendi

2

não gostei
refleti e apreendi um pouco

3

gostei
refleti e aprendi

4

gostei bastante
refleti e aprendi muito

0

0

1

2

3

4

O que você achou do tempo de
duração?
1000

808

800

3

4

Agora você sabe como utilizar a
camisinha?
1095

1200
1000
800

516

600

524

600
400

200

1

400

199

200

65

0

23

76

1

2

0
1

2

3

4

3

4

Resultados obtidos após implantações nacionais

Você achou que os voluntários
dominavam o assunto?

1122

1200
1000
800

O que você achou da didática e da relação
dos voluntários com seus colegas?

600
357

400
200

29

80

1

2

0
3

4

Os voluntários foram claros na
comunicação

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1144

312
27

75

1

2

3

4

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1

não gostei
não refleti e não aprendi

2

não gostei
refleti e apreendi um pouco

3

gostei
refleti e aprendi

4

gostei bastante
refleti e aprendi muito

1186

319
25

61

1

2

3

4

Depoimentos coletados dos alunos atendidos pelo projeto

“Aprendi que minhas atitudes

Após jogar o Conecta Saúde, sua
maior lição aprendida foi...

hoje podem sim mudar meu
futuro! E que a camisinha não é
só um balão!”

“Esse projeto será muito útil, pois aprendi a
me prevenir contra as DST’s. Gostei muito.”

“A quebra de tabu que tinha e tirei dúvidas
sobre o assunto.”

“Os diferentes tipos de contatos sexuais e os
riscos de cada um deles na transmissão de
DST’s.”
“Aprendi que usando camisinha eu evito
várias coisas, e que nem tudo que fazemos
sem pensar tem consequências boas.”

Premiação Guia Exame

O projeto Conecta Saúde recebeu, durante o Congresso
do SESI, o reconhecimento do SESI ODS 2017, que
avalia

iniciativas

em

prol

dos

17

Objetivos

do

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS)
realizadas por organizações privadas e públicas do
estado do Paraná.

Na segunda edição da premiação SESI ODS, o Conecta
Saúde foi vencedor na categoria ‘Grandes Empresas’ da
edição 2017.

