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Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Realização  de  atividade  de  capacitação  de  Boas
Práticas de Manipulação de Alimentos com as servidoras públicas municipais atuantes em
Unidades de Alimentação e Nutrição – UAN, tendo como referência a RDC 216/2004, que
dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

Sobre  o  que  foi?  Capacitação  de  Boas  Práticas  de  Manipulação  de  Alimentos  com  as
servidoras públicas municipais, tendo como referência a RDC 216/2004, que dispõe sobre
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

Como funcionou a experiência? A atividade de capacitação ocorreu nos dias 22, 23 e 24 de
julho de 2014, durante os períodos da manhã e tarde, de forma participativa, totalizando uma
carga horária de 23 horas.  Cada manipuladora participante recebeu uma pasta contendo:
caneta esferográfica, bloco de anotações, guia sobre os cuidados com produtos de limpeza
(saneantes), elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,  folder  com
informações básicas sobre as hepatites A, B, C, D e E, elaborado pelo Ministério da Saúde,
folders  com  informações  básicas  sobre  Doenças  Transmitidas  por  Alimentos  –  DTA’s,  e
“CARDÁPIO SEGURO”, ambos elaborados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde -
CEVS, Manual Integrado de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Transmitidas por
Alimentos, elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde x Ministério da Saúde, imãs de
geladeira elaborados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde – CEVS, com informações
básicas como: “ORGANIZE SUA GELADEIRA”, “TEMPERATURA DE SEGURANÇA PARA
OS  ALIMENTOS”  e  “CINCO  DICAS  IMPORTANTES  PARA  UMA  ALIMENTAÇÃO
SEGURA”, e Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação – Resolução RDC
216/04, elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

No primeiro dia, iniciou-se o trabalho com a apresentação da Resolução RDC 216/2004, que



dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Temas
como Riscos Ambientais, Higiene Pessoal e Cuidados com os Alimentos foram a base de toda
a conversa. Foram utilizados equipamentos de Power Point e aparelho amplificador de som,
tendo sido exibidos vídeos que mostravam casos de ambientes totalmente inadequados e
impróprios para produção e/ou preparo de alimentos, manipuladores sem a preocupação
com a higiene pessoal e/ou ambiental, e reportagens veiculadas nos meios de comunicação
mostrando casos reais de intoxicação alimentar em escolas. 

No  segundo  dia  foram  realizadas  visitas  nas  unidades  de  produção  e  preparação  de
alimentos, como cozinhas e refeitórios das escolas públicas municipais, cozinha e refeitório
do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, e da cozinha e refeitório do Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS, com a finalidade de identificar os pontos positivos e os pontos
a  serem  melhorados  em.  As  participantes  fizeram  anotações  e  registros  fotográficos  da
realidade encontrada em cada local visitado.

No mesmo dia foi realizada uma atividade de simulação de lavagem e higienização das mãos
utilizando-se  tinta  guache  na  cor  azul,  quando  uma  das  participantes  teve  seus  olhos
vendados e  mostrou aos demais  como normalmente lava suas mãos.  Nessa atividade foi
possível demonstrar a todos os presentes que, por mais que a participante procurasse realizar
a lavagem das mãos de maneira mais  correta possível,  haveria falha,  pois deixou alguns
pontos sem a cobertura de tinta.

No  terceiro  dia,  foram  apresentadas  as  fotografias  e  discutidos  os  pontos  positivos
encontrados e as necessidades de melhorias e adequações a serem realizadas por parte das
próprias manipuladoras, bem como por parte da Administração Pública Municipal.

Durante o evento as participantes tiveram a oportunidade de apresentar seus problemas e
necessidades diárias, bem como trocar sugestões e indicar caminhos para melhorar o trabalho
de cada uma delas. A principal dificuldade apresentada e enfrentada pelas manipuladoras
está relacionada ao espaço físico, que se apresenta insuficiente e inadequado para haver uma
melhor organização do ambiente de trabalho. 

Desafios  para  o  desenvolvimento?  As manipuladoras  participantes  do curso geralmente
apresentam baixo nível de escolaridade, constituindo assim o maior desafio em repassar a
necessidade  e  importância  do  resultado  positivo  na  aplicação  das  boas  práticas  de
manipulação  de  alimentos.  O  baixo  nível  de  escolaridade,  associado  à  questão  cultural,
aumenta a dificuldade em entender e aceitar que as recomendações são indispensáveis para
minimizar os riscos de contaminação dos alimentos ofertados aos comensais. 

A capacitação permitiu confirmar a percepção do comportamento e pensamento por parte de
algumas manipuladoras, sendo a desvalorização da própria função e da atividade realizada,
e consequente desmotivação pessoal e profissional.

Quais as novidades desta experiência? Conforme preconiza Saccol (2006),  deve-se oferecer



aos manipuladores conhecimentos teórico-práticos necessários para capacitá-los e levá-los ao
desenvolvimento de habilidades e de atividades específicas na área de alimentos. 

A realização da atividade permitiu confirmar que a capacitação é ferramenta essencial para
manter o profissional preparado, atualizado e motivado para desempenhar suas atividades
de forma a obter resultados satisfatórios. 

Uma conversa bastante franca e amiga esclareceu que todos os profissionais são de grande
valor e importância, constituindo assim uma verdadeira equipe de trabalho. A utilização de
um  vídeo  motivacional  após  a  conversa  foi  suficiente  para  permitir  que  algumas
manipuladoras  participantes  mostrassem  suas  dores  e  angústias,  se  permitindo  o  alívio
através do choro.

Outras observações:  Durante a atividade de capacitação foram abordados também temas
referentes à saúde do trabalhador, tais como uso de EPI’s, postura ergonômica e cuidados no
manuseio de utensílios perfurocortantes e com o risco de acidentes e queimaduras.
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LOCAL DE EXPERIÊNCIA:  Brasil,  RS,  Boa  Vista  do  Cadeado,  Unidade Básica  de
Saúde (UBS) de Assistência Integral a Vida.

PONTOS DE REDE/ EQUIPES DE REDE ENVOLVIDOS: Núcleo de Apoio a Saúde
da Família ( NASF), Unidade Básica de Saúde (UBS), Estratégia de Saúde da Família
( ESF) e e Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva (NUMESC)

QUAL FOI A EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA: Implantação de um instrumento de
avaliação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista do Cadeado,
que desenvolvem atividades  na Atenção Básica  (AB).  Essa  idéia surgiu  a partir  do
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), o
qual foi aderido pelo município em 2011, mesmo ano que foi proposto pelo Ministério
da Saúde (MS). Desde então toda a estrutura de atendimento da UBS/ESF de Boa Vista
do Cadeado iniciou um processo de reestruturação física e funcional para se adequar
aos  objetivos  propostos  pelo  PMAQ-AB.  Após  a  adesão  ao  programa,  o  gestor
convocou uma reunião com todos os servidores da Secretaria da Saúde para esclarecer
que o recurso da PMAQ-AB seria dividido 50% para a administração da gestão e 50%
para os servidores da Atenção Básica. No ano de 2012 a gestora dividiu o recurso (50%
do total recebido durante o ano) igualitariamente entre todos os funcionários da AB.
Nesse mesmo ano, a gestora cogitou a necessidade de desenvolver um mecanismo para
avaliar o desempenho da cada funcionário, dentro de sua área de atuação, vinculando
a  distribuição  do  recurso  a  este.  Uma  vez  que  o  PMAQ-AB  traz  consigo  a
responsabilidade sanitária dos profissionais e gestores de saúde com a melhoria das
condições  da  saúde  da  população  e  satisfação  dos  usuários,  bem  como  um
compromisso permanente com a melhoria da qualidade e ampliação do acesso aos
serviços prestados pela AB. Em 2013, formou-se uma equipe com um servidor de cada
serviço da UBS (01 Agente Comunitário Saúde (ACS), 01 Representante da Gestão, 01
Farmacêutico - NASF, 01 Fisioterapeuta - NASF, 01 Enfermeira ESF, 01 Enfermeira da
Atenção Básica, 01 Motorista, 01 Odontóloga, 01 Visitadora PIM, 01 Representante dos
Serviços  Gerais)  com  o  intuito  de  construir  um  instrumento,  a  partir  de  idéias,
conhecimentos e experiências mútuas, para avaliação e conseqüente monitoramento da
qualidade dos serviços prestados na UBS. 

SOBRE O QUE FOI? Construção coletiva de um instrumento que fosse viável avaliar
os serviços prestados.  Para  isso,  primeiramente,  cada integrante da equipe discutiu
com seus serviços, quais itens poderiam ser avaliados e trouxe para o grande grupo. A
partir das demandas trazidas, a equipe formulou um Instrumento de Avaliação Geral
denominado  Instrumento  de  Avaliação  Geral  para  Distribuição  dos  Recursos  do
PMAQ -  Todos  Servidores,  sendo elencados  os  seguintes  critérios:  Relógio  Ponto,
Produção,  Presença  Efetiva  nas  Reuniões,  Avaliação  do  Usuário  e  Avaliação



Interpessoal.  O Relógio Ponto fornece relatórios dos registros  diários  de entradas e
saídas dos servidores, e deste são consideradas para avaliação a entrada as 08h00min e
saída  as  17h00min.  Como  tolerância  de  10  minutos  para  fins  de  avaliação.  As
informações  da Produção  vêm dos  registros  de  atendimentos  de  cada  profissional,
através da média de atendimentos dos últimos três meses, que deverá no mínimo se
manter.  Devido  às  particularidades  de  alguns  serviços,  houve  a  necessidade  de
elaborar  um instrumento especifico  para avaliar  a  Produção (ACS,  Serviços Gerais,
Motoristas e PIM). A Presença Efetiva nas Reuniões é verificada pelo percentual de
presenças registradas em atas. A Avaliação do Usuário é obtida por meio da “Caixa de
Opiniões  dos  Usuários”  localizada na  recepção  da UBS,  com acesso  livre  a  toda  a
população, na qual, os serviços ofertados, são avaliados entre ÓTIMO, BOM E RUIM.
E,  finalmente,  a  Avaliação  Interpessoal  é  realizada  com  base  num  instrumento
especificado  elaborado  para  esse  fim,  que  aborda  o  Relacionamento  Interpessoal,
Trabalho  em  Equipe,  Comunicação,  Atualização  e  Aprendizagem,  Iniciativa,
Responsabilidade,  Comportamento Ético,  Compromisso,  Atendimento ao Usuário  e
Conhecimento. O Conceito final de cada item subjetivo é resultado do maior número
de votos efetuados por no mínimo 70% da comissão. Conforme a avaliação de cada
critério, em todos os instrumentos citados, o servidor pode ter desempenho de MUITO
SATISFATÓRIO,  que se  atribuiu  um valor  numérico  de  03  (três),  SATISFATÓRIO,
valor 02 (dois) e INSATISFATÓRIO, valor 01 (um). Todos os instrumentos aplicados
nesta avaliação geram um somatório numérico que é transformado nos conceitos acima
citados. 

COMO  FUNCIONA(OU)  A  EXPERIÊNCIA?  A  proposta  para  2014  é  de  realizar
avaliações mensais através dos instrumentos criados, convergindo no final do ano para
um  Instrumento  de  Avaliação  Final  Anual  de  Produção  para  Distribuição  dos
Recursos do PMAQ 2014,  onde acontecerá a soma de pontos dos meses de Junho,
Julho,  Agosto,  Setembro,  Outubro  e  Novembro,  finalizando,  conforme  a  soma  de
pontos, nos conceitos de MUITO SATISFATÓRIO, que determina 100% o recebimento
do  recurso  pertinente,  SATISFATÓRIO,  determina  80%  do  recurso  e
INSATISFATÓRIO,  50%.  A  sobra  dos  recursos  financeiros  dos  servidores  que  se
enquadraram nos conceitos SATISFATÓRIO e INSATISFATÓRIO, será redistribuído
entre  aqueles  que  atingirem  o  conceito  MUITO  SATISFATÓRIO.  Após  a  etapa  de
elaboração  dos  instrumentos  deu-se  início  a  aplicação  prática  desses,  ou  seja,  o
processo de avaliação dos servidores da AB. No mês de julho, foi realizada a avaliação
referente ao mês de junho, e assim, seguirá para os próximos meses. Ficou acordado
que cada setor se responsabilizará de passar os dados da Produção para a Comissão,
outros dados como a Presença Efetiva nas Reuniões, Avaliação do Usuário e o Relógio
Ponto  a  comissão  tabula  os  dados  a  partir  dos  registros  de  Atas,  Instrumentos  e
Programas, respectivamente.  Já a Avaliação Interpessoal  é realizada por votação da
Comissão, necessitando a presença de no mínimo 70% dos integrantes. Nessa primeira
avaliação, mês de junho/2014, a maioria dos servidores se enquadraram no conceito de
MUITO SATISFATÓRIO, perfazendo um percentual de 69,7% e o restante, 30,3% no
SATISFATÓRIO. Ressalto que esse foi o primeiro mês avaliado, sendo que cada mês
expressará um conceito, que finalizará conforme cada conceito de cada mês. Todos os
servidores e funcionários da Unidade Básica de Saúde que desempenham atividades
na  AB  serão  avaliados,  porém,  ficou  decidido  que  fazem  jus  ao  recebimento  dos
recursos  todos  os  servidores  efetivos  da  AB,  com exceção,  se  por  ventura  não  ser
efetivo a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) (Médico ESF, Enfermeiro ESF,
Técnico de Enfermagem ESF e ACS), Estratégia de Saúde Bucal (ESB) (Odontólogo ESB
e Auxiliar de Consultório Dentário) e também 01 funcionário entre todos aqueles que



ficaram  no  conceito  MUITO  SATISFATÓRIO,  elegido  por  votação  de  todos  os
funcionários e servidores da AB.

DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO: Dificuldade em relação a aceitação por
parte da equipe na situação de SER avaliado, que talvez esteja associado ao descrédito
de certos profissionais em si mesmo na relação com o seu trabalho.

QUAIS AS NOVIDADES DESSA EXPERIÊNCIA?  Instigar processos individuais e
coletivos  de  avaliações  dos  servidores  e  serviços  ofertados  na  AB,  garantindo  a
resolutividade das necessidades de saúde da população de Boa Vista do Cadeado.

OUTRAS OBSERVAÇÕES:  O ser humano tem certo receio de monitoramento e/ou
avaliações em seus serviços, medo de mudanças e perdas, perdas estas que às vezes
estão apenas nos pensamentos individualistas.

1 Enfermeira, Coordendora ESF, Integrante do Numesc, Boa Vista do Cadeado, BR.
2 Fisioterapeuta, Coordenadora do NASF , Integrante do Numesc, Boa Vista do 
Cadeado, BR.
3 Enfermeira, Coordenadora da AB, Integrante do Numesc, Boa Vista do Cadeado, BR.
3 Fiscal Sanitário, Integrante do Numesc, Boa Vista do Cadeado, BR 
4 Farmaceutico, Equipe NASF, Boa Vista do Cadeado, BR.
5 Agente Comunitário de Saúde, Boa Vista do Cadeado, BR.
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LOCAL DE EXPERIÊNCIA:  Brasil,  RS,  Boa  Vista  do  Cadeado,  Unidade Básica  de
Saúde (UBS) de Assistência Integral a Vida.

PONTOS DE REDE/ EQUIPES DE REDES ENVOLVIDOS: Núcleo de Apoio a Saúde
da Família ( NASF), Unidade Básica de Saúde (UBS), Estratégia de Saúde da Família
( ESF) e Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva (NUMESC)

QUAL FOI A EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA: Inserção de atividades do NASF nos
grupos de Hipertensos e Diabéticos do ESF de Boa Vista do Cadeado. Os grupos são
realizados  semanalmente,  distribuídos  entre  as  comunidades  rurais  e  a  sede
(comunidade  urbana),  acontecendo um encontro  a  cada  dois  meses  em um  destes
locais. Estes se distribuem desta forma devido ao município apresentar sua população
distribuída  numa  grande  extensão  de  área  rural,  como  também  foi  a  alternativa
encontrada para garantir maior adesão dos usuários aos grupos. Cada comunidade do
município encontra-se alocada em uma micro-área de abrangência da ESF, sendo que
seis micro-áreas pertencem a áreas exclusivamente rurais e três mesclam áreas urbanas
e  rurais.  O cronograma  dos  grupos  é  realizado no  início  de  cada  ano,  com datas,
assuntos e atividades, preestabelecidos, que serão desenvolvidos no decorrer deste, a
partir das demandas trazidas pelos ACS e das deficiências percebidas pela equipe tanto
nos atendimentos individuais  quanto coletivos.  O NASF iniciou suas atividades no
município em 2013, com intuito de se fazer valer de apoio matricial ao ESF. No último
semestre do mesmo ano, devido a inúmeras discussões em reuniões de equipe sobre a
importância das Práticas Corporais/Atividade Física (PCAF) em diversos pontos da
rede, ocorreu à proposta de inserir estas, nos grupos já descritos anteriormente. Tal
proposta objetiva, em especial, promover o enfrentamento da prevalência ascendente
das  doenças  do  aparelho  circulatório  e  seus  agravos,  bem  como,  dinamizar  esses
encontros  e  estimular  à  adesão  dos  usuários.  Juntamente  com  as  práticas
corporais/atividade física, desenvolvidas pela fisioterapeuta do NASF, é importante
salientar a complementação do trabalho da equipe interdisciplinar nos grupos, com a
nutricionista  (NASF),  farmacêutico  (NASF)  e  profissionais  que  atuam  na  atenção
psicossocial, em concordância com a Política Nacional de Promoção da Saúde ( PNPS).
As PCAF devem ser compreendidas na perspectiva da reflexão sobre as práticas de
saúde  em  geral  e  também  do  fortalecimento  dinâmico  de  produção  da  vida,
assumindo,  dessa  maneira,  múltiplos  conceitos  em  sua  definição,  por  exemplo,
prevenção  e  humanização  da  saúde,  com  diferentes  formatos  em  sua  execução,
podendo se apresentar como política transversal ou articuladora, dentro de uma matriz
de princípios norteadores das práticas de saúde local. Baseada nas diretrizes do NASF,
as PCAF devem ser construídas a partir de componentes culturais, históricos, políticos,
econômicos  e  sociais  de  determinada  localidade,  de  forma  articulada  ao  espaço–
território onde se materializam as ações de saúde, cabendo ao profissional de saúde a



leitura abrangente do contexto onde irá atuar profissionalmente e como ator social.
Acreditando nesta, estamos tentando construir redes de cuidado integral, fortalecendo
o trabalho interdisciplinar com as pessoas portadoras de Diabetes e Hipertensão que
tem acesso ao serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista do Cadeado, que
desenvolvem  atividades  na  Atenção  Básica  (AB),  transformando  a  equipe
Multidisciplinar para Interdisciplinar.

SOBRE O QUE FOI:  Esta experiência visa resgatar a participação assídua e continua
dos usuários, como integrantes da comunidade e mobilizadores, tanto de si mesmos
quanto das pessoas ao seu redor, para as atividades propostas pela ESF/UBS/NASF
em  sua  comunidade,  seu  habitat.  Espera-se  com  essa  proposta  que  a  população
incorpore  no  seu  cotidiano  as  propostas  desenvolvidas  como  práticas  saudáveis,
principalmente  alguma  atividade  física.  Pois  através  da  proposta  desenvolvida  de
freqüência  e  continuidade  da  PCAF  em  todos  os  encontros,  alguns  grupos  estão
motivados e se mobilizando para que essas práticas venham a acontecer também em
outros momentos, tornando-se mais freqüentes. Para isso estão, inclusive, formulando
uma proposta de unir duas comunidades próximas, uma semana em cada localidade,
para que se torne viável a freqüência das atividades.

COMO FUNCIONA (OU) A EXPERIÊNCIA:  Semanalmente uma equipe composta
por  Médico  SF,  Enfermeira  SF,  ACS,  Fisioterapeuta/NASF,  Motorista  e  outro
profissional  da Equipe NASF ou da Atenção Psicossocial realizam o grupo.  Com a
seguinte  dinâmica  de  funcionamento,  primeiramente,  montagem  do  material  a  ser
utilizado  para  o  momento  de  orientação  (Projetor  Multimídia,  Tela  para  Projeção,
Notebook, Caixa de Som), realizado por um profissional convidado, que desenvolve
um assunto pertinente a sua área e de interesse comum ao grupo de portadores de
diabetes e hipertensão. No segundo momento a fisioterapeuta do NASF desenvolve
uma atividade aeróbica, pertinente a faixa etária, com duração de 30 minutos. Na qual
se  procura  trabalhar  diversas  cadeias  musculares,  simultaneamente,  sempre  dando
ênfase  ao  trabalho  cardiovascular.  No  final  é  realizado,  pela  enfermeira  ESF,  os
acompanhamentos  de  pressão  arterial,  peso,  altura,  circunferência  abdominal,
avaliação  das  carteiras  de  saúde  do  Hipertenso  e  Diabético,  medicações  em uso  e
exames  realizados,  todos  esses  dados,  além de  servir  como  subsídio  pra  avaliar  a
situação  de  saúde  do  hipertenso  e/ou  diabético,  também  são  utilizados  para
alimentação do Sistema de Informação de Hipertensos e Diabéticos – HIPERDIA do
município.  Durante  esse  momento  também  se  realiza  a  renovação  de  receitas  das
medicações continuas para hipertensão e Diabetes,  iniciativa que recentemente vem
dando certo, devido a dificuldade da presença desse profissional nos encontros. Com
isso tornou-se possível atualizar a receitas médicas, fazer um acompanhamento mais
intenso das condições de saúde e realizar encaminhamentos precoces de usuários que
apresentam alguma alteração, reduzindo, assim, os danos causados pelo mau controle
dos níveis  pressóricos e  glicêmicos.  Entre os  assuntos já  trabalhados pelos diversos
profissionais,  pode-se  citar  Orientações  Nutricionais  para  controle  da
Hipertensão/Diabetes, Os Dez Mandamentos da Saúde, Atividade Física na Diabetes e
Hipertensão,  Atividade  Física  na  Melhor  Idade,  Aspectos  Psicológicos  no
Enfrentamento das Doenças, Saúde Mental na População Idosa, e demais assuntos.

DESAFIOS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO:  Sensibilizar  a  população  da
importância da PCAF e de como realizar uma atividade física ou prática corporal é
viável. Desmistificar que nem todo o exercício físico aumentará os níveis pressóricos e
que isto depende do tipo e da intensidade da atividade. Comprovando na prática que a



atividade  aeróbica  interfere  positivamente  na  manutenção  ou  redução  imediata  da
pressão arterial (PA), não se esquecendo dos benefícios que estes trazem a curto, médio
e longo prazo, principalmente, em relação ao Diabetes.

QUAIS AS NOVIDADES DESSA EXPERIÊNCIA? Dentro do município de Boa Vista
do Cadeado, uma das novidades é desenvolver uma PCAF freqüente entre usuários
que se consideravam não aptos a prática de atividades físicas corporais, principalmente
aeróbicas.

1 Fisioterapeuta, Coordenadora do NASF , Integrante do Numesc, Boa Vista do 
Cadeado, BR.
2 Enfermeira, Coordendora ESF, Integrante do Numesc, Boa Vista do Cadeado, BR.
3 Enfermeira, Coordenadora da AB, Integrante do Numesc, Boa Vista do Cadeado, BR.
4 Nutricionista, Equipe NASF , Integrante do Numesc, Boa Vista do Cadeado, BR. 
5 Farmacêutico, Equipe NASF , Integrante do Numesc, Boa Vista do Cadeado, BR. 



Eixo temático: Gestão

PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA E SEUS RESULTADOS NO MUNICÍPIO
DE BOA VISTA DO CADEADO

Alexsander Santos Vieira

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Boa Vista do Cadeado

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Atenção  Básica  +  Estratégia  de  Saúde  da
Família – ESF + Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) + Gestão Municipal

Qual foi a experiência desenvolvida?  Cadastramento e participação da Unidade Básica de
Saúde de Boa Vista do Cadeado do Programa Nota Fiscal Gaúcha, segmento Saúde.

Sobre o que foi? Efetiva participação da Unidade Básica de Saúde de Boa Vista do Cadeado
no Programa Nota Fiscal Gaúcha. 

Como funcionou a experiência? No dia 09 de agosto de 2013 a Unidade Básica de Saúde de
Boa Vista do Cadeado recebeu seu certificado de habilitação para participar do Programa
Nota Fiscal Gaúcha, a partir da etapa 036, estando registrado sob o número de habilitação
SLD0059540.

Conforme definição da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, o Programa
Nota Fiscal Gaúcha “é um programa que, por meio da distribuição de prêmios, visa incentivar os
cidadãos  e  cidadãs  a  solicitar  a  inclusão  do CPF na  emissão  do documento fiscal  no  ato  de  suas
compras,  bem como conscientizá-los  sobre  a  importância  social  do  tributo.  Através  do  Programa,
os cidadãos concorrem a prêmios de até R$ 1 milhão (um milhão de reais), as entidades sociais por eles
indicadas  são  beneficiadas  por  repasses  e  as empresas  participantes  reforçam sua  responsabilidade
social com o Estado e a sociedade gaúcha”. Sendo assim, iniciou-se o trabalho de divulgação e
explicação para a população cadeadense, bem como para os servidores públicos municipais,
do  que  consistia,  e  consiste,  o  referido  Programa.  Aos  poucos,  dia  a  dia,  o  número  de
cidadãos cadastrados interessados em participar do Programa e indicar a Unidade Básica de
Saúde foi aumentando, uma vez que viam na participação do Programa NFG a possibilidade
de ganharem prêmios em dinheiro todos os meses e terem a vantagem do desconto de mais
5%  no  pagamento  no  Imposto  Sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA.
Divulgação na Sessão Plenária da Câmara de Vereadores, entrevistas na Rádio Comunitária
Glória FM, divulgação e explicação, de forma individual (corpo a corpo) na Unidade Básica
de  Saúde,  para  aqueles  que  lá  estavam  buscando  os  serviços  de  saúde  e  Feira  de
Agroindústria. De todas as formas via-se a possibilidade de aumentar o número de cidadãos
cadastrados que indicassem a Unidade Básica de Saúde – UBS, como entidade participante e
que permitisse que a  mesma ficasse  entre  as  15 primeiras  unidades  básicas  de saúde de



municípios  até  10.000  habitantes,  possibilitando  o  recebimento  do  repasse  de  recurso
financeiro.

Já  na  primeira  etapa,  a  Unidade Básica  de  Saúde  de  Boa  Vista  do  Cadeado terminou  o
período trimestral  com 167 cidadãos  indicando a  Unidade de  Saúde,  totalizando 137.918
pontos, o que classificou a Unidade de Saúde em 11º lugar.  Tal pontuação e classificação
possibilitou o  recebimento  de  recurso  financeiro  no valor  de  R$ 5.335,19,  a  ser  utilizado
somente na Unidade. Na etapa seguinte, a Unidade de Saúde terminou o trimestre com 384
cidadãos cadastrados indicando a Unidade, totalizando 468.635 pontos, o que classificou a
Unidade em 7º  lugar,  possibilitando o recebimento do recurso financeiro  no valor de R$
13.390,37. Na etapa 038, a Unidade de Saúde de Boa Vista do Cadeado terminou o trimestre
com 423 cidadãos cadastrados indicando a Unidade de Saúde, totalizando 627.470 pontos,
mantendo a Unidade em 7º lugar. Tal pontuação e classificação possibilitou o recebimento de
recurso financeiro no valor de R$ 12.660,66. Na etapa 039, a Unidade Básica de Saúde de Boa
Vista do Cadeado terminou o trimestre com 471 cidadãos cadastrados indicando a Unidade
Básica de Saúde, totalizando 868.547 pontos, classificando a Unidade Básica de Saúde em 6º
lugar,  possibilitando o recebimento de recurso financeiro no valor de R$ 13.458,31.  Até o
momento, a Unidade Básica de Saúde de Boa Vista do Cadeado já totalizou R$ 44.844,53 em
repasses  financeiros.  Com  o  repasse  do  recurso  referente  à  etapa  036,  foram  adquiridos
utensílios,  materiais,  mobílias  e  eletrodomésticos  para  preparar  o  imóvel  disponibilizado
para o Médico Clínico Geral, do programa Mais Médicos. Foram adquiridos: jogo de lençol,
jogo de panelas, roupeiro, colchão e cama box, forno micro ondas, climatizador de ar 12.000
btus, lavadora de roupas, liquidificador e material para pintura do imóvel. Foi adquirido um
celular  e  um chip  para  uso do profissional.  Para  a  Unidade de  Saúde foi  adquirido  um
arquivo de aço. Já se iniciou a utilização dos valores repassados referentes à segunda etapa
de contemplação para a aquisição de novas motocicletas a serem utilizadas pelas Agentes
Comunitárias  de  Saúde  e  Agentes  do  Programa  Primeira  Infância  Melhor,  bem  como  a
aquisição de um veículo novo para o Setor de Vigilância Sanitária. Com relação aos cidadãos
cadastrados e que indicaram a Unidade Básica de Saúde, estes participaram pela primeira
vez do sorteio no mês de dezembro, não tendo havido nenhum contemplado, infelizmente.
Mas,  para alegria da comunidade cadeadense,  já no mês seguinte,  em janeiro,  houve um
cidadão  contemplado,  recebendo  o  prêmio  de  R$  1.000,00.  No  mês  de  abril  houve  dois
cidadãos contemplados com prêmios de R$ 1.000,00 e R$ 200,00. No mês de maio houve 2
ganhadores com prêmios de R$ 200,00 cada um. No mês de junho houve dois ganhadores
com prêmios de R$ 1.000,00 e R$ 200,00. Desde o primeiro mês de participação dos sorteios,
em dezembro de 2013, já somam 7 cidadãos contemplados, totalizando R$ 3.800,00.

Desafios para o desenvolvimento? O trabalho de divulgação e informação sobre o Programa
Nota Fiscal Gaúcha no município é constante. Um grande desafio está em convencer aqueles
cidadãos que acreditam que o cadastramento e a participação no Programa NFG permite à
Secretaria da Fazenda monitorar os  gastos de cada participante e  que tal monitoramento
poderá  trazer  consequências  indesejáveis.  Há também o receio  de  que  a  participação  no



Programa implicará em algum problema com o “Bloco do Produtor” ou então a possibilidade
de  cancelamento  do  recebimento  de  recursos,  como  o  bolsa  escola,  por  exemplo.  Outro
desafio está em alcançar a população cadeadense de maneira mais rápida e eficiente para
realizar o cadastramento no Programa NFG, visto que o município é bastante extenso, tendo
701,102 km2, com população urbana de 472 habitantes, e população rural de 1969 habitantes
(IBGE, 2010). E por último, tão importante quanto os demais desafios, é não ser mais possível
a digitação de cupons fiscais recolhidos nos mais diversos estabelecimentos comerciais para
aumentar a pontuação da Unidade Básica de Saúde e, consequentemente, alcançar melhor
classificação no ranking das 15 primeiras unidades básicas de saúde de municípios até 10.000
habitantes. A digitação de notas permitiu, durante todo o período de participação, o aumento
da  pontuação  consideravelmente.  Tal  impossibilidade  se  deve  ao  fato  de  alterações  nas
regras do Programa NFG.

Quais as novidades desta experiência?  Contar com auxílio por parte do responsável pelo
Programa Nota Fiscal Gaúcha em outro município, de certa forma concorrente. 

Referências Bibliográficas: 

RIO  GRANDE  DO  SUL.  Disponível  em:
https://nfg.sefaz.rs.gov.br/site/institucional_o_que_e.aspx Acesso em 07 julho 2014.

BRASIL.  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  –  IBGE.  Disponível  em:
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=430222&search=rio-
grande-do-sul|boa-vista-do-cadeado|infograficos:-informacoes-completas>  Acesso  em:  7
julho 2014.



Eixo Temático: Atenção Básica

Melhoria da atenção em saúde de pacientes portadores de Diabetes Mellitus
tipo II

Claudiele Tubino da Silva

Manuela Meinen

Local da experiência

Brasil, Rio grande do Sul, Colorado

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos

Equipe do ESF e equipe multidisciplinar de apoio da Atenção Básica

Qual foi a experiência desenvolvida?

Foi  desenvolvido  um  trabalho  de  intervenção  para  melhorar  a  atenção  em
saúde  prestada  aos  portadores  de  Diabetes  Mellitus  (DM)  tipo  II  no  município  de
Colorado,  RS.  Tendo  como  objetivo  melhorar  a  adesão  ao  tratamento  e  taxas  de
glicemia  dos  diabéticos,  diminuindo  assim  as  complicações  ocasionadas  por  essa
patologia  e  também  o  número  de  internações,  consequentemente  melhorando  a
qualidade de vida. 

A intervenção ocorreu na UBS da Vila Pe. Osmari, localizada na comunidade
mais carente do município, 380 habitantes com predominância da raça negra, dos quais
17 pacientes são portadores de Diabetes Mellitus. Todos os pacientes participam do
grupo  de  hipertensos  e  diabéticos  da  Estratégia  Saúde  da  Família,  onde  são
acompanhados  por  médico,  nutricionista,  enfermeiro  e  Agentes  Comunitários  de
Saúde  (ACS),  porém,  os  encontros  ocorrem  a  cada  dois  meses,  o  que  não  estava
possibilitando um acompanhamento e monitoramento mais rigoroso da glicemia dos
diabéticos, sempre muito alteradas e raramente os pacientes tinham comprometimento
com o seguimento em consultório quando exames ou sinais e peso alterados.

Sobre o que foi?

O diabetes  mellitus  é  uma doença  crônica  não  transmissível,  que  apresenta
crescentes taxas de prevalência e incidência no Brasil e no mundo e por isso tornou-se
uma grave questão de saúde pública. 1 A doença caracteriza-se por uma hiperglicemia
crônica, decorrente da produção diminuída ou ausente da secreção de insulina pelo
pâncreas e/ou da resistência à ação da insulina.2 O controle glicêmico inadequado ao
longo da vida precipita o aparecimento e agravamento das complicações crônicas da
doença.  Entretanto,  o  controle  glicêmico  constitui  um  desafio  na  medida  em  que
depende da mudança de hábitos, muitas vezes arraigados culturalmente e associados a
questões subjetivas relacionadas ao modo de vida das pessoas.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes a adoção de um estilo de vida
adequado, com a prática regular de atividades físicas e a ingestão de dieta adequada, é
praticamente duas vezes mais efetiva que o tratamento farmacológico no controle do



DM.  Neste  contexto,  os  usuários  com  diabetes  mellitus,  necessitam  de
acompanhamento sistemático por equipe multiprofissional de saúde que ofereçam as
ferramentas  necessárias  para  o  manejo  da  doença  com vistas  ao  autocuidado.  ³  A
adesão  ao  tratamento  de  diabetes  é  muito  complexa,  devido  a  dificuldade  de
incorporar  à  sua  realidade  e  cotidiano  o  autocuidado,  muitas  vezes  encontramos
obstáculos em modificarmos estilos de vida e mantê-las, e não podemos deixar de levar
em  consideração  outros  fatores  que  interferem  nessa  adesão  que  são  as  questões
sociais, econômicas e ambientais.

Na  comunidade  da  Vila  Padre  Osmari  houve  um aumento  considerável  de
internações  por  descompensação  da  doença  e  aumento  da  necessidade  de
insulinoterapia.  Pode-se  perceber  que  esses  fatos  ocorrem  devido  à  falta  de
conscientização  das  mudanças  comportamentais  e  do  autocuidado,  ou  seja,  essas
intercorrências podem ser evitadas, porém, um dos grandes problemas encontrados é a
condição socioeconômica e educacional desses pacientes.

Como  proposta  de  atuação  transformadora  com  participação  efetiva  da
população envolvida e com o objetivo principal de promover um trabalho educativo,
preventivo e  demonstrando o  quanto as  mudanças  comportamentais,  alimentares e
principalmente o autocuidado irão evitar complicações e melhorar a qualidade de vida
desses pacientes,  ou seja,  conhecer  e  modificar  os  fatores que estão interferindo na
adesão dos diabéticos ao tratamento.

Como funcionou a experiência?

Esse trabalho consistiu em um grupo multidisciplinar semanal com portadores
de Diabetes,  que receberam um caderno de controle  alimentar  e  glicemia capilar  e
deveriam preenchê-lo com os valores de hemoglicoteste (HGT) realizado diariamente
em jejum e descrever toda sua alimentação diária.

Durante os quatro meses os pacientes foram monitorados semanalmente pela
equipe, principalmente dados como glicemia capilar, peso e o diário de alimentação e
também ocorria atividade física e palestras educativas com o intuito de melhorar o
conhecimento sobre a doença e assim conscientizar da importância das alterações nos
hábitos de vida necessárias para melhorar a qualidade de vida, com profissionais da
equipe,  entre eles  nutricionista,  enfermeira,  fisioterapeuta,  odontólogo,  professor  de
educação física e agente comunitário de saúde.

Com o intuito de diminuir as complicações por DM os pacientes realizaram
todos os exames de rotina para triagem de risco conforme protocolo do Ministério da
Saúde, e realizaram avaliação nutricional, odontológica, cardiológica e oftalmológica,
sendo  que  sempre  que  necessário  seguimento  ou  tratamento  receberam  toda  a
assistência da secretaria de saúde.

Para melhorar o atendimento dos pacientes diabéticos nas UBS foi realizada
capacitação  de  toda  equipe  de  saúde  para  a  utilização  dos  protocolos  de  diabetes
mellitus  e  hipertensão  arterial  e  assim  aperfeiçoar  o  acolhimento  dos  pacientes
diabéticos e a identificação dos sintomas de risco e das complicações causadas por
essas patologias. 



Para realizar a promoção da saúde foi feito trabalho de prevenção com toda
comunidade da região  do estudo através  de  palestra  educativa,  orientação sobre  a
importância da alimentação e mudanças comportamentais a fim de evitarmos muitas
doenças e suas complicações.

Desafios para o desenvolvimento

Uma das maiores dificuldades na realização deste projeto foi  em relação ao
horário  de  participação  das  atividades  educativas,  pois  a  maioria  dos  pacientes
trabalha fora, o que muitas vezes coincidia com o horário do grupo então nestes casos
eram atendidos em outro momento combinado previamente, mas as vezes acabavam
ficando com consultas  em atraso,  pois  não participavam dos  encontros,  e  nem em
outros horários.

Quais as novidades desta experiência?

Foi concluido que a melhoria da atenção à saúde das pessoas com DM através
de  um  acolhimento  mais  efetivo,  de  um  cuidado  integral  através  de  trabalho
multidisciplinar com assistência contínua é uma estratégia que favorece a superação
das  dificuldades  no  controle  da  doença  possibilitando  meios  de  enfrentamento,
melhorando  assim  a  adesão  ao  tratamento,  o  autocuidado  e  consequentemente  a
qualidade de vida desses pacientes. 

Houve melhoria do autocuidado associado ao controle das taxas de glicemia de
jejum  dos  participantes  –  73%  dos  diabéticos  com  glicemia  de  jejum  alterada  no
primeiro mês, comparados com 33% no final do quarto mês. Por meio de reeducação
alimentar  e  aumento  da  atividade  física,  cinco  diabéticos  obtiveram  redução
considerável  de  peso.  Alguns  diminuíram as  doses  de  insulina usada.  Além disso,
houve maior controle dos fatores de risco, diminuição das internações e principalmente
maior conscientização da própria doença entre os diabéticos. 

A introdução do uso dos protocolos de atendimento de hipertensos e diabéticos
também foi fundamental na melhoria do atendimento em todas as unidades de saúde
do município, sendo dada prioridade a esses pacientes quando procuram o serviço de
saúde.
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Eixo temático: Diversidade e Transversalidade

HIPERATIVANDO: CRIANÇAS E A DIFERENÇA DO CUIDADO QUALIFICADO

Eduardo Schwanke, farmacêutico, Colorado, Brasil.
Caroline Malia Chitolina, psicóloga, Colorado, Brasil.

Etiele Görgen, pedagoga, Colorado, Brasil.
Gilca Grandi, Assistente Social, Colorado, Brasil.
Morgana Braganholo, psicóloga, Colorado Brasil.

Local da experiência: 

Colorado – RS.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Farmacêutico  (farmácia  da  Unidade  Básica  de  Saúde)  e  Equipe  do
NAAB-Núcleo de Apoio à Atenção Básica em Saúde Mental  (Psicólogas,  Assistente
Social e Pedagoga).

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Oficinas  Terapêuticas  de  frequência  semanal  com  crianças  com
diagnóstico de hiperatividade e que estão em uso de metilfenidato (ritalina). Nestas
oficinas  são  realizadas  diversas  atividades  como  artesanato,  jogos  lúdicos  e
pedagógicos muitas vezes levando em consideração a importância da colaboração e o
trabalho em equipe entre os  participantes e  também momentos de conversas sobre
assuntos diversos Durante as oficinas tentamos manter uma atmosfera acolhedora para
estimular  a  aproximação  entre  as  crianças  e  para  manter  sua  espontaneidade.
Realizamos,  trimestralmente,  reuniões  informativas  e  de  orientação  aos  pais  sobre
características  de  comportamento,  uso  e  efeitos  da  medicação  oportunizando
momentos  para  relatos  e  conversas  sobre  suas  vivências  em  família  e  para  que
diminuam dúvidas e possíveis ansiedades que possam estar vivenciando em relação
aos seus filhos. Esta experiência, no momento, está sendo desenvolvida.

Sobre o que foi? 

Oficina terapêutica com crianças com diagnóstico de hiperatividade e
que  estão  em  uso  de  metilfenidato  (ritalina)  que  é  dispensado  pela  farmácia  de
medicamentos especiais do município, através dos processos administrativos conforme
protocolos  específicos.  Acompanhamento  às  famílias  destas  crianças  através  de
reuniões.

Como funciona(ou) a experiência? 

Encontros  semanais  com  as  crianças  com  duração  de  uma  hora  e
reuniões  trimestrais  com  os  pais.  Reuniões  de  equipe  para  troca  de  informações,
discussão de casos e planejamento das oficinas. Encaminhamentos quando necessário.



Desafios para o desenvolvimento? 

Percebemos, até agora, o preconceito sócio-familiar, falta de informação
geral e o despreparo dos profissionais da educação para trabalhar com estas crianças.
Como desafio,  percebemos  a  necessidade  de  trabalhar  com os  professores  da  rede
escolar colaborando com conhecimentos teóricos e com o que foi construído durante as
oficinas  terapêuticas  e  estimulado  a  adaptação  do  professor.  Temos  como  desafio,
também,  o  estudo e  o  trabalho  em equipe  para  uma construção  coletiva de  novas
práticas e, quiçá, de conhecimentos.

Quais as novidades desta experiência?

A interatividade das crianças e sua espontaneidade enriquecem a prática
terapêutica e a compreensão da amplitude de um diagnóstico de hiperatividade na
vida de uma criança e também de sua família revelando aspectos de suas vivências e
experiências que são carregadas de sentimentos e emoções por vezes contraditórios. O
trabalho e a  prática  envolvendo o  constante  apoio e  interferência  dos  profissionais
envolvidos é algo que estamos descobrindo aos poucos.

Outras observações: 

Pensamos  em  ampliar  a  participação  de  profissionais  com  formação
diferente dos que já estão trabalhando. 
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BARKLEY, RA. Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade – guia completo para pais,
professores e profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

DSM-  IV-TR  - Manual  diagnóstico  e  estatístico  de  transtornos  mentais. Porto  Alegre:
Artmed, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE MENTAL. Nota da ABRASME sobre portaria
da SMS/SP sobre TDAH.  Transtorno de  déficit  de  atenção e  hiperatividade (TDAH) e  a
iniciativa exemplar da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. São Paulo, 2014.



Eixo Temático: Transversalidade e diversidade

Melhoria da atenção em saúde bucal de escolares entre o jardim e quarto ano  das
escolas municipais de Colorado, RS, através do Programa SESC 

Sorrindo Para O Futuro

Alexandro Ayres Guerra, Dentista, Dentista ESF, Colorado, Brasil
Claudete G. Ottoni, Auxiliar em Saúde Bucal, Colorado, Brasil

Cristiane T.de Aguiar, Auxiliar em Saúde Bucal, Colorado, Brsail
Graciela Donatti, Auxiliar em Saúde Bucal, Colorado, Brasil

Local de experiência : Colorado, RS, Brasil

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: O Sorrindo Para O Futuro é uma parceria
entre a Secretaria de Saúde,  Secretaria de Educação do Município de Colorado e o
SESC-RS. Na Secretaria de Saúde estão envolvidos o Secretário de Saúde, O cirurgião-
dentista da ESF, além das auxiliares em saúde bucal.  Já na Secretaria de Educação,
além da Secretária de Educação e a Coordenadora do programa, todos os diretores das
quatro escolas municipais e professores do jardim ao quarto ano estão envolvidos, pois
são eles que se responsabilizam em cobrar a escovação dental todos os dias após a
merenda escolar.

Qual foi a experiência desenvolvida? Programa Sorrindo Para O Futuro foi iniciado
pelo SESC-RS em 2003, visando melhorar a saúde das crianças através da formação de
hábitos saudáveis com uma alimentação adequada e prevenção de placa bacteriana. A
população alvo foi alunos entre o jardim e quarto ano das quatro escolas municipais de
Colorado. No município, o programa teve início no ano de 2009. 

Sobre o que foi? É um programa que tem por objetivo principal diminuir os índices de
cárie dentária e doença periodontal com a desorganização da placa bacteriana através
da escovação dentária realizada diariamente nas escolas.  Placas bacterianas formam
biofilmes, caracterizados por agregações compostas por uma comunidade bacteriana
que  formam  estruturas  complexas  de  polímeros  extracelulares  com  sistemas
circulatórios  primitivos,  aderindo-se  aos  dentes,  cálculos  e  outras  superfícies  da
cavidade bucal  (PAGE, KORNMAN, 1997).  Segundo Oppermann,  o biofilme dental
apresenta-se como agente determinante da cárie dentária e periodontopatias, as quais
se  caracterizam como principal  problema no âmbito  de  odontologia  sanitária.  Para
Sharma e Galustians, a escovação é a linha de frente de defesa contra o biofilme dental
e a gengivite.

Como funciona a experiência? No início de cada ano letivo, os alunos recebem através
do  SESC,  um  KIT  contendo  escova  dental,  fio  dental  e  creme  dental.  O  mesmo é
utilizado  para  a  realização  da  escovação  dental  diariamente  nas  escolas  após  a
merenda  escolar.  A  cada  semestre,  o  dentista  visita  as  escolas  com  o  objetivo  de
orientar os alunos quanto à forma correta de proceder a escovação dental com o auxílio
de um macromodelo. Além dessa parte preventiva, os alunos cadastrados no programa
são avaliados no mês de março/abril diretamente na escola pelo cirurgião-dentista de
forma  que  seja  feita  uma  triagem  dos  alunos  que  necessitam  de  tratamento
odontológico junto à unidade de saúde.  Aqueles  que necessitam de tratamento são
agendados  através  da  escola  para comparecerem na unidade de  saúde com algum



responsável em dia e horário agendado fora do turno da escola. Para o atendimento
dos  alunos  das  quatro  escolas  municipais  de  colorado,  são  destinados  três  turnos
semanais.

Desafios para o desenvolvimento? O principal desafio foi conseguir implementar nas
escolas  uma  rotina  de  escovação  dentária  após  a  merenda  escolar.  Além  disso,
disponibilizar na agenda odontológica horário específico para o atendimento dessas
crianças junto à unidade de saúde

Quais as novidades da experiência?  A novidade que essa experiência trouxe para o
município  foi  conseguir  atingir  uma  população,  entre  quatro  e  onze  anos,  a  qual
carecia de programas de prevenção em saúde bucal. Até 2010, Colorado possuía na
rede pública de saúde apenas um dentista 20 horas, a qual se dedicava mais a parte
curativa com o atendimento no consultório odontológico, pois restava pouco tempo
para que ela pudesse se dedicar a prevenção em saúde bucal.  Embora o Programa
Sorrindo do Futuro já exista desde 2009, foi em 2011, com a contratação de um dentista
40 horas e uma auxiliar em saúde bucal para a implantação da Saúde Bucal na Equipe
de Saúde da Família, que foi possível aumentar o desenvolvimento das atividades no
programa.

Outras observações: A partir do início do ano de 2011, para que o programa Sorrindo
Para O Futuro realmente acontecesse, foram estabelecidas metas para os quatro meses
iniciais.  A primeira meta era aumentar para 100% o número de alunos das escolas
municipais de Colorado, entre o jardim e quarto ano, que realizam escovação dentária
após a merenda escolar,  sendo alcançada já  no segundo mês.  A segunda meta era
cadastrar 100% os escolares na unidade de saúde, meta essa alcançada já no primeiro
mês. A última meta estabelecida foi realizar exames bucais em 100% dos escolares para
selecionar  aqueles  que  necessitam  tratamento  odontológico,  destinando  turnos
específicos na unidade de saúde para atendê-los. No final do quarto mês, 92,6 % dos
alunos haviam recebido exame bucal na escola.

Referências bibliográficas:
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Periodontology, v.14, p.9-11, 1997.

Opperman,  R.V.  Diagnóstico  e  tratamento  das  doenças  cárie  e  periodontal.  In:
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com o uso de quatro escovas dentais manuais de desenho complexo por período de
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Eixo temático: Atenção Básica

“Um olhar com uma visão a mais”
Cedimeres Sasso

Elaine Mayer Agertt da Rosa
Ernestina Fátima Berta

Lúcia Izabel de Souza
Nataliê Dornelles da Silva

Vanessa Bachio Cavalheiro

Local de experiência (País, Estado, Município):Brasil, Rio Grande do Sul, Cruz Alta.

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos: Unidade  Básica  de  Saúde:  Médica,
Enfermeira,  Nutricionista,  Fisioterapeuta,  Técnica  de  Enfermagem,  Agentes
Comunitário de Saúde e Recepcionista.

Qual foi a experiência desenvolvida? Através de visitas domiciliares as ACS da Vila
lizabel sentiram a necessidade de organizar e atender a comunidade. Que estavam com
o  índice  elevado  de  hipertensos,  diabéticos,  depressivos  e  sedentários,  essas
informações foram levadas até a coordenação, que em conjunto com a fisioterapeuta e
os ACS foi criado o grupo de atividades físicas “Um olhar com uma visão a mais”.

Sobre  o  que  foi? Essa  experiência  foi  pensada  e  desenvolvida  para  melhorar  a
qualidade de vida, reduzindo danos e conscientizando a população da importância da
prática de atividades físicas para sua saúde física e mental.

Como  funciona(ou)  a  experiência? São  realizadas  atividades  físicas  semanais,
orientações  e  exercícios  para diminuir  quedas,  circuito  de  exercícios  para membros
inferiores  e  membros  superiores,  utilizando  materiais  como:  bola  de  pilates,  faixa
elástica, halteres, caneleiras, atividades realizadas com música, também festas com o
grupo  em  datas  comemorativas,  acontece  também  rodas  de  conversas  com
profissionais da saúde (nutricionista, fisioterapeuta, médicos e enfermeiros), visando
melhorar a sua alimentação, e reintegrando os participantes que são na maioria idosos
a sociedade.

Desafios para o desenvolvimento? Os maiores desafios encontrados é convencer as
pessoas  da  importância  da  prática  da  atividade  física  no  seu  dia  a  dia,  e  de
frequentarem assiduamente o grupo,  e tornar a atividade física um hábito em suas
vidas. 

Quais  as  novidades  desta  experiência? Desde o  inicio  do nosso grupo agregamos
várias atividades como: dança, atividades ao ar livre, festas em datas comemorativas ,
obtivemos melhoras nos índices de hipertensão, diabetes tivemos também redução de
peso  entre  os  pacientes,  a  redução  de  medicação  e  auto  estima  elevada  naqueles
pacientes  que  sofriam  de  depressão.  Notamos  também  que  eles  começaram  a  se
relacionar melhor uns com os outros( melhorando assim a memória, e o bem estar).

Outras observações (se houver): Teve inicio em abril de 2012, com encontros semanais
que ocorrem no centro comunitário de nosso bairro, que já atingimos cerca de 40 a 50
pessoas em nosso grupo.



Eixo: Ciclos Vitais

Descobrindo Valores

Monalise Facco Soares

Local de experência:

Brasil, RS, Fortaleza dos Valos.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:

Unidade Básica de Saúde, NAAB, Secretaria Municipal de Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida.

Atendimento com criança e adolescentes através da oficina de taekwondo com alunos 
das escolas municipais e estaduais.

Sobre o que foi.

Oficina de taekwondo – artes marciais

Como funciona (ou) a experiência.

Com aulas semanais e duração de duas horas, com turno inverso a escola.

Desafios para o desenvolvimento.

Prevenção de álcool e drogas

Motivação no esporte

Resposabilidade

Integridade

Quais as novidades desta esperiência.

Melhor rendimento escolar

Crianças e adolescentes em participação nos projetos

Melhor comportamento na sociedade



Eixo: Atenção Básica

“AS ATIVAS” - Grupo de Caminhada 

Araci Ribeiro Martins, Agente Comunitária de Saúde

INTRODUÇÃO

Ibirubá  localiza-se  no  Rio  Grande  do  Sul  a  298  Km  de  Porto  Alegre  e  tem  uma
população  de  18.690 conforme censo de  2007.  O PACS iniciou suas  atividades  em
Ibirubá no ano de 1998. Em 2008 numa reunião de ACS solicitou-se que as mesmas
pensassem em uma nova atividade  que pudesse  ser  implementada  e  trazer  algum
benefício em sua microárea. A ACS do bairro progresso colocou que a praça do bairro
estava em reforma e após isso poderia iniciar um grupo de caminhada, pois durante as
visitas realizadas pela mesma sentiu a necessidade de iniciar um trabalho de grupo que
trouxesse benefícios físico e mental, pois é grande o número de pessoas Hipertensas,
Diabéticas,  Obesas e Depressivas.  Com a remodelação da praça do bairro a mesma
colocou sua idéia em prática convidando as pessoas cadastradas a participarem de um
grupo de caminhada, o que foi bem aceito pelas mesmas. Em 12/2008 iniciaram as
atividades  com 10 participantes,  com encontros  3  vezes  por semana,  pela  parte  da
manhã, onde são praticados 30 minutos de caminhada e 10 minutos de alongamento.
Logo  foram  agregados  outros  profissionais  como  uma  técnica  de  enfermagem,
acadêmica de educação física,  médico,  e outros profissionais da área.  Atualmente o
grupo conta com 30 participantes. Além da caminhada realizam outras atividades de
integração.  O nome  “as  ativas” foi  escolhido pelo  próprio  grupo bem como o seu
uniforme. 

OBJETIVO

Proporcionar  condições  de  melhorar  a  qualidade de  vida da  população através  da
atividade física. 

Incentivar as pessoas a desenvolverem uma atividade física, através do grupo.

Utilizar  o  espaço  existente  na  praça  do  bairro,  propiciando  um  bom  lugar  para  a
prática da atividade física.

Aproveitar o espaço existente na praça do bairro.

Proporcionar um momento de lazer.

DESCRIÇÃO  DAS  TÉCNICAS,  MÉTODOS  OU  PROCESSO  DE  TRABALHO
ADOTADO

A caminhada é um exercício aeróbico muito  simples,  que não exige equipamentos,
roupas ou locais específicos, apenas um calçado adequado para não causar lesões. Pode
ser feita por qualquer pessoa, independente do sexo ou idade. O grupo “As Ativas”
realiza  caminhadas  com  exercícios  de  alongamento  na  praça  do  Bairro  Progresso,
durante uma hora, 3 vezes por semana, ou seja nas segundas, quartas e sextas pela
manhã sendo 30 minutos para a caminhada e 10 minutos para o alongamento. Durante



o ano temos  uma variação  no  horário  devido  ao clima.  O grupo passou por  uma
avaliação médica no início das atividades e após 6 meses. Será agendada uma próxima
avaliação médica. Contamos com a colaboração de uma estudante de Educação Física
durante 2009 (6 meses) que acompanhou o grupo e ensinou como fazer as atividades
corretamente.  Também é  verificado  a  Pressão Arterial  das  mesmas  pela  técnica  de
enfermagem do Posto de Saúde do Bairro. A Agente de Saúde mantém um cadastro
das participantes. 

RESULTADOS ALCANÇADOS

A ACS do bairro conseguiu mobilizar a comunidade visto que o grupo está crescendo a
cada dia o que demonstra uma boa aceitação pela atividade física e a convivência com
o grupo. Temos depoimentos de participantes de como o grupo é bom pra sua vida.
Com essa integração o grupo conseguiu patrocínio (parcial) para o seu uniforme, vem
realizando  atividades  de  integração  como  confraternização  de  final  de  ano,  e
trimestralmente dos aniversários. Na avaliação médica constatou-se uma melhora nos
níveis sanguíneos através de exames laboratoriais e uma melhora na auto-estima das
mesmas.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA

As ACS representam o elo entre a equipe e a comunidade. Trabalham com adscrição de
famílias  e  devem desenvolver  atividades  de  prevenção  de  doenças  e  promoção  de
saúde, por meio de ações educativas, individuais e coletivas junto às famílias pelas
quais  são  responsáveis.  Ser  Agente  Comunitário  de  Saúde  é  ser  povo,  é  ser
comunidade,  é  viver  dia  a  dia  a  vida  da  sua  comunidade.  É  ser  o  elo  entre  as
necessidades  de  saúde  da  população  e  o  que  pode  ser  feito  para  melhorar  suas
condições de vida. 

A caminhada é um exercício aeróbico, que qualquer pessoa pode fazer e não requer
equipamentos sofisticados.  Caminhar,  principalmente  para quem está iniciando um
programa de atividades é  ideal  para trabalhar a função cardiovascular,  fortalecer a
musculatura, melhorar o condicionamento físico entre outros. Os alongamentos têm
grande importância para a melhora da saúde, reduz as tensões musculares e induz o
corpo ao relaxamento, entre outros.

A participação em um grupo ajuda as pessoas a trocar experiências e a obterem com
isso benefícios emocionais, como comprovam os relatos das participantes desse grupo
pois no grupo uns incentivam os outros .



Eixo : Atenção Básica

INTRODUÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA EM GRUPO DE SAÚDE NA
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS.

Autores:
Fta. Décio Miguel Marcon.

Enf. Joice Marques.
Co-Autores:

Roseneide Bock Braatz - ACS; 
Angelita Sarturi Mendes – ACS;
Fabiana Ciprandi Vieira – ACS;

Marlene Fátima Pedrotti Pedersen – ACS;
Selita Terezinha dos Santos da Rosa – ACS;

Marilda Oliveira Hagemann – ACS;
Denise Schneider – ACS;

INTRODUÇÃO: A  OMS  definiu,  grupos  de  qualidade  de  vida  como  cultura  do
indivíduo e os valores nos quais eles vivem, considerando os padrões e estilo de vida,
mudanças  de  hábitos,  atitudes,  comportamento  e  melhorar  suas  capacidades  nas
AVDs.  A  atividade  física  em grupos  de  saúde  vem ao  encontro  deste  conceito.  O
objetivo deste trabalho é formar grupos de saúde com a ajuda das ACSs do seu bairro;
promover, prevenir e reabilitar as doenças crônicas; proporcionar autonomia, melhoria
da qualidade de vida e inclusão social.

POPULAÇÃO: usuários  de  medicamentos  de  uso  contínuo  para  diabetes  e
hipertensão, idosos e população em geral das áreas de abrangência.

MATERIAIS: Bastão de madeira , garrafa pet.

LOCAL:  ginásio  de  esporte,  salão  ou  espaço  físico  da  localidade  da  área  de
abrangência das ACSs.

PROCEDIMENTO: realizado palestra motivacional com fisioterapeuta nos grupos de
saúde para conscientização da importância de atividades físicas regulares em sua vida.
Após as ACSs em sua visitas domiciliares convidavam as pessoas para formação de
grupo, organizavam o local, data e a hora para realização das atividades. As atividades
são  desenvolvidas  uma  vez  por  semana  durante  1:30h,  adaptadas  aos  diversos
problemas,  nas  quais,  são  realizados  exercícios  específicos  de  alongamento,
fortalecimento muscular,  equilíbrio,  coordenação, respiração e postura.  O trabalho é
voluntário por parte do fisioterapeuta e os custos são mantidos pelo grupo com uma
contribuição mensal.

DESAFIOS: observar o andamento e desempenho de cada indivíduo nas execuções do
programa, explorando e orientando da melhor forma; introduzi-lo no grupo com a sua
participação  conforme  as  capacidades  e  limitações;  estimular  os  participantes  nas
atividades regulares e associa-los a este estilo de vida.

CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  as  ACSs  foram  de  fundamental  importância  para
organizar,  acompanhar  e  administrar  os  grupos  e  o  fisioterapeuta  orientando  e



acompanhando as atividades. Como resultados do trabalho, percebeu-se melhora na
marcha, flexibilidade, postura corporal, autonomia das AVDs, redução nas queixas de
dores, aumento no prazer de viver, disposição e interação no grupo, diminuição do uso
de medicamentos para dores e depressão.



Eixo : Atenção Básica

VISITA DOMICILIAR: INCENTIVO AO ALEITAMETO MATERNO

Salete Terezinha Zeni, Agente Comunitária de Saúde

Eu, Salete Terezinha Zeni, trabalho como agente comunitária desde janeiro de
1998, sempre procurei durante este tempo de trabalho me qualificar em todas as áreas
de atendimento a saúde, uma delas em especial e por vontade própria a do incentivo
ao aleitamento materno, onde na minha micro área de atendimento de 10 anos para cá
está em 100% de aleitamento materno, também sempre procuro orientar e muitas vezes
auxiliar minhas colegas ACS nas suas micro áreas, pois muitas vezes as mesmas me
solicitam auxilio, pela experiência que adquiri.

Meu trabalho com o aleitamento materno inicia com a gestante no momento da
preparação incentivando as mesmas a usarem a conchinhas que é o processo onde faz a
preparação para a formação do bico do seio isso ocorre em torno dos 6 a 7 meses de
gestação,  mas  durante  todo  o  período  gestacional  vou  conversando  com  a  futura
mamãe  para  que  ela  obtenha  por  vontade  própria  e  veja  a  necessidade  da
amamentação e o quanto valor tem a amamentação para a saúde do seu filho. Mesmo
com todo está  preparação  o  momento  que  o  bebê  nasce  muitas  das  gestantes  tem
dificuldade em amamentar, pois começa a não produção do leite, o leite começa a ficar
empedrado em virtude do bebê não sugar direito, a pegada no lugar errado causando
rachaduras no bico do seio, nenê fraco sem força para mamar muitas vezes por ser
prematuro, sendo ai que entra mais precisamente o meu trabalho, onde muitas vezes a
mamãe e a família já não acreditam que o bebê vai conseguir mamar, mas eu sempre
usando  a  minha  experiência  em  nenhum  dos  casos  que  presenciei  até  hoje  tive
dificuldade de lidar, pois com a calma e as minhas esperiências consegui vencer as
dificuldades.

Já apresentamos esse trabalho de incentivo ao aleitamento materno em Brasília
e Porto Alegre. Na primeira mostra em Brasília, o meu exemplo foi para o folder do RS.
Também foi apresentado na 6 expoepi (especifico uso das conchinhas). E por último no
seminário de aleitamento em porto alegre. essas experiências são minhas e também do
nosso grupo.



Eixo temático: Gestão

ANALISE DA GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS NA 14ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

Schana Shirley Silva 8

Claudio Edilberto Hoflër9

Local de experiência (Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Rosa/RS):

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Rede Atenção a Saúde/ RAS, Rede Urgência
e Emergência - RUE/ Rede de Cuidados.

Qual foi  a experiência desenvolvida? Foi  gratificante o desenvolvimento deste artigo
cientifico,  pois  nos  propiciou,  o  desenvolvimento  de  uma  analise  aprofundado  dos
principais  desafios  e  potencialidade  da  Gestão  da  Rede  de  Atenção  as  Urgências  e
Emergências  na  14ª  CRS,  especificamente  os  atendimentos  do  SAMU,  gestão  e  os
trabalhos das equipes, suas potencialidades e desafios nesta região de saúde.

Sobre o que foi? Analise da Gestão da Rede de Atenção às Urgências e Emergências na
14ª Coordenadoria Regional de Saúde. 

Como  funciona(ou)  a  experiência? O  estudo  propõe  analisar  Rede  de  Atenção  as
Urgências e Emergência na região da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde, em particular
a  gestão  e  a  logística  das  ações  e  serviços  prestados  junto  as  Unidades  de  pronto
atendimento, o SAMU. A RUE implementada de forma regionalizada e hierarquizada,
articulada de acordo com as ações da Rede de Atenção à Saúde – RAS visando amplo e
irrestrito atendimento com: a Atenção Básica em Saúde; Promoção, Prevenção e Vigilância
à Saúde;  Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)  e suas Centrais  de
Regulação Médica das Urgências; Sala de Estabilização; Unidades de Pronto Atendimento
(UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas; Hospitais e Atenção Domiciliar
com  o  apoio  do  Ministério  da  Saúde.  Para  o  desenvolvimento  desta  proposta  foram
coletados  e  tabulados  dados  dos  arquivos  dos  órgãos  oficiais  da  área  da  saúde,
principalmente  do  Atendimento  Móvel  de  Urgência  (SAMU  192)  sendo  este  um  dos
principais  acessos  demandados  junto  a  Rede  Urgência  e  Emergências,  na  região  de
abrangência  da  14ª  Coordenadoria  Regional  de  Saúde de  Santa  Rosa.  Por  meio  deste
estudo, e proposta de gestão RUE, analisar método e proposição de utilização desta nova
política que esta sendo constituída nesta região de saúde. Este modelo tem se mostrado
insuficiente  e  pouco  efetivo  para  dar  conta  dos  desafios  sanitários  atuais.  Dados
epidemiológicos em nosso país indicam uma acelerada progressão de mortes por causas
externas, com ênfase nas violências e nos traumas, tornando-se uma das principais causas
de óbitos na população brasileira.  Além disso,  as doenças crônicas não transmissíveis,



como  destaque  o  número  de  óbitos  por  infarto  agudo  de  miocárdio  e  por  acidente
vascular cerebral, se destacam como relevantes problemas de saúde, demandando uma
nova  conformação  do  sistema,  com  ações  que  garantam  um  acompanhamento
longitudinal dos usuários e de suas respectivas necessidades de saúde.

O enfrentamento das situações de Urgência e Emergência e de suas causas requer não
apenas  assistência  imediata,  mas  inclui  ações  de  promoção  da  saúde  e  prevenção  de
doenças  e  agravos,  o  tratamento  contínuo  das  doenças  crônicas,  a  reabilitação  e  os
cuidados paliativos.
Quais as novidades desta experiência? És a inovação e expertise dos profissionais da
gestão  e  trabalhadores  de  saúde,  atuarem  de  forma  multiprofissional  nas  Redes  de
cuidados preventivos. O desenvolvimento e articulação definitiva da Rede de Atenção a
Saúde em todas as áreas e atenção. Priorizando a prevenção e orientação aos cuidados
paliativos à saúde, através da porta de entrada no SUS à atenção primária, se necessário
passando  a  atenção  secundária  e  terciária,  de  forma  regionalizada,  humanizada  e
qualificada. 
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Eixo temático: Atenção Básica

A Violência Doméstica no contexto da Estratégia de Saúde da Família: 
Um Relato de Caso.

Flávia Michelle Pereira Albuquerque 10

Daniela Pessarolo11

Fernanda Rosa 12

Vanessa Adelina Bandeira 13

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, santa Rosa 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF e NASF

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Atendimentos  multiprofissionais,  atendimentos
psicoterapêuticos individuais e visitas domiciliares por equipe multiprofissional.

Sobre o que foi? Violência doméstica

Como funciona(ou) a experiência? 

Trata-se  de  um  relato  de  caso  acompanhado  pela  Assistente  Social,  Educadora  Física,
Farmacêutica e Psicóloga residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da
Família - UNIJUÍ/ FUMSSAR a uma família em situação de violência doméstica, adscrita ao
território de uma unidade ESF do município de Santa Rosa/RS, ao qual as residentes estão
vinculadas.  O  município  de  Santa  Rosa/RS  está  localizado no  noroeste  do  Estado  do  Rio
Grande do Sul, sendo o presente acompanhamento realizado entre os meses de março e maio
do ano de 2014.

As informações contidas neste relato de caso foram obtidas por meio de revisão do prontuário,
entrevista com a paciente, entrevista com familiares, atendimento psicoterapêutico com familiar
e revisão de literatura.

A abordagem inicial à família, composta de três membros (pai, mãe e filha) ocorreu durante
uma visita domiciliar realizada pela Educadora Física e Farmacêutica residentes que foram ao
domicílio  para  acompanhamento  a  um  usuário  que  participou  do  grupo  de  tabagismo  na
unidade saúde. Durante a conversa com a família identificou-se por meio de relato da mãe que
a família estaria passando por um momento delicado no contexto familiar em decorrência das
ameaças sofridas pela filha por seu ex-companheiro, que residiam juntos, ao lado da casa dos
pais da mesma, mas que desde o final do ano anterior estavam em processo de separação e que
o mesmo não aceitava a situação atual do casal, e vinha perpetuando contra a ex-companheira
ameaças a sua integridade física e moral, inclusive fazendo ameaças também aos ex-sogros.

Após a realização da visita domiciliar e identificação da ocorrência de violência doméstica nesta
família, este caso foi apresentado pela Educadora Física em reunião, reunião esta que acontece
semanalmente com duração de duas horas na unidade de saúde e que conta com a presença de



todos  os  profissionais  de  saúde que ali  atuam (agente  comunitárias  de  saúde,  técnicas  em
enfermagem, enfermeiros, assistente social, psicólogas, nutricionistas, médica, educadora física
e farmacêutica).

Em discussão na equipe foi proposto a realização de visita domiciliar pela Assistente Social e
Psicóloga residente. Na visita domiciliar, realizada pela assistente social e psicóloga residentes,
primeiramente foi conversado com a mãe da vítima principal (a qual chamaremos de M. para
fins de preservação de sua identidade), onde comentou do seu sofrimento e do seu esposo com
a situação, pois é a única filha viva. Relata esta mãe (a qual chamaremos de T. para preservar
sua identidade) que ainda sofre com a morte prematura de sua outra filha num acidente de
motocicleta e que teme muito pela vida de M. e que conhecendo o ex-genro e sabendo como ele
é impulsivo e agressivo, teme que ele possa fazer algo de errado para M, além das agressões
verbais e escândalos constantes na frente da casa e no local de trabalho. Na intervenção se
percebeu certa proteção da T. com M., em alguns momentos relatando tomar para si as atitudes
da filha e não aceitando as escolhas de M.

T. informou que a filha está em processo de separação, sendo que o ex-companheiro de M. não
aceita a situação, e que o mesmo está perturbando M. em seu trabalho, além de ameaças pelo
telefone e mensagens de texto pelo celular, fatos estes estão abalando o estado psicológico da
família. T. relata que gostaria que a filha realizasse Boletim de Ocorrência (BO) junto a Polícia
Civil, como medida de proteção, mas M. não aceita o pedido de T. 

Num segundo momento da conversa com T., chega a filha (M.), do trabalho. M. relatou toda
situação que está passando com seu ex-companheiro, informou que seu casamento não tem
mais volta, que não tem medo do mesmo e que não quer fazer o BO. Durante a intervenção, as
profissionais informaram sobre a importância de realizar o BO como forma de garantir seu
direito  quanto mulher,  e  acima disso com ser  humano que merece  ser  respeitada  moral  e
fisicamente. Ao final desta conversa M. diz que vai pensar sobre o assunto e tomar a decisão
que  melhor  julgar  adequada.  Após  as  visitas  domiciliares  realizadas,  T.  continuam  em
atendimento psicológico na unidade de saúde.

Desafios para o desenvolvimento? 

É  escasso  o  conhecimento  sobre  a  ocorrência  de  violência  contra  a  mulher  no  contexto
brasileiro. A questão raramente aparece nos diagnósticos e nas condutas realizados nos serviços
de saúde, apesar da magnitude e das importantes repercussões dessa forma de violência nas
condições de saúde da população. 

Quais as novidades desta experiência? 

Pretendemos com a psicoterapia fortalecer esta mãe e orientá-la quanto as violências sofridas
por  esta  família  de  modo  a  não  mais  aceitar  esse  lugar  de  submissão  imposto  pelo  ex-
companheiro de M. 



Os  serviços  de  saúde  são  importantes  na  detecção  de  problema,  tais  como  de  violência
doméstica, pois em tese tem grande abertura e contato com as mulheres, podendo com mais
facilidade reconhecer e acolher o caso antes de incidentes mais graves (SCHRAIBER, 2002).
Além disso,  os  serviços  de  saúde,  ao abordarem o problema,  devem estabelecer  com cada
mulher uma escuta responsável, expor as alternativas disponíveis em termos de acolhimento e
intervenção  (DDM,  apoio  jurídico,  apoio  psicológico,  casa  abrigo,  ONGs  etc...)  e  decidir
juntamente com ela qual seriam as alternativas melhores para o caso, incluindo-a ativamente na
responsabilidade pelo destino de sua vida (SCHRAIBER, 1999 ).

Destaca-se que situações de violência doméstica estão frequentemente presentes no cotidiano
das equipes de ESF, visto que, os profissionais conhecem a realidade da comunidade na qual
trabalham e possuem vínculos com os usuários da comunidade. Com isso, a intervenção dos
serviços  de  saúde tem papel  importante na vida das  pessoas,  principalmente  mulheres em
situação de violência, e na garantia de seus direitos humanos, visto que a maioria tem contato
com o sistema de saúde, em algum momento, ainda que por motivo distinto da agressão.

Pensamos  que  a  abordagem  interdisciplinar,  a  integração  de  ações  sobre  violência  em
diferentes atuações na unidade de saúde, assim como o fortalecimento das fontes de apoio, são
fundamentais para que os profissionais que atuam nas equipes de ESF possam identificar as
situações de risco e apoiarem as mulheres em situação de violência.
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Eixo: Atenção Básica

MAPEAMENTO DA ÁREA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ-RS
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Local  de  experiência  (País,  Estado,  Município):Brasil,  Rio  Grande  do  sul,  São  José  do
Inhacorá

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe de Saúde da Família

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Mapeamento da cobertura  da área de  atuação da
Estratégia de Saúde da família ( ESF).

Sobre o que foi? Mapeamento da área do ESF, com divisão por microáreas de atuação, no
caso  06  microáreas,  02  na zona  urbana  e  04  na zona  rural.  Foram demarcados  todos  os
domicílios  com os  integrantes  do  grupo  familiar,  como sexo,  idosos,  gestantes,  crianças,
hipertensos, diabéticos, portadores de deficiência, alcoolismo, menor de um ano, epilepsia,
chagas, tuberculose, hanseníase.

Ainda, pontos de referência, como a Unidade Básica de saúde, hospital, comércio, igrejas,
cemitérios, áreas de risco, rios, riachos, pontes, ruas conforme pavimentação. Permite manter
o cadastro atualizado do domicilio e dos integrantes do grupo familiar. Define o território e
situação  demográfica  precisa,  ou  seja,  a  área  adstrita  de  cada  ACS,  oportunizando
atualização  contínua,  análise  da  situação  de  saúde,  cadastro  das  famílias.  O  mesmo  foi
realizado pelos agentes comunitários de saúde e pela enfermeira supervisora da estratégia de
agentes  comunitários  de  Saúde.  Fator  que  facilitou  a  construção  do  mapa,  foi  a  pouca
rotatividade da equipe que atua na estratégia de agentes comunitários de saúde e saúde da
família, pois conhece o território ads

trito.  Pode  ser  visualizado  por  qualquer  indivíduo,  pois  ele  tem  legenda,  que  permite
identificar  as  condições  de  saúde do domicilio  e  pontos de referência nas microáreas  de
atuação, não se limitando a uma linguagem própria da equipe.

Como funciona(ou) a experiência? Permite a programação e implementação das atividades,
conforme o risco à saúde, priorizando soluções para os problemas mais frequentes. Visualiza-
se o domicilio conforme a composição familiar, o qual permite a intervenção na família e na
comunidade.

Desafios  para  o  desenvolvimento? Manutenção  atualizada  do  mapeamento.  Após  a



conclusão  do  mesmo,  é  necessária  a  atualização  constante,  inclusão  de  domicílios,
modificação da composição familiar, inclusão de doenças, atualização da infraestrutura da
microárea, como pavimentação, pontes...

Quais as novidades desta experiência? O mapeamento foi o primeiro critério estabelecido
para implantação do PSF. Em nosso município foi implantado no ano de 2001. O primeiro
mapa era de papel, com as microáreas pintadas com cores diferentes. Em vários momentos
com a equipe “ se falava” em um mapa onde fosse possível visualizar os domicílios. Ainda
no  vídeo  da  capacitação  do  treinamento  para  ACS,  há  um  programa  que  aborda  o
mapeamento,  com doenças,  áreas de risco...  Quando implantado este mapa inteligente,  o
mesmo permitiu, visualizar os domicílios, composição familiar, doenças no domicilio, áreas
de risco, localização geográfica.



Eixo temático: Atenção Básica

O uso de atividades lúdicas em grupos de convivência de hipertensos e diabéticos
Laís Pereira de Almeida 20
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Ivanda Regina Schneider25

Local de experiência: Brasil/ Rio Grande do Sul/ Cândido Godói

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF, NASF

Qual foi a experiência desenvolvida? O uso de atividades lúdicas em grupos de convivência
de hipertensos e diabéticos
Sobre  o  que  foi? com  intuito  de  prevenir  e  controlar  as  Doenças  Crônicas  Não-
transmissíveis, em especial a Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus, assim como seus
fatores  de  risco,  a  fim  de  se  evitar  um  crescimento  epidêmico  dessas  doenças  e  suas
conseqüências calamitosas para a vida dos pacientes e também para o sistema de saúde como
um todo, e com base no alto índice de hipertensos e diabéticos em nosso município, sendo
1224  pessoas  hipertensas  e  178  pessoas  diabéticas,  segundo  dados  do  SIAB/2013,
implantamos  no  ano  de  2012  o  Grupo  HIPERDIA  para  acompanhamento  de  pacientes
portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, em quatro localidades do interior do
município. Estas localidades foram escolhidas pela necessidade apresentada pelas Agentes
Comunitárias de Saúde destas áreas, pelo fato de serem localidades mais distantes da área
urbana do município, por apresentar alto índice de população de baixa renda, e também pelo
fato de não haver postos de saúde nestas comunidades.

Como funciona(ou)  a  experiência? Desta  forma,  optamos  por  utilizar  atividades  lúdicas
como o teatro como metodologia de trabalho neste grupo,  pois o uso dessa metodologia
facilita a aprendizagem, onde o conhecimento gerado a partir dessas atividades pode ser
transferido para a realidade de cada indivíduo. Desta forma, os grupos acontecem em locais
comunitários,  com  participação  de  uma  equipe  multiprofissional  e  intersetorial  com
participação de profissionais de outras secretarias do município, sempre pelo turno da tarde,
a  cada  três  meses  em  uma  das  comunidades,  onde  além  das  atividades  teatrais  ocorre
também a dispensação de medicamentos para hipertensão arterial e diabetes, renovação de
receitas pelo médico e verificação da pressão arterial. Os teatros são adaptados conforme o
assunto  trabalhado  em  cada  grupo,  onde  os  profissionais  se  caracterizam  para  tornar  o
momento mais real e ao mesmo tempo descontraído.

Desafios para o desenvolvimento? O deslocamento da equipe até os locais onde os grupos
ocorrem por muitas vezes se tornam um desafio, pois são comunidades em áreas rurais, com
estradas de terra e distantes da cidade.

Quais as novidades desta experiência? os grupos acontecem sempre em quintas-feiras pela



parte da tarde, onde uma equipe composta por motorista,  médico,  enfermeira, técnico de
enfermagem,  agente  comunitária  de  saúde,  e  demais  profissionais  convidados  para
participar,  como  psicóloga,  educador  físico,  nutricionista,  farmacêutico,  desloca-se  até  as
comunidades onde acontecem os encontros. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza
também recursos audiovisuais como datashow e notebook para as apresentações, além de
disponibilizar recursos financeiros para a compra de lanche para ser servido nos grupos.

Outras observações: os grupos tiveram uma ótima adesão pelos participantes, sempre com
um bom público presente,  onde a partir  do momento que a equipe desloca-se para cada
comunidade, há uma proximidade maior  com a realidade de cada localidade,  da cultura
daquela população, favorecendo assim o fortalecimento do vínculo entre a equipe da ESF e
os usuários. Ainda, de acordo com os dados do SIAB, no ano de 2012 quando implantamos o
grupo, tínhamos 1390 indivíduos cadastrados como hipertensos e 190 indivíduos cadastrados
como diabéticos. Um ano após a implantação do grupo, podemos destacar uma diminuição
nestes índices, onde houve uma queda de 12% (1224) no número de indivíduos cadastrados e
acompanhados  como  hipertensos,  e  6,4%  (178)  no  número  de  indivíduos  cadastrados  e
acompanhados como diabéticos.

Referências Bibliográficas: SIAB



Eixo temático: Ciclos Vitais

Saúde do Homem: promovendo ações à população masculina na Atenção Básica
Laís Pereira de Almeida 26
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Local de experiência: Brasil/Rio Grande do Sul/Cândido Godói

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF, NASF

Qual foi a experiência desenvolvida? Dia da Saúde do Homem 

Sobre o que foi? Desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças
voltadas para a população masculina.

Como funciona(ou) a experiência? A Secretaria Municipal de Saúde por meio das equipes de
ESF realizou pelo segundo ano consecutivo, no dia 15 de julho, dia em que é comemorado o
Dia Nacional do Homem, o Dia da Saúde do Homem, pela parte da tarde, no salão paroquial
do município, com programações voltadas especificamente para o público masculino. Este
evento, que reuniu governos, usuários e profissionais da saúde, teve por objetivo não apenas
comemorar o Dia do Homem, mas também promover a saúde e a prevenção de doenças
entre os homens e implementar as Políticas Nacional e Estadual de Atenção Integral a Saúde
do Homem. 

Desafios para o desenvolvimento? Como é do conhecimento de todos, os homens recorrem
aos serviços de atenção básica com menor frequência do que as mulheres, dessa forma, nosso
maior desafio era trazer os homens para este evento, ou seja, a participação dos homens em
um evento voltado para questões relacionadas à saúde. No entanto, fomos surpreendidos
pela participação maciça da população masculina no evento, onde nos dois anos em que o
evento foi realizado, contamos com a participação de mais de 800 pessoas em cada encontro.

Quais as novidades desta experiência?  Esta experiência é inovadora, já que até o ano de
2013,  não havia  sido realizado no município nenhuma atividade voltada especificamente
para  a  população  masculina,  e  esta  era  uma demanda  importante  dos  homens,  que  em
reuniões do conselho municipal de saúde, da terceira idade, durante as visitas domiciliares, e
em outros eventos promovidos manifestava o interesse em que fosse realizado algum evento
para este público. Então, em julho de 2013 ocorreu o primeiro “Dia da Saúde do Homem”,
com palestras com médico urologita, apresentação de atividades lúdicas em forma de teatro
por acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem da URI – Santo Ângelo, palestra
motivacional e sorteio de brindes.  Após avaliação realizada durante o primeiro encontro,
observamos  o  pedido  da população  para  que  esta  atividade  fosse  realizada  anualmente.
Sendo assim, este ano em julho de 2014, foi realizado o segundo “Dia da Saúde do Homem”,
e contou com palestra de um médico cardiologista, sorteio de brindes e palestra com a equipe



do CEREST – Santa Rosa sobre Saúde do Trabalhador. Ainda, nos dois encontros realizados,
cada homem que participou pode realizar o exame do PSA gratuitamente.

Outras  observações:  Após  a  realização  destes  dois  encontros,  a  equipe  da  Secretaria
Municipal de Saúde de Cândido Godói considera de extrema importância a realização de
atividades como esta voltadas para o público masculino, pois sabemos que os agravos que
acometem  a  população  masculina  constituem-se  em  problemas  de  saúde  pública,  e  nós,
enquanto trabalhadores da atenção básica, que é considerada a porta de entrada do usuário
ao sistema de saúde devemos disponibilizar aos homens opções, para que a atenção à saúde
não se restrinja à recuperação, garantindo, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção a
agravos  evitáveis,  pois  desta  maneira  estaremos  instituindo  também  mecanismos  de
fortalecimento e qualificação da atenção primária.

Referências Bibliográficas: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem



Eixo temático: Ciclos Vitais

Terceira Idade e Sexualidade: O usuário idoso das unidades básicas de saúde
de Santa Rosa/RS e sua percepção acerca da sexualidade e DST/AIDS nesta fase da

vida.

Flávia Michelle Pereira Albuquerque 32

Edenilson Freitas Rodrigues33

Fabiane G. Cunegatto 34

Local da Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Rosa.

Pontos da Rede/equipes de rede envolvidos: ESF e NASF

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Está sendo realizado um projeto de pesquisa no qual pretendemos conhecer o perfil 
dos munícipes na terceira idade da cidade de Santa Rosa, cidade localizada a noroeste 
do estado do Rio Grande do Sul, e quais suas percepções sobre sexualidade e sexo na 
terceira idade, bem como questões relativas às DST e AIDS nesta fase da vida.

Pretendemos também traçar um perfil da população idosa em relação aos 
conhecimentos e ideias acerca dos temas pesquisados com a finalidade de elaborarmos 
planos de intervenção junto a esta faixa etária da população que utiliza as unidades 
básicas de saúde deste município.

Sobre o que foi? Sexualidade na terceira idade e as percepções dos idosos sobre DST e 
AIDS nesta fase da vida.

Como funciona (ou) a experiência? 

Serão entrevistados idosos, conforme descrição da OMS, ou seja, acima de 60 anos de 
idade em países em desenvolvimento como o Brasil, de ambos os sexos, que 
comparecerem as Unidades Básicas de Saúde nos bairros Auxiliadora e Planalto até o 
mês de fevereiro de 2015 e que aceitarem participar desta pesquisa tendo 
esclarecimento sobre o teor do conteúdo pesquisado e assinarem o TCLE.

Foi elaborado um questionário estruturado, com questões fechadas e outras semi-
abertas, com o objetivo de verificar o conhecimento sobre a sexualidade humana e sexo
na terceira idade, além de conhecimentos sobre HIV/AIDS, e quais as fontes 
identificadas pelos participantes de influências sociais para formação desses conceitos. 

O questionário será composto por questões variadas, sendo que as perguntas iniciais 
servem para identificação do sujeito, como por exemplo, sexo, idade, escolaridade, e as 
demais questões buscavam informações sobre o tema pesquisado. 

Desafios para o desenvolvimento:



Na cultura em que vivemos, e hoje talvez de forma muito mais intensa e explícita do 
que em outras épocas, o amor e a sexualidade têm sido significados como dimensões 
indissociáveis da vida humana. Além disso, sua realização prazerosa nos tem sido 
apresentada não apenas como um direito de todos os indivíduos, mas também como 
um ‘imperativo’ ao qual todos estamos submetidos e a partir do qual somos valorados, 
classificados e posicionados como mais ou menos bem sucedidos e saudáveis. 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar o significado da sexualidade nos idosos e 
temas como sexo e HIV/AIDS nesta fase da vida. 

Trabalhando nas unidades básicas de saúde, campos da residência multiprofissional, 
surge a curiosidade quanto ao grau de conhecimento que a população na terceira idade
local tem sobre temas como sexualidade, sexo e DST/AIDS, visto que estes são temas 
sempre velados, mas que fazem parte do dia-a-dia de todos os sujeitos, e que ainda não
aparecem rotineiramente nas conversas nas unidades de saúde nem tão pouco são 
questões abordadas abertamente pelos usuários do sistema básico de saúde no 
município pesquisado.

Atualmente falamos muito em sexualidade, entretanto, sobre a prática sexual entre 
homens e mulheres na terceira idade pouco é discutido, e muitas vezes até ignorado 
pelos profissionais de saúde e pela sociedade em geral.

Os profissionais da saúde não têm como prática em seus atendimentos aos idosos 
questionar aspectos ligados à sexualidade e à prática sexual, isto em decorrência, em 
grande parte, porque a atenção a saúde é realizada com enfoque na queixa e/ou 
doença, deixando de se levar em consideração questões inerentes à vida humana como 
a sexualidade.

E frente a emergencia de tais temas na atualidade resolvemos investigar como a 
população na terceira idade de Santa Rosa percebe, entende e se co-responsabiliza por 
temas tão importantes e atuais. 

Quais as novidades dessa experiência? 

Conhecer como a população da terceira idade da cidade de Santa Rosa/RS trata temas 
como a sexualidade, sexo e DST/AIDS. Como se dá a disseminação da informação 
destes temas, como estas pessoas lidam com esses assuntos e assim traçar um perfil 
desta população, visando posterior projeto de saúde que eduque continuamente a 
população bem como oriente nas questões acima mencionadas.



Eixo Ciclos Vitais 

“Jardim de Valores”: Um olhar integral a saúde na educação infantil

Vivian Steffen Heimerdinger35

Edenílson Rodrigues36

Fernanda Rosa37

Flávia Albuquerque38

Silmara Steinmetz39

Vanessa Bandeira40

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Rosa

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: O projeto jardim de valores é desenvolvido pela
equipe de saúde do distrito Planalto com a colaboração e participação ativa da Residência
Multiprofissional em Saúde da Família. O local onde as ações se desenvolvem é a EMEI Jeito
de Criança,  escola  infantil  que agrega  a  maioria  das  crianças  pertencentes  ao distrito  de
saúde  citado.  Portanto  este  projeto  contempla  a  parceria  intersetorial  entre  a  saúde  e  a
educação, tentando inová-la e fortalecê-la de maneira lúdica e criativa.

Qual foi a experiência desenvolvida? A criação do projeto ocorreu a partir da demanda dos
próprios residentes em aproximar-se e conseguir efetivar ações concretas na linha de cuidado
integral  às  crianças atendidas na UBS Planalto.  A parceria da UBS com a EMEI Jeito  de
Criança  é  antiga,  tendo  em vista  ações  pontuais  de  promoção  da  saúde  realizadas  com
frequência entre as instituições. Com a finalidade de planejar alternativas de cuidado mais
longitudinais  e que fortaleçam esta identidade entre saúde e escola através de ações que
possam ser reeditadas anualmente, implantou-se a ideia do “jardim de valores”. As áreas
profissionais  engajadas  no  projeto  são:  enfermagem,  nutrição,  educação  física,  farmácia,
psicologia e serviço social. Os valores que embasam e conduzem o projeto, dando contorno
aos temas da saúde são: responsabilidade, respeito, generosidade, persistência e prudência.

Sobre o que foi? A concepção do projeto é inserir na rotina das crianças em idade pré-escolar
o  conceito  de  atenção  integral  a  saúde  através  do  desenvolvimento  de  valores  e
comportamentos  capazes  de  gerar  qualidade  de  vida.  Procura-se  alcançar  este  objetivo
trabalhando de forma lúdica  conceitos  associados  ao desenvolvimento psíquico saudável
como limites, afeto, respeito e tolerância, prevenindo através da consolidação destes valores a
continuidade do ciclo da violência, reafirmando através do brincar os direitos da criança e a
formação  para  a  cidadania.  Também  estimula-se  o  conhecimento  de  hábitos  alimentares
saudáveis com oficinas de incentivo a reflexão sobre escolhas nutritivas e saudáveis. Resgata-
se a partir de jogos cooperativos a importância da motricidade e socialização com a prática
de atividades  físicas  agregando valores  saudáveis  na educação.  Reforça-se  o  cuidado de
promoção da saúde, destacando a atenção com o próprio corpo.

Como funciona(ou) a experiência? Os encontros e as oficinas estão sendo realizadas durante
o  presente  semestre  com  a  frequência  quinzenal.  A  cada  encontro  as  atividades  são
desenvolvidas  a  partir  da  programação  prévia  e  com  mediação  de  responsáveis



representando a equipe de saúde. Preconiza-se duração estimada de aproximadamente duas
horas para cada encontro. Os turnos são alternados entre manhã ou tarde de acordo com a
temática  e  os  recursos  utilizados.  Para  alcançar  os  objetivos  mencionados,  os  recursos
utilizados são os mais  diversos.  A equipe dispõe de contos infantis,  desenhos animados,
material gráfico, músicas e cantigas, material esportivo, além da organização de horta escolar
pelos participantes. Ou seja, a oferta centra-se em recursos que estimulem reflexão e postura
crítica com linguagem acessível e imersa no universo infantil.

Desafios para o desenvolvimento? Para colocar em prática o projeto o principal desafio foi
repensar ou incrementar ações desenvolvidas na área da saúde procurando associar e trazer
estas propostas para o universo de ludicidade necessário ao cuidado na infância. Trabalhar
com este público convoca para o  desafio  de  transformar teoria  e  técnica profissional  em
conteúdo compreensível e interessante ao olhar das crianças. Além do esforço e engajamento
dos profissionais envolvidos, destaca-se também o apoio da gestão ao permitir aquisição de
materiais e em consequência o desenvolvimento das ações.

Quais as novidades desta experiência? Acredita-se conforme foi mencionado ao longo do
relato  que o  diferencial  deste  projeto  reside  no  esforço por  estabelecer  um vínculo  mais
genuíno e contínuo com os usuários crianças. Apesar da consciência por parte da equipe de
saúde de que estes usuários ainda são reflexos de valores herdados no ambiente familiar,
percebe-se  a  função  da  escola  e  da  própria  instituição  de  saúde  em  trabalhar  outras
possibilidades  e  perspectivas  para  um futuro  que  agregue  valores  saudáveis.  Por  isso  a
denominação  de  jardim  ao  projeto,  uma  vez  que  hoje  é  permitido  apenas  semear,  mas
amanhã pode ser reconhecida a força e a beleza do que está sendo plantado nesta geração. 



Eixo Ciclos Vitais

“O JOGO DA VIDA”: ENCONTROS COM A ADOLESCÊNCIA

Autor: Vivian Steffen Heimerdinger 41

Co-autores:Ana Paula Assmann42

Dieine Wirzbicki 43

Paulo C. Braga 44

Taciana Gewehr45

Tatiele Camargo46

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Rosa

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: O trabalho Intersetorial, aproximando e criando
espaços de comunicação entre a saúde e a escola, vem sendo preconizado e estimulado em
todas as esferas da sociedade. Percebe-se que a temática ganha lugar de destaque nas ações
das equipes, que reconhecem neste trabalho a oportunidade de vincular-se aqueles sujeitos
cujo  acesso  as  nossas  Unidades  Básicas  encontra-se  restringido  pelo  tipo  de  relação  que
estabeleceu-se com os profissionais de saúde. Estes sujeitos são os adolescentes. A equipe
envolvida  no  projeto  pertence  ao  distrito  de  saúde  do  Centro.  Envolve-se  também  a
Residência  Multiprofissional  em  Saúde  da  Família  que  realiza  os  encontros  na  Escola
Estadual de Ensino Médio Edmundo Pilz. 

Qual foi a experiência desenvolvida? A partir da capacitação sobre a metodologia intitulada
“Jogo da Vida” desenvolvida por psicólogos no Rio de Janeiro, vislumbrou-se nesta prática
uma possibilidade diferenciada para o encontro da equipe de saúde e o sujeito adolescente.
Em discussões e avaliações da equipe a respeito das atividades já desenvolvidas com este
público,  estavam  presentes  dúvidas  e  incertezas  sobre  o  bom  aproveitamento  ou
resolutividade das ofertas que eram disponibilizadas. Havia a impressão de que as ações
precisavam de criatividade e principalmente o estabelecimento de outro relacionamento com
os adolescentes. Após aprovação da ideia, realizou-se a própria capacitação da equipe a fim
de apropriar-se da metodologia e suas particularidades. Foram aproximadamente 3 meses de
encontros semanais onde confeccionou-se de forma a atender a demanda dos adolescentes do
distrito de saúde em questão todo o material necessário aos encontros marcados na escola.
Vale destacar que a abordagem trazida pelo jogo já vem marcada por várias diferenças na
metodologia,  porém a possibilidade de construir as questões,  temas e o próprio tabuleiro
com olhar e enfoque multiprofissional enriqueceu imensamente o resultado final.

Sobre  o  que  foi? Os  encontros  realizados  entre  profissionais  da  saúde  e  adolescentes
procuram abordar temas julgados relevantes no âmbito da própria saúde. Entre os temas que
se  destacam  estão:  sexualidade  e  dst´s,  alimentação  saudável,  álcool  e  outras  drogas  e
violência. O “jogo da vida” prevê um tempo maior de vínculo entre profissionais e jovens.
Como estes encontros podem durar de 6 a 12 meses, a abordagem é mais ampla. Procura-se
discutir o desenvolvimento humano desde o nascimento até a morte, conversando a partir de
questões previamente construídas pelos profissionais, e sempre sob a ótica das experiências



particulares  da  vida  de  cada  um  dos  sujeitos  participantes  do  “jogo”,  incluindo-se  os
profissionais.

Como funciona(ou) a experiência? : A experiência está sendo implementada durante este
semestre na escola citada anteriormente. Trata-se de uma metodologia diferente daquilo que
já foi experimentado em outros momentos, mas a ideia é que a cada ano esta turma escolhida
participe do projeto. Para que todos possam vivenciar o “jogo”, elegeram-se os alunos do 9º
ano,  ou seja,  aqueles  que estejam finalizando o ensino fundamental.  Durante o semestre,
profissionais  da  equipe  de  saúde  realizam  encontros  quinzenais  com  os  alunos  para
aplicação  e  desenvolvimento  do  “jogo  da  vida”.  Os  encontros  tem  previsão  de  durar
aproximadamente uma hora e foram previamente agendados com a escola para que não se
comprometam as atividades curriculares. É importante salientar o papel do profissional no
andamento das atividades. Pelo fato do mesmo atuar enquanto mediador e participante ativo
mantêm-se  um  ou  dois  responsáveis  durante  todos  os  encontros.  Também  destaca-se  o
cuidado em definir a faixa etária, deixando-a o mais homogênea possível e a divisão prevista
dos gêneros em função da particularidade das experiências envolvidas e diferença entre as
próprias questões trabalhadas.

Desafios para o desenvolvimento? O maior desafio é justamente encarar o novo, aquilo que
é  diferente  do  que  estamos  acostumados  a  repetir.  Isto  por  si  só  causa  expectativas  e
ansiedades, mas quando a novidade ainda nos convoca enquanto profissionais de saúde a
sair do lugar confortável de suposto saber o sentimento é mesmo de desafio, inquietação e
curiosidade  acerca  do  resultado.  Aceitar  se  desacomodar  e  encarar  a  empreitada  sem
garantias é tarefa que realmente só pode ser empreendida por uma equipe de profissionais
que  tem  um  profundo  compromisso  com  seus  objetivos,  respeito  pelos  usuários  e
identificação com princípios e diretrizes do SUS.

Quais  as  novidades  desta  experiência? A  metodologia  é  muito  diferente,  em  nossas
experiências  cotidianas  dificilmente  nos  disponibilizamos a  trabalhar  o  vínculo  de  forma
coletiva nos colocando ativamente.  A ideia de customizar de acordo com a demanda do
público  alvo  do  distrito  de  saúde  em  questão  personaliza  e  fortalece  a  identidade  dos
participantes.  O  fato  de  utilizar-se  das  próprias  vivências  de  cada  sujeito  ou  então  das
concepções que estes sujeitos têm de experiências e fases do desenvolvimento humano que
ainda não passaram elevam a discussão, a reflexão e reforçam o olhar crítico que espera-se do
público adolescente.



Eixo temático: Atenção Básica Encontros: vivenciar o outro para (re) construir o eu
Paulo Cesar dos Santos Braga (1)

Lairton Martins (2)
Belchior Puziol Amaral (3)

Roberta Brizolla Rosa (4)
Uiasser Fransmann (5)

Priscila Lopes (6)

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Rosa, Porto Alegre, Canoas, São
Leopoldo, Novo Hamburgo.

Pontos  de  rede  envolvidos:  Residência  Multiprofissional  em  Saúde  da  Família
UNIJUI/FUMSSAR, Residência Multiprofissional Integrada em Saúde Mental UFRGS,
EDUCASAÚDE, Campos de residência em Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre e Novo
Hamburgo, Equipes de Saúde da Família Centro e jardim Petrópolis de Santa Rosa RS. 

Qual foi a experiência desenvolvida?

Trata-se de um período de intercâmbio entre os programas de residência. Esse relato
de  experiência  irá  destacar  o  período  de  trinta  dias  em  que  um  integrante  da
Residência  Multiprofissional  em  Saúde  da  Família  de  Santa  Rosa  esteve
acompanhando  as  atividades  da  Residência  Multiprofissional  Integrada  em  Saúde
Mental da UFRGS, com campos nos municípios citados acima. Além disso, pretende-se
destacar  a  resolução  CIB/RS nº  590/13 que  trata  da Rede de  Educação  em Saúde
Coletiva  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  (RESC)  e  incentivar  os  trabalhadores
presentes  em  investir  na  prática  do  intercâmbio  colaborativo  e  cooperativo  entre
equipes de atenção básica no estado.

Sobre o que foi?

A proposta é simples:  os programas de residência liberam seus residentes para um
período eletivo a própria escolha, para que possam vivenciar práticas, conhecer outras
realidades e  trocar experiências.  Um verdadeiro  encontro,  no sentido mais  puro.  O
encontro que só é possível com o outro, através do outro. Do encontro resulta reflexão,
ação, troca, afeto, (re)construção... 

Como funcionou a experiência?

Com receio de vivenciar um lugar (des)conhecido – afinal, a “zona de conforto” é mais
cômoda,  mais  controlável  –  mas  com  a  vibração  desafiadora  que  esse  receio  pode
apresentar,  “se  jogar  na  vivência” produz  movimento,  inquietação,  reflexão  sobre  o
processo  de  trabalho,  enfim,  lindezas  da  relação  capazes  de  insurgir  nos  próprios
processos de trabalho. Durante os trinta dias, pode-se vivenciar alguns locais de prática
do outro, mas muito mais do que isso, fez (re)surgir a inquietação com o “cuidado”,
com a mecanização naturalizada nas práticas em saúde, com a burocratização e falta de
afeto desempenhados no cotidiano. 

Desafios para o desenvolvimento?



Para  residentes  o  desafios  não  são  muitos,  afinal,  os  programas  mantém  essa
possibilidade tanto de acolhida como de liberação para esse momento. O maior desafio
ao residente é o financeiro, mas nada que alojamentos solidários e algumas pessoas
dispostas a acolher não amenizem. 

A  adequação  da  agenda  também  é  um  desafio,  mas  para  o  residente,  sempre  é
importante destacar que o mesmo não representa o papel de trabalhador da equipe,
embora desempenhe este papel, mas sim, de um trabalhador transitório do sistema, e
que essa possibilidade faz parte de sua formação.

Pensando na proposta do intercâmbio nos serviços de saúde, seja no nível que for, a
RESC  surge  para  facilitar  o  intercâmbio  entre  trabalhadores  e  outros  movimentos
ligados a saúde, contribuindo assim para o desenvolvimento da autonomia da equipe
baseando  suas  ações  nas  necessidades  do  território  no  protagonismo  dos  sujeitos.
Assim, é possível as equipes vivenciar um outro espaço de cuidado, financiado pelo
estado  do  Rio  grande  do  Sul,  para  implantar  uma  ação  de  cuidado  em saúde  ou
qualificar o trabalho das equipes. Para isso, basta levar em consideração a resolução
referida  anteriormente  que  mostra  de  maneira  simples  como  oportunizar  isso  nas
equipes.

Quais as novidades desta experiência?

A experiência em si não apresenta novidades, mas o fato de vivenciar o outro, como já
mencionado, desacomoda, amplia o olhar, a discussão, a argumentação.

Outras observações:

Dessa desacomodação oportunizada pelo intercâmbio, surgem algumas discussões e
intervenções junto à equipe de saúde da família do centro de Santa Rosa. A vivência
ocorreu entre 27 de julho e 26 de julho de 2014, e na reunião de equipe do centro que
ocorreu em 31 de julho, os relatos do período vivenciado proporcionaram pra a equipe
uma reflexão sobre o cuidado ofertado aos homens da área de abrangência da equipe.
Após o residente relatar sobre as diversas modalidades de oficinas terapêuticas que
existem no estado com financiamento do estado do Rio Grande do Sul, surgiu a ideia
de trabalhar com alguma modalidade de oficina terapêutica que contemple o universo
masculino.  Assim,  passou-se  a  planejar  esta  atividade  que  em  breve  estará  sendo
executada na ESF.

Referenciais teóricos

Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria da Saúde. Comissão Intergestores Bipartite.
Resolução nº 590/13. Institui a rede de educação em Saúde Coletiva no Estado do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, 2013.



Eixo temático: Atenção básica

A beleza do cuidado na Estratégia de Saúde da Família: relato de experiência de um
grupo de artesanato

Paulo Cesar dos Santos Braga¹
Linda Cristina Sangoi Hass²

Loraci Severo³
Denize Maria Wickert³

Rosane Dombroski Henschil³
Márcia Debora Serafini Walczak³

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Rosa.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  usuários e equipe de saúde da família
Centro. 

Qual foi a experiência desenvolvida: 

Foi  desenvolvido e continua em execução uma oficina de  artesanato destinada aos
usuários  da  área  de  abrangência  da  estratégia  de  saúde  da  família  do  centro.
Semanalmente os usuários se encontram na ESF para produzir artesanato e saúde, ou
seja, durante os encontros, os participantes além de se dedicarem a produção artesanal
de objetos que levam para colorir seus lares, também produzem subjetividade, afetos,
redes  de  relacionamentos,  vínculos  tanto  com  a  equipe  de  saúde  como  com  os
participantes  do grupo,  caminhos  que proporcionam cuidado e beleza na vida dos
sujeitos. 

Sobre o que foi:

A oficina de artesanato é uma importante ferramenta do plano terapêutico singular dos
sujeitos  da  área  de  abrangência  da  ESF.  Nela,  os  participantes  expressam  seus
sentimentos através da produção tanto física como subjetiva. Nas belezas artesanais,
tem  muito  mais  que  tecidos,  linhas,  lantejoulas  e  costuras.  No  artesanato,  quando
desenvolvido no grupo, a terapêutica está presente, muito pela troca de experiências
entre  os  participantes,  pelo  cuidado  exercido  um  ao  outro,  pela  autonomia  dos
usuários, pelo fortalecimento de redes informais de cuidado, mas também pelo espaço
aberto para expressão dos sentimentos, dos afetos, dos saberes.

Como funciona a experiência?

A oficina de artesanato funciona semanalmente nas segundas-feiras à tarde, com início
às 13 horas e 30 minutos até as 17 horas na ESF do centro. O grupo é aberto para novos
integrantes.  Optou-se  em  iniciar  o  grupo  convidando  pessoas  através  das  agentes
comunitárias de saúde e dos profissionais que realizam consultas na ESF. Não havia
um  pré-requisito  norteador,  embora  o  foco  inicial  fosse  às  pessoas  que  estavam
passando por alguma situação de sofrimento. O grupo moldou-se de acordo com as
próprias  características  do  território.  Atualmente  participam  mulheres  com  faixas
etárias variadas,  desde adultas de meia idade até idosas.  Em média,  o grupo conta
entre 10 e 15 participantes,  que usam da criatividade, cooperação mútua, produção
reflexiva e disposição para o fortalecimento dos vínculos e promoção da saúde. 



Desafios para o desenvolvimento?

Os desafios iniciais foram de mostrar aos usuários que grupos de artesanatos podem
ser fortes aliados no cuidado em saúde, uma vez que a comunidade do território não
havia experimentado a potencialidade desta prática. Além disso, a ESF centro conta
com desafios próprios. No território, existe uma grande desigualdade financeira entre a
população,  e  vencer  essa  barreira  é  um  capítulo  a  parte.  Como  mostrar  que  o
artesanato  pode  contribuir  para  a  saúde  tanto  da  população  ribeirinha  com  suas
singularidades e também para a população de classe média? Desafio este vencido ao
menos  parcialmente,  a  oficina  comporta  ambos  os  públicos  interagindo  entre  si,
proporcionando cuidado, sem esquecer-se das singularidades de cada sujeito.

Quais as novidades desta experiência?

Para  a  realidade  do  território  é  mais  uma  maneira  de  cuidado,  que  mostra  o
protagonismo do SUS e da Atenção Primária em Saúde. O grupo surgiu da necessidade
de complementar os planos terapêuticos singulares dos usuários da unidade. Percebeu-
se que a equipe estava ofertando um grupo de artesanato exclusivo para gestantes, e
que  o  funcionamento  deste  grupo  estava  muito  bom.  Porém,  outras  parcelas  da
população não tinham acesso ao mesmo. Dessa forma, sugeriu-se que outro grupo,
com  características  semelhantes  fosse  iniciado,  mantendo  também  a  oficina  de
artesanato para as gestantes. Assim, além de outros grupos que a ESF mantém, dois
grupos  distintos  no público,  mas  semelhantes na forma e no objetivo da produção
artesanal passaram a ocorrer semanalmente. 



Eixo temático: Atenção Básica

O HOMEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: UM OLHAR SOBRE SEU
PERFIL E ACESSO

Autor: Edenilson Freitas Rodrigues 47

Co-autor : Flávia Michelle Pereira Albuquerque48

Co-autor:Vivian Stefenn Heimendinger49

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Rosa

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Atenção Primária em Saúde, Estratégias

de Saúde da Família

Que experiência será desenvolvida?

Está acontecendo a aplicação de um estudo que propõe adquirir uma visão sobre o

perfil e o acesso dos usuários do sexo masculino, entre 18 e 59 anos, que utilizam os

serviços da atenção primária de saúde, sendo a amostra coletada um recorte de duas

estratégias de saúde da família de Santa Rosa (ESF Planalto e ESF Auxiliadora)

Sobre o que foi?

O relato se dá a partir de um trabalho de pesquisa que será implantado nas ESF da

Planalto e na ESF da Auxiliadora de Santa Rosa. Este estudo tem os seguintes objetivos:

de  verificar  a  influência  de  características  como  idade,  grau  de  instrução  e  renda

financeira  no acesso de  homens de  18  a  59  anos de idade aos  serviços de atenção

primária de saúde; Avaliar se os fatores organizacionais e socioculturais determinam o

acesso da população masculina de 18 a 59 anos de idade dos serviços de saúde na

atenção primária;  Identificar os motivos e a peridiocidade que levou os homens da

faixa etária pesquisada a acessarem os serviços de atenção primária em saúde; Analisar

o perfil  do público  masculino  de  18  a  59  anos  que  acessam os  serviços  de  saúde;

Analisar  os  principais  fatores  determinantes  de  acesso  do  público  masculino  aos

serviços disponibilizados na unidade de saúde.

Como funciona (ou) a experiência?



O trabalho terá coleta e análise de dados de homens que acessam os serviços de APS e

que concordam em participar do estudo. Onde através de um questionário estruturado

respondam a informações que irão estruturar as análise e discussões resultantes.

Com a análise concluída dos diversos olhares destes usuários, podemos a partir daí

estruturar planejamento de ações específicas para voltadas a este público.

Desafios para o desenvolvimento?

Os desafios  encontrados  para  a  aplicação do trabalho  são os  pontos  discutidos  no

mesmo, onde o homem passa a ser visto com parte integrante do processo de trabalho

saúde/doença; o home passa a ser visto além da próstata; a promoção de saúde como

ação continuada e não mais  pontual;  combate e  rediscussão das barreiras  culturais

sobre gêneros.

Quais as novidades desta experiência?

Este  estudo  tem  o  objetivo  de  busca  e  interação  dos  indivíduos  do  sexo

masculino  com  os  serviços  de  saúde,  por  meio  de  assistência  prestada,  a  fim  de

resguardar a integralidade e saúde desta parte da população, por isto se faz importante

o fortalecimento e uma melhor qualificação das atenções primárias para a diminuição

de patologias e predomínio da promoção em saúde (Ministério da Saúde, 2008).

Sua importância dá se no que tange a construção de políticas e ações pautadas

no reconhecimento das demandas específicas desta população e principalmente nos

territórios  pesquisados.  A  partir  do  resultado  final  da  pesquisa  possuiremos

argumentos técnicos norteadores, para ações na área da saúde do homem no município

de Santa Rosa. O Sistema Único de Saúde necessita de tais dados e de sua análise para

efetivar a integralidade nas ações das políticas de gêneros, em específico a do homem.

(Starfield,2002)
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Eixo temático: Atenção Básica

O Desafio do Apoio Matricial na APS em Saúde Mental – Relato de experiência na
Implantação do Núcleo de Apoio de Atenção Básica – NAAB em Saúde Mental em

Novo Machado – RS
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Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Novo Machado

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF I Sede e ESF II Vila Pratos, Núcleo de

Apoio a Atenção Básica em Saúde Mental – NAAB)

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Desafio na implantação do NAAB – Saúde Mental

Sobre o que foi? 

A experiência  conta  como foram  as  dificuldades  encontradas  na  prática  do

matriciamento  e  na  abordagem  da  saúde  mental  em  um  contexto  ampliado  e  em

conjunto a atenção primária em saúde.

Como funciona(ou) a experiência?

Os Núcleos Apoio de Atenção Básica em Saúde Mental – NAAB nascem através

da chamada da Resolução nº403/2011 que propõe incentivo financeiro aos municípios

de pequeno porte, para desenvolverem ações de matriciamento com foco em saúde

mental, cabendo ressaltar que durante muitos anos tais municípios viram a crescente

atenção dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS sendo trabalhados em municípios



maiores e seus graves problemas na área técnica da saúde mental passar por ações

pontuais e não continuas no contexto das estratégias de saúde de família.

Desafios para o desenvolvimento?

O desafios foram muitos, uma vez que que a população adscrita via membros

da  equipe  como  por  exemplo  a  psicóloga  do  NAAB e  requeriam  atendimento  da

mesma, por cultura assistencialista que durante anos via que o único atendimento que

o profissional poderia dar era através de uma consulta indo para uma fila aguardar ser

chamado.

A adaptação da equipe para uma equipe que ora estava inserida no trabalho e

hora estava atuando trouxe vários questionamentos e inquietações. Pois uma das ações

realizadas NAAB é a concientização da equipe pelo faremos juntos e não você irá lá

fazer.

A sensibilização da gestão como ferramenta proporcionadora de mudança do

contexto foi um dos pontos mais importantes do êxito da ação. O NAAB de Novo

Machado estruturou-se em um momento em que o gestor fez parte da área técnica e foi

um dos colaboradores no planejamento das ações.

Quais as novidades desta experiência?

Os resultados  alcançados  com as  ações  realizadas  junto ao NAAB foram as

seguintes: diminuição das internações psiquiátricas reincidentes; formação de grupos

que  acolheram usuários  que  precisavam de  atenção  diferencial;  mudança  na  visão

cultural dos problemas de saúde mental; saúde mental passa a ser pauta de discussão

nas  ESFs;  estruturação  de  um  rede  de  cuidados  em  saúde  mental;  educação

permanente sistemática e mudanças no processo de trabalho

Referências Bibliográficas 

-Resolução da Comissão Intergestora Bipartite – CIB 403 de 2011 – Cria os Núcleo de

Apoio a Atenção Básica – saúde mental, dentro da Política Estadual da Atenção Básica;



-Decreto  nº  7.508,  de  28  de  junho de 2011,  que regulamenta a  Lei  8.080,  de  19  de

setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras

providências.

-Campos  G.W.S.;  Domitti  A.C.  Apoio  matricial  e  equipe  de  referência:  uma

metodologia  para  gestão  do  trabalhointerdisciplinar  em  saúde.  Disponível

em:http://www.scielosp.org/pdf/csp/v23n2/16.pdf

-Cunha, G.T.; Campos, G.W.S. Método Paidéia para co-gestão de coletivos organizados

para o trabalho. ORG & DEMO, Marília, v.11, n.1, p. 31-46, jan./jun., 2010.



Eixo temático: Diversidade e Transversalidade

Reeducação alimentar: promovendo melhoria na qualidade de vida, estímulo à
prática de atividade física e apoio emocional através do NASF 

Cláudia Andréia Haas 56
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Janete Hermann59

Rita Ester Freisleben60

Solange Hartmann Seibt61

Local de experiência: Brasil/ Rio Grande do Sul/ Cândido Godói

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF, NASF

Qual foi a experiência desenvolvida? Grupos de Reeducação Alimentar 

Sobre o que foi?  Com a realização dos grupos, a proposta da equipe do NASF era ajudar os
participantes a desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis, conciliando a sua rotina diária
com  atividade  física  e  administrar  a  ansiedade  através  de  mudanças  comportamentais,
modificações de crenças desenvolvendo um automonitoramento a fim de garantir e manter as
mudanças, minimizando os riscos de recaída.

Como funciona(ou) a experiência?  A partir  de demandas apresentadas a equipe do NASF
pelas agentes comunitárias de saúde, foram criados sete grupos de reeducação alimentar, sendo
quatro em comunidades do interior do município e três na cidade, que estão em funcionamento
desde o ano de 2013. Estes encontros são realizados uma vez por mês, tendo a participação da
psicóloga, nutricionista, educador físico e a respectiva agente comunitária de saúde. Todos são
pesados e realiza-se o acompanhamento da evolução do seu emagrecimento. Em seguida, a
equipe traz para os participantes assuntos relacionados ao processo de reeducação alimentar,
fazendo a discussão com o grupo.

Desafios para o desenvolvimento?  Propor um ensino de como alimentar-se corretamente e
assim emagrecer de forma gradual,  segura e saudável,  promovendo a mudança de hábitos
alimentares para saciar a fome e ter prazer de comer algo saboroso sem a ansiedade de colocar
problemas e frustrações na comida.

Quais as novidades desta experiência?  os nomes dos grupos foram criados pelos próprios
participantes, e são assim denominados:



- Grupo Superação: Linha Sede Boa Vista

- Grupo Viva Leve: Linha Paranaguá

- Grupo Vida Ativa: Linha Acre

- Grupo Medida Certa: Linha São Bonifácio

- Grupo Bem Estar: cidade

- Grupo Vida Saudável: cidade

-Grupo Vigilantes do Peso: cidade



Eixo temático: Atenção Básica 

Grupo ABRAÇO: compartilhando vivências e saberes com pacientes oncológicos na
Atenção Básica

Luciele Nawroski 62
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Vanesa Gall65

Marta Hermes66

Scheila Kutzner67

Local de experiência: Brasil/ Rio Grande do Sul/ Cândido Godói

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF, NASF

Qual foi a experiência desenvolvida?  Grupo ABRAÇO – grupo de convivência de pacientes
oncológicos e seus familiares 

Sobre o que foi?  O Grupo ABRAÇO é um grupo de convivência de pacientes que têm ou
tiveram algum tipo de câncer e seus familiares, que reunem-se uma vez por mês com o intuito
de compartilhar experiências vivenciadas durante os tratamentos, expor as principais angústias
sentidas tanto pelo paciente quanto por seus familiares, os medos, as dúvidas, possibilitando
que haja troca de saberes, construção e fortalecimento de vínculos tanto entre os pacientes e
seus familiares, quanto com a equipe de profissionais que participa do grupo, proporcionando
desta forma uma melhor qualidade de vida para as famílias envolvidas. Coordenam o grupo as
enfermeiras das duas equipes de ESF do município, sendo que participam do grupo também
todas as  agentes  comunitárias  de  saúde destas  equipes,  assim como profissionais  de apoio
como nutricionista, psicológa, fisioterapeuta, educador físico, convidados pelos coordenadores
conforme demanda do próprio grupo, assim como também são convidados outros profissionais
da  comunidade  e  região,  como  padres,  pastores,  missionários,  através  de  solicitação  dos
próprios pacientes.  

Como funciona(ou) a experiência? O grupo ocorre uma vez por mês, sendo que a Secretaria
Municipal  de  Saúde disponibiliza  transporte  para  os  pacientes  que  participam do grupo  e
residem na área rural  do município. Também é oferecido um lanche aos participantes após
cada encontro. O grupo acontece no Centro Municipal do Idoso do município devido a questão
de  espaço  físico.  Os  temas  abordados  em  cada  encontro,  assim  como  os  profissionais
convidados a participar, são discutidos entre os próprios pacientes. 

Desafios para o desenvolvimento?  O maior desafio  dos  profissionais  envolvidos  com esta
experiência é fazer com que os participantes interajam uns com os outros, pois os participantes



deste  grupo  são  geralmente  pouco  comunicativos,  então  a  equipe  procura  trabalhar  com
dinâmicas para facilitar a interação entre os participantes.

Quais as novidades desta experiência? a equipe realiza sempre no mês de junho a tradicional
festa junina do Grupo ABRAÇO, com comida típica, onde os prticipantes são convidados a usar
roupas típicas juninas neste dia, onde são realizadas diversas atividades e brincadeiras como
dança da cadeira, dança da vassoura, e também são convidados músicos da comunidade para
animar a festa.



Eixo temático: Ciclos Vitais 

Dia da Mulher: promovendo um cuidado integral à mulher através de ações de
cidadania na Atenção Básica

Luciele Nawroski 68
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Liri Ana Strieder71

Claudia Babichuk72

Irene Dogonski73

Local de experiência: Brasil/ Rioa Grande do Sul/ Cândido Godói

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF, Secretaria Municipal de Assistência Social

Qual foi a experiência desenvolvida? Encontro Municipal da Saúde da Mulher

Sobre o que foi? A Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes da ESF 1 e ESF 2, e em
parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou no dia 12 de março de 2013,
o Encontro Municipal da Saúde da Mulher, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher
que é comemorado no dia 08 de março. Este encontro teve como lema: “Em cada uma, uma
história. Em cada história, uma grande MULHER!”

Como funciona(ou) a experiência?  para este  encontro,  foram pensadas atividades voltadas
especificamente para o público feminino que ocorreram durante todo o dia, com intuito de
promover a saúde da mulher, prevenir doenças, além de oportunizar as mulheres ações de
cidadania, proporcionando desta forma um cuidado de forma integral as mulheres de nosso
município. Para isto, pela parte da manhã estava prevista a realização da I Caminhada pela
Saúde da Mulher, mas em função da ocorrência de chuva, esta atividade ocorreu dentro do
salão paroquial onde o encontro aconteceu. Para este momento da caminhada, pensou-se em
destacar  o  papel  da  mulher  na  sociedade,  evidenciando a  origem  do  dia  internacional  da
mulher  e  as  principais  conquistas  das  mulheres  até  os  dias  de  hoje,  onde  as  agentes
comunitárias de saúde e mulheres da comunidade fizeram uma representação das principais
profissões  ocupadas  pelas  mulheres  atualmente.  Em  seguida,  houve  a  realização  de  duas
palestras, sendo a primeira proferida por profissionais do Hospital São José, do município de
Giruá, que é referência em Saúde da Mulher pelo SUS, onde foi abordada a questão do câncer
de  mama.  Logo  após,  houve  palestra  com  uma  representante  do  CONANDA  –  Conselho
Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  Adolescente,  que abordou o tema Direitos  da Mulher.
Dando continuidade, houve um almoço de integração. E pela parte da tarde o momento mais
esperado  pelas  mulheres,  onde  inicialmente  realizou-se  a  “Pescaria  Inteligente”,  onde  as
mulheres “pescavam um peixe” onde havia uma pergunta relacionada a saúde da mulher, que,
se  respondida  corretamente,  a  mulher  recebia  uma  brinde.  Concomitantemente,  houve



atendimento gratuito do SENAC – Santa Rosa, que proporcionou as mulheres presentes cortes
de cabelo,  maquiagem, manicure,  escovas,  e em seguida momento de integração através da
“Tarde Dançante”.

Desafios para o desenvolvimento?  Como esperávamos um grande público,  e o obtivemos,
tendo a participação de mais de 400 mulheres, o desafio era proporcionar a elas algo proveitoso
e que pudesse atingi-las de forma a contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

Quais as novidades desta experiência? encontros como este nunca haviam sido realizados no
município, então todas as atividades proporcionadas as mulheres neste dia eram inéditas.



Eixo temático: Atenção Básica

PROJETO SAÚDE NA ESCOLA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM UMA UNIDADE

BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA/RS

Rosana Inês Zorzo Pazdziora74
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Vanessa Bandeira79

Local da Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Rosa.

Pontos da Rede/equipes de rede envolvidos: ESF e NASF

Qual foi a experiência desenvolvida? 

O presente  trabalho  apresenta,  sucintamente,  as  atividades  de  promoção  de  saúde
desenvolvidas  nas  instituições  de  ensino  público  por  equipe  multiprofissional  de
unidades básicas de saúde, através do programa governamental Saúde na Escola (PSE).
Esse programa foi instituído pelo Ministério da Saúde,  em 5 de dezembro de 2007
através do decreto 6.286. A finalidade do PSE é contribuir para a formação integral dos
estudantes  da  rede  pública  de  educação  básica  por  meio  de  ações  de  prevenção,
promoção e atenção à saúde, dentre os objetivos do programa estão: promover a saúde
e a cultura da paz, articular as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações das
redes de educação básica pública, contribuir para a constituição de condições para a
formação integral de educandos; contribuir para a construção de sistema de atenção
social, fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, promover a comunicação entre
escolas e unidades de saúde, e fortalecer a participação comunitária nas políticas de
educação básica e saúde.

Sobre o que foi? 

Programa Saúde na Escola.  Inserção de uma equipe da Unidade Básica de Saúde e
equipe de matriciamento do NASF numa escola estadual da área de abrangência da
UBS que as autoras atuam durante a residência multiprofissional em saúde da família.

Como funciona (ou) a experiência? 

Num município no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, as atividades propostas
pelo Programa Saúde na Escola (PSE) são planejadas e realizadas pela equipe de saúde
da família da Unidade Básica de Saúde em conjunto com os profissionais do programa
de Residência Multiprofissional  em Saúde da Família da UNIJUÍ que desenvolvem
seus trabalhos nesta UBS.



A equipe de saúde é capacitada para a realização de atividades educativas em saúde
com abordagem compatível com os temas de interesse de crianças e adolescentes. Essa
capacitação  tem  vários  sentidos:  por  um  lado  prepara  estes  profissionais  para  o
estabelecimento de uma relação pedagógica e de confiança entre eles e os alunos da
escola,  por  outro  lado,  permite  que  estes  profissionais  influam  positivamente  no
aprendizado  destes  alunos  sobre  diversos  temas  ligados  à  saúde.  Os  assuntos  são
abordados então com professores da escola e alunos através de palestras, oficinas de
trabalho e vídeos. 

Desafios para o desenvolvimento:

Aliando saberes de diversas áreas do conhecimento para garantir a integralidade do
trabalho em saúde, a multidisciplinaridade busca novos modos de cuidar, de organizar
e operacionalizar a gestão do cuidado. A integralidade, como princípio da política de
saúde, remete à compreensão de que os fatores que interferem na saúde da criança são
amplos e perpassam também por outros setores.

Portanto,  adquirir  conhecimento  prático  na  área  da  saúde  dos  escolares,  obtendo
assim, maior compreensão do ambiente escolar, de sua estrutura institucional e das
possibilidades  de  intervenção  e  contribuição  para  a  melhoria  das  relações  que
compõem  o  processo  de  ensino-aprendizagem  e  de  cuidados  pessoais  de  higiene,
saúde e bem-estar,  além de obter experiências frente aos desafios e às intervenções
feitas tanto a nível grupal quanto individual com esses indivíduos

Quais as novidades dessa experiência? 

Segundo Liberal (2014), escolas promotoras de saúde têm como objetivo a formação de
adultos saudáveis  habilitados a  fazer  pleno uso de seus potenciais,  e  segundo este
ponto de vista, os programas de saúde desenvolvidos nas escolas têm fundamental
importância por incentivar a aquisição de estilos de vida mais saudáveis.

Com o intuito de aproximar a equipe de saúde e a comunidade escolar da área de
abrangência da referida Unidade estão sendo desenvolvidas atividades com crianças
de 1ª  a  5 ano do ensino fundamental,  já  que essa  é  uma fase do desenvolvimento
humano na qual são sedimentadas as propostas de promoção e prevenção em saúde. A
socialização já é possível nesta fase, visto que a criança se torna mais curiosa. Tudo ao
seu redor é fascinante,  além do fato de ser muito observadora.  A linguagem vai se
evoluindo rapidamente  e  a  sua  imaginação  não  possui  limites.  É  nesta  fase  que  a
criança acredita em lendas, personagens imaginários, entre outros. Ela já é capaz de
realizar algumas atividades sozinhas, como escovar os dentes, tomar banho, comer,
entre outras. Está sempre em busca de novas conquistas.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Gabinete da Presidência da Republica. Decreto n. 6.286 de 05 de dezembro de
2007. Institui o Programa Saúde na Escola-PSE e dá outras providências. Brasília, 2007.

LIBERAL, E. F.; KUSCHNIR, F.; SANTOS, D. O.; et al. Projeto Saúde Na Escola: Uma
Iniciativa Bem Sucedida De Educação Em Saúde Nos Cieps Do Estado Rio De Janeiro.
Disponível  em:  http://www.prac.ufpb.br/anais/Icbeu_anais/anais/saude/cieps.pdf
Acesso em: 28.maio.2014. 
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Eixo temático: Diversidade e Transversalidade

GUIA DA GESTÃO AUTÔNOMA DA MEDICAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autor Fabiane de Lima

Co-autor Fabiana Breitenbach

Co-autor Lidiene Fortes Superti

Co-autor Marilia Busanello Wilges

Co-autor Tamara Grando

Local de experiência: Município de Santa Rosa - Rio Grande do Sul - Brasil

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II Novo Rumo

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Implantação do Guia  da  Gestão  Autônoma da Medicação  -  GAM,

elaborado em Quebec no Canadá e adaptado à realidade brasileira

Sobre o que foi? A GAM surgiu a partir do uso pouco crítico de medicações nos tratamento de saúde mental.

Atualmente é uma proposta no gerenciamento do uso de psicofármacos que pressupõe alterações nas relações

de  poder  na  administração  e  consumo  dos  mesmos,  de  modo  que  visa  garantir  aos  usuários,  efetiva

participação nas decisões relacionadas ao seu tratamento. Esta estratégia almeja a criação de espaços de debates

e discussões acerca da medicação visando ao alcance de melhor qualidade de vida aos usuários. Tem como

fundamento o diálogo e a troca entre os envolvidos no tratamento medicamentoso em saúde mental. Elaborado

inicialmente em Quebec o "Meu Guia Pessoal da Gestão Autônoma da Medicação da Alma" serviria como uma

ferramenta  de  desenvolvimento  dessa  nova  estratégia  de  gestão  medicamentosa  dos  psicotrópicos.  Esta

experiência para o cuidado compartilhado de medicamentos psiquiátricas culminou, anos mais tarde, em uma

adapatação à realidade brasileira, denominando-se "Guia da Gestão Autônoma da Medicação" -Guia GAM-BR.

Este guia é composto de 2 partes divididos em 6 passos e promove uma reflexão acerca do contexto no qual o

usuário  se  insere,  sua  experiência  com  a  medicação,  sua  rede  de  apoio,  possibilidades  de  tratamentos

alternativos, seus direitos e deveres enquanto usuário da rede de saúde mental. O fio condutor desta dinâmica

é a valorização da experiência singular de cada paciente imprimindo neles a tarefa de assumir e participar



ativamente no rumo de seu tratamento. Essa autonomia, proposta pelo Guia GAM - BR, é entendida como uma

cogestão que se realiza em conjunto de saberes entre a equipe de referencia e usuários. A dinâmica grupal do

uso do guia vai de encontro a partilha de experiências, a ajuda mútua e a busca de informações.

Como funciona(ou) a experiência?  Esta experiência realiza-se no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II

Novo Rumo, no município de Santa Rosa - RS. Os participantes foram elencados pelos profissionais do serviço,

após discussão em reunião de equipe. Foram selecionados de acordo com alguns crítérios,  sendo eles: ser

acompanhado pelo serviço de atenção psicossocial, ser portador de sofrimento ou transtorno mental grave,

estar utilizando três ou mais psicofármacos há mais de 2 anos, desejar participar do grupo e ser alfabetizado.

Os critérios de exclusão foram: desejo em não participar do grupo e não ser alfabetizado. Foram selecionados

05 usuários, os encontros iniciaram em abril de 2014 e são realizados semanalmente. Tem aproximadamente 1

hora  e  meia  de  duração  e,  é  conduzindo  pela  enfermeira  do  CAPS,  que  atua  como mediadora  do  guia,

promovendo o empoderamento dos usuários. Nos grupos cada participante recebeu um Guia GAM, e este

indica a sequência dos temas a serem abordados, embora por vezes a dinâmica tivesse que ser alterada para

melhor compreensão pelos usuários, vídeos, mensagens, reportagens, entre outros.

Desafios para o  desenvolvimento?  Tendo em vista  o  uso pouco crítico  das medicações psiquiátricas  nos

tempos atuais, o maior desafio a ser enfrentado atualmente é a descontrução de um padrão existente antes

mesmo da reforma psiquiatrica. Aquele no qual os usuários passem da condição de doente e de objeto de

tratamento para a condição de pessoa e de sujeito pleno de direito e capaz de assumir o protagonismo e a

cogestão no seu tratamento. É preciso que profissionais atentem ao fato de que o usuário deve participar

ativamente  no processo de cuidar  em saúde mental,  não reduzindo os pacientes  a  sintomas e/ou a uma

doença,  reconhecendo  o  direito  dos  usuários  ao  consentimento  livre  e  esclarecido  para  a  utilização  da

medicação.

Quais  as  novidades desta  experiência?  O grupo foi  muito  receptivo à esta  nova proposta  de  trabalho e

reflexão. Participaram ativamente, estabeleceram diálogo e puderam ter apreciada a troca de experiência do

uso das medicações, sendo que esta temática foi ampliada para outras apropriações vivenciais de cada um, de



saberes  populares,  de  autoconhecimento  e  de  cidadania.  Esta  proposta  de  trabalho  possibilitou  uma

mesclagem de papéis entre usuários e profissionais proporcionando maior empoderamento no vínculo e no

conhecimento, gerando maior segurança para um cuidado compartilhamento. Essa experiência que o guia

propõe, inclui também ferramentas de auto-avaliação e reapropriação de poder por parte dos pacientes perante

seu tratamento, levando-os a serem protagonistas de seu cuidado e, sendo o caso, estimulando-os a buscarem

seus  prescritores  para dicutirem informações,  ajustamentos,  reduções  ou até  mesmo a  suspensão  de  suas

medicações e tratamentos alternativos.
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Eixo temático: Atenção Básica

VIAJANDO NA SACOLA MÁGICA

Adelaide Lúcia Berres Dresch 80

Ana Maria Hentges 81

Cheila Francieli Chinwelski 82

Lenice Geni Hermann Babichuck 83

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Cândido Godói

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Equipe  Primeira  Infância  Melhor,  Secretaria
Municipal de Assistência Social, CRAS

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  • Apresentar  histórias  para  incentivar  o  gosto  pela
leitura.

• Proporcionar situações de leitura compartilhada.

• Aproximar as crianças do universo escrito e dos portadores de escrita (livros e revistas) para
que elas  possam manuseá-los,  reparar  na beleza das imagens,  relacionar texto  e  ilustração,
manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões, definir preferências e construir critérios
próprios para selecionar o que vão ler.

•  Fazer com que construam o hábito de ouvir e sentir prazer nas situações que envolvem a
leitura de histórias.

• Participar em situação de conto e leitura de histórias.

• Escuta atenta e interessada de histórias.

•  Desenvolver nas crianças a facilidade de se expressar em público,  inicialmente,  perante a
visitadora e os pais.
Sobre o que foi? Sacola Mágica

Como funciona(ou) a experiência? O projeto consiste em bolsas elaboradas especialmente para
que as Visitadoras do PIM levem livros, jogos até às comunidades em que atuam, sendo usada
tanto em visitas individuais  como em atividades grupais.  São 08 sacolas,  uma diferente da
outra em conteúdo, sendo que, em cada sacola, há livros, jogos, DVDs, CDS de vários estilos,
tamanhos e modelos.

Desafios para o desenvolvimento?  Proporcionar hábitos de leitura de qualidade às crianças,
investir  na  formação  de  crianças  com  melhores  condições  sócio  emocionais,  o  que,  por
consequência, resulta na construção de um convívio familiar/ social/escolar melhor.

Quais as novidades desta experiência? Além das atividades de rotina do Programa Primeira



Infância  Melhor,  esse  projeto  proporciona  as  crianças  descobrir  e  viajar  nos  conteúdos
existentes na Sacola Mágica.

Outras  observações:  Esse  projeto  está  sendo  desenvolvido  desde  2012  e  aplicado  pelas
visitadoras até os dias atuais, proporcionando o desenvolvimento cognitivo, motor, linguagem
e sócio afetivo das famílias atendidas pelo Programa.



Eixo: Atenção Básica

LIVRO SENSORIAL
Denise Maria Lermen 84

Adelaide Lúcia Berres Dresch85

Angelina Kapron 86

Greici Taís Gall 87

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Cândido Godói.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Primeira Infância Melhor (visitadores e monitora).

Qual foi a experiência desenvolvida? Estimular o intelectual, linguagem, atenção, socialização,
imaginação, afetividade e a coordenação motora fina, o sentir, o tocar.

Sobre o que foi? Livro Sensorial “ O coelho e o pato”

Como funciona(ou) a experiência? Nessa idade as crianças adoram ler histórias, portanto cada
criança confeccionou o seu livro, mas foi um livro diferente, que teve vários materiais utilizados
para a sua confecção, chamado “LIVRO SENSORIAL”.

Desafios para o desenvolvimento?  È um livro com seis páginas mais a capa, sendo que em
cada página foi  usado um material  diferente para enfeitá-lo,  para  fazer  com que a  criança
perceba diferentes texturas, cores e tamanhos fazendo com que ajude a conhecer o mundo que
as rodeia e também despertando na criança o gosto pela arte e a leitura.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Além das  atividades  já  realizadas  nesse  projeto,  a
confecção  do  livro  motiva  a  criança  e  a  família  á  participarem  ativamente  do  trabalho,
orientando  a  família  de  que  seus  filhos  conseguem  realizar  diversas  tarefas  de  forma
independente, ou seja, sozinhos, portanto a família deve deixá-la executá-las, mesmo que erre,
ajudando somente quando necessário. Também devem elogiar a criança sempre que fizer algo
de bom, por mais simples que seja. Nessa idade como qualquer pessoa a criança gosta que lhe
demonstrem  carinho,  e  carinho  também é  compreensão  e  paciência.  Não  fique  impaciente
quando ela erra, pois ela está aprendendo.

Outras observações: Esse projeto está sendo desenvolvido nas atividades grupais e individuais
do  Programa  Primeira  Infância  Melhor  desde  agosto  de  2013;  proporcionando  o
desenvolvimento  do  cognitivo,  da  afetividade,  linguagem  e  coordenação  motora  e
desenvolvimento integral das famílias atendidas pelo programa.

Referências Bibliográficas:  SOUZA, Maristela.  História  Sensorial  –  O coelhinho e o pato –
2013. Disponível em: <http://  http://www.pragentemiuda.org/2013/07/historia-sensorial-o-
coelhinho-e-o-pato.html Acesso em: Agosto de 2013
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Eixo temático: Ciclos Vitais

PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Ana Paula Schallenberger 88

Local de experiência: Porto Vera Cruz – RS/Brasil

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Psicóloga, Enfermeira, Nutricionista, Educadora
Física, Fisioterapeuta e Médica.

Qual foi a experiência desenvolvida?

Inicialmente,  em  2013,  foram  ministradas  palestras  sobre  os  temas  propostos  pelo  MEC,
referentes  ao Álcool,  Crack e outras Drogas e,  Alimentação Saudável,  considerados como
primordiais, bem como, avaliação antropométrica, avaliação em saúde bucal, saúde auditiva,
identificação dos educandos com possíveis sinais de alterações na linguagem oral, práticas
corporais, prevenção à doenças sexualmente transmissíveis, promoção ao desenvolvimento
sustentável e prevenção à violência. Esse ano, continua-se um trabalho nessa mesma linha,
através de palestras de prevenção e outras atividades de ordem prática com os educandos
das escolas municipais e estaduais do município.

Sobre o que foi?

UMA INTERAÇÃO ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VERA CRUZ.

A escola como um espaço de relações é ideal para o desenvolvimento do pensamento crítico,
na medida em que contribui na construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras
de conhecer o mundo e interfere diretamente na produção social da saúde.

O PSE vem contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento
integral  e  proporcional  à  comunidade  escolar  a  participar  em  programas  e  projetos  que
articulem saúde e educação, para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o
pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.

Esse Programa reconhece e escolhe as ações de integração entre saúde e educação, que visa a
PREVENÇÃO, e que tem impactado positivamente na qualidade de vida dos educandos.

Dessa forma, a escola é um espaço para as práticas de promoção de saúde e prevenção de
agravos à saúde e de doenças. Então, o trabalho em conjunto entre escola e os profissionais da
saúde é uma importante demanda do PSE.



O programa gira em torno das seguintes ações: Promoção da segurança alimentar e promoção
da alimentação  saudável;  da  cultura  de  paz  e  direitos  humanos;  saúde  e  prevenção  nas
Escolas:  direito sexual  e reprodutivo e prevenção das DST/AIDS;  saúde e prevenção nas
Escolas: prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; promoção das práticas
corporais, atividade física e lazer nas escolas; prevenção das violências e acidentes.
Como funciona(ou) a experiência? 

O  PSE  vem  sendo  aplicado  através  de  Palestras  nas  escolas  municipais  e  estadual  do
município, referentes às ações estabelecidas como prioritárias, como forma de prevenção a
certos  aspectos  na  vida  dos  educandos.  Num  segundo  momento  haverá  reuniões  de
discussão  entre  profissionais,  professores  e  a  comunidade  sobre  assuntos  relevantes  do
cotidiano.
Desafios para o desenvolvimento?

Somente boa aceitação, pois o programa veio ao encontro daquilo que as escolas necessitam e
não possuem em sua grade curricular,  ou que elas não possuem acesso por não haverem
profissionais disponíveis na secretaria da educação para esse fim.

Quais as novidades desta experiência?

Um estreitamento entre profissionais da área da educação e da saúde. Tendo por objetivo a
conjugação de esforços visando à promoção e atenção à saúde e de prevenção das doenças e
agravos relacionados à saúde dos escolares do Programa, articulada de forma intersetorial
entre  as  redes  de  saúde  e  de  educação  e,  ainda,  a  promoção  de  ações  de  formação  de
profissionais de saúde e educação nos seus territórios de responsabilidades compartilhada.



Eixo temático: Atenção Básica

GUIANDO INFORMAÇÕES: CUIDANDO DA SAÚDE DOS MORADORES DO

INTERIOR DE PORTO VERA CRUZ

Luana A. Fromming Dias89 
Vanderlise Inês Angst90

Maria Elisiane Prestes Taborda Rapachi91

Local de experiência:

Brasil, RS, Porto Vera Cruz
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Secretaria Municipal de Saúde/ equipe da NAAB
Qual foi a experiência desenvolvida?

Esse projeto tem o objetiva de levar até as comunidades do interior do município uma equipe
multiprofissional com um cronograma de atividades pré elaborado para realiza atividades de
orientações aos usuários.
Sobre o que foi?

O  projeto  é  executado  no  município  de  Porto  Vera  Cruz-  RS,  na  secretaria  de  saúde  do
município por uma equipe multiprofissional da qual  faz parte o profissional  de Psicologia,
Nutrição e Educação Física. A equipe de profissionais analisou as necessidades dos usuários e
concluiu-se  que  atividades  de  orientações  nutricionais,  atividades  físicas  e  psicologia,
realizadas com maior frequência na sede, deveriam também ser realizadas nas comunidades do
interior.

A partir  desta demanda a equipe elaborou um projeto,  onde leva até as comunidades uma
equipe de profissionais composta por Nutricionista, Psicóloga, Educadora Física e a Médica
com  um  cronograma  de  atividades  pré  elaborado  e  realiza  atividades  de  orientações  aos
usuários.

A prática de hábitos saudáveis, valorização da saúde e prevenção são essenciais, mas para isso
é necessário orientações sobre maneira mais saudável, equilibrada, com disposição, alegria e
qualidade de vida. 

A alimentação correta, com dieta variada, saudável e balanceada, é um dos fatores que tem
maior  influência  na  saúde  e  no  bem-estar.  Para  ser  adepto  de  bons  hábitos  alimentares,
recomendações simples, como ingerir água, mesmo que, habitualmente, esteja acostumado a
consumir chás e sucos; (a sede não é um sinal que traduza as necessidades orgânicas e, por isso,
é  importante  beber  mesmo  quando  não  se  tem  sede.);  Alimentar-se  a  cada  três  horas,



alternando, entre uma refeição e outra, frutas e chás. Não tentar fazer as dietas da moda; Não
comer açúcar em excesso, nem abusar do sal (mesmo quem não sofre de hipertensão) e reduzir
as gorduras e os alimentos gordos e não abusar de bebidas alcoólicas.

A prática de atividades físicas, sem exageros e com orientação de um profissional de educação
física, traz benefícios para a saúde das pessoas e melhora a qualidade de vida em qualquer
idade. No caso dos idosos, é especialmente importante, visto que um estilo de vida sedentário
pode fazer com que os mais velhos tenham perdas em quatro áreas importantes para sua saúde
e independência:  força,  equilíbrio,  flexibilidade e resistência.  Melhorar  a  força  e  resistência
torna  mais  fácil  até  mesmo  a  execução  de  atividades  do  cotidiano,  como  subir  escadas  e
carregar objetos. Também ajuda a prevenir quedas e acelera a recuperação de lesões.

Entre as recomendações para conquistar uma boa qualidade de vida, realizar exames de rotina
é de grande importância. Homens e mulheres, especialmente a partir dos 35 anos, devem fazer,
anualmente,  um check up,  que nada mais  é  do que uma bateria  de  exames solicitada por
médicos  especializados,  que  dá  um  diagnóstico  detalhado  acerca  do  funcionamento  das
funções do organismo. O aconselhável é manter uma periodicidade. Em alguns casos, o check
up  deve  ser  realizado  mais  frequentemente,  por  exemplo,  em  portadores  de  hipertensão
arterial, colesterol alterado e diabetes, evitando que essas patologias se agravem. O check-up é
considerado uma das pontas da medicina preventiva, que corresponde à união de dados da
história clínica e exames,  vinculados a uma análise do histórico pessoal do paciente, com o
objetivo de detectar doenças em estágio inicial.

Ter a mente saudável é essencial para o bem-estar e reflete positivamente em diversos outros
aspectos do dia-a-dia e da vida,  como família,  trabalho e relações sociais.  “As situações da
sociedade moderna acabam gerando, com muita frequência, ansiedades e alterações mentais,
transitórias ou permanentes, suficientes para retirar de algumas pessoas a serenidade mental
e/ou  a  capacidade  de  decisão  necessária  nos  atos  da  vida”,  observa  a  psicanalista  Carla
Almeida.

Todos esses fatores são essenciais para uma vida saudável, mas precisam ser relembrados e
esclarecidos diariamente para que se torne hábitos na vida de todos.
Como funciona (ou) a experiência?

Num  primeiro  momento  é  feito  o  acolhimento  do  grupo,  apresentado  o  programa  e  as
atividades do dia, em seguida a Nutricionista explana sobre orientações nutricionais, logo após
a Educadora Física realizada atividades orientadas de alongamento, na sequencia a Psicóloga e
a Médica explanam e tiram dúvidas sobre uso de medicações e patologias mais decorrentes
como depressão, síndromes entre outras.  Todas as atividades são realizadas com intervalos
para  que  os  usuários  contribuam  com  experiências,  dúvidas  e  sugestões.  A  atividade  é
direcionada à usuários de ambos os sexos e não tem limite de idade, no encerramento da tarde
é realizado uma pequena confraternização entre todos com um lanche oferecido pela própria



comunidade  e  entregue  aos  usuários  um  pequeno  mimo  ofertado  pelo  programa  e  pela
secretaria municipal de saúde.
Desafios para o desenvolvimento?

A equipe identificou como desafio o fato de ter que se adaptar aos diferentes espaços físicos
com  grandes  limitações  e  difícil  acesso,  o  que  por  vezes  obrigou  a  equipe  reordenar  seu
planejamento de trabalho à realidade local, (como a falta de energia elétrica).
Quais as novidades desta experiência?

Esse projeto apresenta como novidade o seu principal objetivo, proporcionar as comunidades
do interior receber uma equipe multiprofissional de profissionais da saúde com o propósito de
trazer informações, orientações e esclarecer dúvidas. 
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Eixo: Ciclos Vitais

PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO

Luana A. Fromming Dias92

Vanderlise Inês Angst93

Maria Elisiane Prestes Taborda Rapachi94

Local de experiência:

Brasil, RS, Porto Vera Cruz.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:

Secretaria Municipal de Saúde/ Núcleo de Apoio a Atenção Básica.

Qual foi a experiência desenvolvida?

Oficina  de  Música  para  idosos  “Sons  do  Ser”  e  grupo  de  atividades  física  e  orientação
nutricional para idosos “Viva Bem”.

Sobre o que foi?

Trabalho direcionado a qualidade de vida e  promoção da saúde dos  idosos do município,
através de práticas físicas orientadas, orientação nutricional e oficina de música.

Como funciona (ou) a experiência?

As atividades são realizadas semanalmente, conduzida por profissionais qualificados da área
(educadora física, nutricionista, professor de música e psicóloga). Acolhe o publico da cidade e
do interior do município de ambos os sexos, sendo sua maioria idosos.

A música  é  um “instrumento” fundamental  para  trabalhar o  bem estar  físico  e  Mental  do
sujeito. Aqueles que estiverem participando desta atividade terão a oportunidade de aprender
a tocar instrumentos musicais, cantar e principalmente de se expressar. Essas atividades irão
proporcionar  a  eles  socialização,  superação,  formação  de  identidade,  motivação  e
desenvolvimento da motricidade fina. Nesta atividade forma-se veículos de fortalecimento das
relações interpessoais, onde a música é elemento sociabilizador e integrador, além de promover
equilíbrio emocional e afetivo.

Para  as  pessoas  da  terceira  idade,  a  música  pode  trazer  benefícios  não  só  na melhoria  da
qualidade  de  vida,  mas  em  vários  aspectos  como;  a  memória  evocando  lembranças  do
passado, atividade muscular, a respiração.

No  entanto  a  música  é  uma  forma  de  trabalhar  conteúdos  cognitivos,  ou  seja,  aqueles



relacionados  à  inteligência,  trabalhar  o  emocional  como  forma  de  promover  bem  estar  as
pessoas  e  também  como  forma  de  reflexão  e  expressão  pessoal.  Aulas  são  realizadas
semanalmente no turno da manhã e tarde, conduzida pelo professor Émerson Kalb e orientada
pela psicóloga Luana Dias, na garagem da UBS.

Este mesmo espaço também é utilizado semanalmente para as atividades do projeto Viva Bem,
o qual busca proporcionar à população a prática orientada de exercícios físicos. Sendo consenso
na literatura atual, que as praticas físicas são fator fundamental para saúde e qualidade de vida
da população,  em especial  ao  idoso,  o  município  de  Porto  Vera  Cruz,  busca  possibilitar  a
prática  orientada de  atividades  físicas  além da conscientização e  informação sobre  o  tema,
entendendo  que  estas  ações  são  essenciais  para  que  possa  ocorrer  uma  mudança  de
comportamento positiva para a saúde e qualidade de vida da população.

No inicio das atividades é realizada uma avaliação física e nutricional com os participantes,
além  do  exame  sanguíneo.  Aqueles  considerados  de  maior  risco  são  encaminhadas  à
acompanhamento nutricional. As atividades são conduzidas pela Educadora Física, Vanderlise
Inês  Angst  e  Nutricionista  Maria  Elisiane  Prestes  Taborda  Rapachi.  As  práticas  físicas  são
adequadas  a  individualidade  dos  participantes.  Durante  estas  atividades  são  repassadas
diversas informações sobre a importância de um estilo de vida ativo e hábitos saudáveis. Antes
das atividades é realizada também a aferição da Pressão Arterial.

Através  destes  projetos  buscamos  proporcionar  aos  idosos  uma  vida  ativa  e  com  boa
capacidade física e mental,  proporcionando a estes melhora na qualidade de vida.  Sendo a
população predominante do nosso município, idosa, salientamos o nosso compromisso com
essa faixa estaria. 

Desafios para o desenvolvimento?

Trabalhar com idosos é um desafio para todo o profissional, pois esse é um sujeito com várias
particularidades, como limitações físicas e psíquicas, hábitos e rotinas muito fortalecidas por
sua cultura e vivencias,  enfim um sujeito que na grande maioria é passivo e dependente e
também assim visto  pela  sociedade.  Tornar  esse  idoso  participante  de  um grupo onde ela
necessita  ocupar  um  lugar  de  independência,  em  plena  atividade  e  adquirir  novos
conhecimento foi um grande desafio para a equipe.

Quais as novidades desta experiência?

A experiência de realização desses grupos superou a expectativa de todos os envolvidos na
execução  dela,  pois  o  que  num  primeiro  momento  apresentou-se  como  resistência  dos
participantes foi superado e tornou-se um diferencial. Hoje esses grupos possuem um público
extremante  participativo,  disciplinado  e  comprometido,  superaram  vários  obstáculos  para
manter sua participação e também agregam regularmente novos integrantes para os grupos
mudando a sua imagem frente a sociedade, pois assumiram uma posição ativa e independente.



Eixo temático: Atenção Básica GRUPO DE TABAGISMO “VIVA MAIS E
MELHOR”

Ângela Inês Scheuer95

Monique Weschenfelder96

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Alecrim.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:

Este  grupo  é  coordenado  por  uma  enfermeira  e  uma  psicóloga  e  conta  com  a
colaboração  de  um  profissional  médico  e  uma  dentista,  que  compõe  a  equipe  de
Estratégia de Saúde da Família do município de Alecrim

Qual foi a experiência desenvolvida?

Devido à enorme preocupação em relação ao cigarro e seus malefícios que a Prefeitura
Municipal  de  Alecrim,  através  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  criou,  em  2007,  o
Grupo de Tabagismo “Viva Mais e Melhor”.

Sobre o que foi?

A experiência com este grupo no município de Alecrim é uma constante, desde o ano de
2007 quando foi implantado. Sendo que a cada ano são realizados de dois a três grupos.
O resultado  tem sido  satisfatório,  tornando-se  um diferencial  do  trabalho  em saúde
preventiva no que se refere ao tabagismo.

Como funciona(ou) a experiência?

A experiência se constitui em um grupo com cerca de 10 a 12 participantes, o método
utilizado é a terapia cognitiva comportamental. A coordenação do grupo é feita por uma
enfermeira e uma psicóloga. São utilizados manuais e medicamentos disponibilizados
pelo Ministério da Saúde. Cada encontro dura em torno de 01hora e meia,  sendo os
primeiros  05  encontros  semanais,  e  após  esse  período  há  um  espaçamento  de  02
semanas. Os encontros são momentos muito ricos, proporcionam trocas entre os sujeitos
que estão reunidos em direção a um mesmo objetivo, a partir do compartilhamento de
experiência tem-se observado que a motivação é acentuada acarretando bons resultados.

Desafios para o desenvolvimento?

O principal desafio constitui-se em sensibilizar os sujeitos sobre os malefícios do ato de
fumar,  fazendo  assim  com  que  este  reconheça  os  prejuízos  causados  e  possa  se
direcionar ao abandono deste vício.

Quais as novidades desta experiência?

Algo que se pode considerar importante é as mudanças culturais e sociais referentes ao



tabagismo. Observa-se que atualmente há um movimento da sociedade incentivando ao
abandono do vício e ressaltando os aspectos prejudiciais, o que corrobora para o sujeito
tabagista tomar consciência sobre a importância de abandonar o hábito de fumar

Referências Bibliográficas

-  MINISTÉRIO DA SAÚDE; A situação do tabagismo no Brasil.  Dados dos inquéritos
do Sistema Internacional de Vigilância do Tabagismo da Organização Mundial da Saúde
realizados no Brasil entre 2002 e 2009. Rio de Janeiro: Inca, 2011.



Eixo temático: Atenção Básica

PEQUENOS GRANDES LEITORES

Bruna Rafaela da Silva97

Ângela da Silva98

Graciane Simm99

Maristela Blasi100

Rozedir Dockhorn101

Sandra Bender102

Local da Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Horizontina;

Equipe: Primeira Infância Melhor - PIM;

Qual experiência foi desenvolvida? No ano de 2013 foi desenvolvido um projeto junto
ao  Conselho  da  Comunidade  do  município  de  Horizontina  no  qual  objetivamos
adquirir livros infantis, a fim de incentivar o prazer e o valor da leitura, para que as
visitadoras  juntamente com a família pudessem realizar um trabalho englobando a
linguagem  oral  da  criança  na  primeira  infância,  desenvolvendo  gradativamente  as
capacidades  e  as  competências  linguísticas  básicas:  falar,  escutar,  ler  e  escrever.
Possibilitando assim, o acesso da criança ao mundo do faz-de-conta, incentivando que
desde pequenas tenham o contato com a leitura, sendo estimulada por aqueles que
com  ela  convivem  diariamente,  o  que  consequentemente  contribuíra  para  o
fortalecimento dos vínculos afetivos entre pais e filhos.

Sobre o que foi?  O projeto “Pequenos Grandes Leitores” do PIM trabalhou sobre a
perspectiva  de  que  a  Família  é  a  primeira  grande  escola  do  amar  e  do  brincar,
fundamentos  da condição humana e  da constituição de  cidadãos  mais  saudáveis  e
felizes.  Como  as  famílias  atendidas  pelo  PIM  apresentam  alguma  situação  de
vulnerabilidade, muita vezes não tem acesso a livros por questões econômicas e/ou
culturais.

Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante, que começa
muito cedo, em casa e continua pela vida inteira. 

Considerando a  importância  da  literatura  na vida  de  uma pessoa,  a  força  de  uma
história  bem  contada  e,  portanto,  o  benefício  que  uma  simples  história  pode
proporcionar, pode-se dizer que não há tecnologia no mundo que substitua o prazer de
tocar as páginas de um livro e encontrar nelas um mundo repleto de encantamento.

Quanto mais cedo à criança tiver o contato com os livros e perceber o prazer que a
leitura produz, maior será a possibilidade dela se tornar um adulto leitor. Da mesma
forma a criança adquire uma postura crítico-reflexiva, extremamente relevante a sua
formação cognitiva.

Ouvir histórias é um acontecimento tão prazeroso que desperta o interesse das pessoas
em  todas  as  idades,  mas  na  criança  isto  é  mais  presente,  pois  a  sua  capacidade
imaginativa é mais intensa, a criança se expressa pela imaginação e o brincar.



A leitura possibilita-nos a trabalhar a linguagem, que é um aspecto muito importante
para a formação do sujeito, na sua interação com as outras pessoas e na orientação das
ações e desenvolvimento do pensamento. Não há idade para dar início à educação de
uma criança - e isso vale também para o incentivo à leitura.

Este projeto nasceu a partir da vontade das visitadoras do PIM em estimular o desejo
da criança pela leitura, visando que a literatura infantil deve fazer parte da rotina das
crianças,  pois  é  através  dela  que a  criança viaja  a  qualquer lugar,  mágico ou real,
pensando que quando a criança ouve ou lê  uma história  ela é capaz de comentar,
indagar, duvidar ou discutir sobre ela.

Como funciona a experiência? O Projeto “Pequenos Grandes Leitores” funciona no
município de Horizontina há praticamente um ano, com as famílias cadastradas no
programa, sendo que, semanalmente, as visitadores levam até a casa das famílias este
material,  para serem explorados e utilizados pelas  crianças.  Os livros são dos mais
diversos  materiais  e  texturas  possibilitando  assim,  o  desenvolvimento  integral da
criança, visando seus indicadores e levando em consideração a sua faixa etária. 

Pesquisas do mundo todo mostram que a criança que lê e tem contato com a literatura
desde cedo, principalmente se for com o acompanhamento dos pais, é beneficiada em
diversos sentidos: ela aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica
melhor de forma geral.  Por meio da leitura,  a  criança desenvolve a criatividade,  a
imaginação e adquire cultura, conhecimentos e valores.

Desafios  para  o  desenvolvimento  da  atividade?  Inicialmente  nos  deparamos  com
alguns desafios os quais quase nos impossibilitaram de por em prática o projeto, pois,
este material específico para a faixa etária da primeira infância não foi encontrado nas
livrarias do nosso município, o que nos levou a concluir que não havia muita procura
pelo  material  e,  consequentemente  não  fazia  parte  da  cultura  de  parcela  da
comunidade,  sendo  assim,  tivemos  que  romper  barreiras  e  fazer  uma  busca  mais
assídua em municípios maiores.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Devido  a  grande  aceitação  por  parte  das
famílias, o projeto foi um sucesso, sendo assim, divulgado com ênfase no município,
tanto  pelas  famílias,  quanto  meios  de  comunicação,  alterando  assim,  a  cultura  do
comércio local que se atualizou, buscando disponibilizar este material para as famílias
interessadas. 

Hoje, encontramos com facilidade este material no município.

Outras Observações: O prazer pela leitura inicia-se na primeira infância, inicialmente
no  escutar,  manusear,  falar,  ler  e  escrever.  São  inesgotáveis  as  possibilidades  de
leituras que podem ser feitas e nunca será suficiente para uma criança. É importante
estar consciente disso. A leitura de histórias é um momento que proporciona à criança
o conhecimento da forma de viver, pensar, agir de outras culturas, de outros tempos e
lugares bem como o universo de valores. Bebês podem até não entender todo o enredo
de uma história, mas a leitura em voz alta os coloca em contato com outras dimensões
das linguagens oral  e escrita,  que serão importantes em seu desenvolvimento,  bem
como, auxilia o fortalecimento dos vínculos afetivos entre pais e filhos.



Eixo temático: Atenção Básica

TERRITORIALIZAÇÃO: A INTERSETORIALIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EM
SAÚDE E A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

Raquel Bamberg Fockink¹
Elaine Costa ²

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Tucunduva

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:

Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal, NAAB e Vigilância em Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida?

Reorganização do território observando os Programas e Estratégias da Secretaria Municipal de
Saúde com a construção de uma base cartográfica georreferenciada.

Sobre o que foi?

Territorialização e intersetorialidade na Atenção Básica

Como funciona(ou) a experiência?

Trata-se da definição única de território para os Programas e Estratégias da Secretaria
Municipal  de  Saúde  de  Tucunduva,  associando  a  construção  de  uma  base  cartográfica
georreferenciada com capacidade de visualizar espacialmente um banco de dados geográfico
organizado a partir das bases de dados dos Sistemas de Informação da Vigilância em Saúde e da
Estratégia de Saúde da Família. O identificador da base cartográfica é a chave utilizada para o
relacionamento entre as bases de dados. Os sistemas de informação integrados são: Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB/e-SUS), Sistema de Informação do Programa de Controle
da Doença de Chagas (SISPCDCh) e, Sistema de Informação de Dengue e Febre Amarela (SIS
PNCD),  pertencentes  a  Vigilância  em  Saúde  e  a  Estratégia  de  Saúde  da  família
concomitantemente.  Inicialmente  os  profissionais  da  Vigilância  em  Saúde  do  município
reorganizaram seu território realizando ajustes nas microáreas da Estratégia de Saúde da Família
(ESF), nas localidades do Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) e do Programa
Nacional de Controle da Dengue (PNCD), visando unificar a delimitação da área de trabalho dos
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias nos três programas. O
município de Tucunduva possui 100% de cobertura de ESF. BASE CARTOGRÁFICA: Para a
construção  da  base  cartográfica  foi  adotado o  sistema de  coordenadas  LATLON e DATUM
WGS84 e foram observados os seguintes passos: A Agente de Combate a Endemias designada
para a atividade de controle de Chagas,  na visita ao domicílio,  coletou com o uso do  Global
Positioning System (GPS) as coordenadas geográficas da localização das unidades domiciliares
(UDs) da área rural, referenciando a mesma a microárea e número da UD; através de trabalho de
campo  profissionais  da  SES/RS  fizeram  o  reconhecimento  geográfico  de  todas  as  estradas,
acessos às residências, com o auxilio do GPS; estes, em parceria com as Agentes Comunitárias de



Saúde, realizaram a delimitação das microáreas rurais; todas as informações foram digitalizadas
através do Software Spring, transformando-as em mapa georreferenciado com a localização de
todas as vias e UDs identificadas pelo número, e,  mapa político das áreas contendo as suas
microáreas; foi realizada a conversão das bases cartográficas para o formato compatível com o
aplicativo  Tabwin  (aplicativo  livre,  de  fácil  operação  e  viável  para  ser  utilizado  pelos
profissionais do município). BASE DE DADOS: A base de dados no perímetro rural e urbana é
comparada entre o cadastro na Estratégia de Saúde da Família (SIAB/e-SUS) e o SISPCDCh e
atualizada mensalmente através dos ACS. A análise espacial dos dados visualizados no mapa
pode ser realizada em três escalas no município: 1) as informações ligadas diretamente à família,
analisando  os  fatores  de  riscos  da  residência  e  do  seu  entorno,  tendo  como  referência  de
visualização no mapa a localização da residência (estas foram realizadas somente na área rural);
2) As informações ligadas à microárea, analisando os dados agrupados ao recorte deste território
e comparando com as demais microáreas rurais e urbanas; 3) as informações espacializadas por
áreas da ESF, com possibilidade de comparação entre as duas áreas implantadas no município.
Espera-se utilizar os mapas para cálculos de taxas de todas as doenças e agravos de notificação
compulsória  por  faixa  etária  e  sexo,  no  recorte  das  áreas  e  microáreas,  oportunizando  aos
profissionais de saúde do município analisar e avaliar as questões pontuais que ocorrem no seu
território. Para possibilitar a análise com os dados referenciados diretamente à residência e seu
entorno, será utilizado o número da Unidade Domiciliar/família como referência de integração
entre as bases de dados do SIAB/ e-SUS, PCDCh e PNCD. Já para ligar os dados às microáreas e
áreas,  foram  utilizados  os  números  de  identificação  das  mesmas,  área  01  com  oito  (08)
microáreas (01,04,06,07, 12,13,14 e 15) e área 02 com oito (08) microáreas (02,03,05,08,09,10,11 e
16). Podem ser acrescentadas outras chaves de relacionamento ao Banco de Dados Geográfico
permitindo assim integração com os demais Sistemas de Informação da Vigilância em Saúde. A
unificação  dos  territórios  permitiu a  construção dos  Boletins  de  Reconhecimento Geográfico
vinculados  a  Ficha  de  Visita  Domiciliar  com  a  descrição  dos  imóveis  pertencentes  a  cada
microárea, ferramenta de uso diários das ACE e ACS.

Desafios para o desenvolvimento?

-  Reorganização  do  território  realizando  ajustes  nas  microáreas  da  Estratégia  de  Saúde  da
Família (ESF) e nas localidades do PCDCh e PNCD;

- Utilizar os mapas para cálculos da Vigilância em Saúde no recorte das áreas e microáreas;

- Construção da Ficha de Visita Domiciliar por microárea.

Quais as novidades desta experiência?

- Intersetorialização na Atenção Básica : Definição de território único para todos os programas e
estratégias da Secretaria Municipal de Saúde.

- Instrumento georreferenciado para a construção de ferramentas de análise da situação saúde
do município.



Outras  observações:  Como  o  município  passou  por  vários  processos  de  contratação  de
servidores o processo de verificação final dos mapas esta sendo concluído em 2014.

Referências Bibliográficas :

FUNASA. Programa Nacional de Controle da Dengue 2002.

Disponível  em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pncd_2002.pdf.  Acesso em: mar.
2012.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Centro Estadual de Vigilância em Saúde -
Rio Grande do Sul, Brasil: Vigilância Entomológica da Doença de Chagas: Operações de Campo:
pesquisa ativa e controle químico. Porto Alegre: CEVS: 2010.

1. Raquel Bamberg Fockink – Enfermeira Vigilância em Saúde – Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social de Tucunduva-RS.

2. Elaine Costa – Técnico em cartografia – 14ª CRS – Santa Rosa-RS.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pncd_2002.pdf


Eixo temático: atenção Básica “A HEPATITES UMA EPIDEMIA SILENCIOSA“

Maricela Velázquez Hernandez103

Ângela Inês Scheuer104 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Alecrim.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:

Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de Alecrim

Qual foi a experiência desenvolvida?

Levando  em conta  o  perigo  que  representa  as  hepatites  virais  como doença  e  as
conseqüências posteriores para a saúde individual e coletiva que elas trazem e com as
experiências de trabalhos feito no outros países fizemos a proposta desta atividade:
atividades educativas e teste rápido para Hepatites B e C.

Sobre o que foi?

A primeira experiência com este tipo de trabalho no município de Alecrim na data do
Dia  Mundial  da  luta  contra  a  hepatites  virais,para  promover  a  participação  da
comunidade  na  busca  ativa  das  pessoas  portadora  da  doença,  com  um  enfoque
preventivo.

Como funciona(ou) a experiência?

1. Apresentação da proposta  de  celebração do dia  da luta  contra  as  hepatites
virais de um jeito diferente aos diretores da UBS.

2. Apresentação da proposta da atividade ao Equipe de Saúde.

3. Traçar as estratégias de trabalho. Encaminhadas a:

• Orientação sobre os tipos de hepatites virais e a maneira correta de prevenção.

• Preparação dos materiais educativos para sua distribuição.

• Revisão da técnica dos testes rápido HBsAg e VHC.

• Preparação do material a ser usado para a atividade.

• Informar á população a traves da radio e boletins informativos da atividade.

• Estabelecer um responsável para todas as ações.

4. Apresentação de vídeos educativos sobre temas de saúde durante a atividade
de teste.

5. Apresentação  de  duas  palestras  uma  em  cada  seção  de  trabalho,  sobre  as



hepatites.

Desafios para o desenvolvimento?

A  mobilização  da  população  para  as  atividades  educativas  e  estimular  sua
participação ativa no processo saúde- doença.
Quais as novidades desta experiência?

8. Alcançar a mobilização da população. (Para nós esse foi o objetivo principal
além da importância do diagnostico preços das hepatites) 

9. Dialogar  e  aclarar  as  dúvidas.  (Romper  o  silêncio  entre  os  pacientes  e  os
promotores de saúde).

10. Trabalhar em equipe em seu sentido amplo da palavra. 

11. Participação dos funcionários e da comunidade como o primeiro passo, para
fazer mudanças a outras formas de trabalho, à prevenção.

Referências Bibliográficas

-  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE;  Secretaria  de  vigilância  em  Saúde.  Departamento  de
Vigilância Epidemiológica.Brasília/DF 2008



Eixo Temático: Gestão 

O Processo de Informatização na Integralidade do Sistema de Saúde no município

de Santa Rosa

Autor: Elisiane Bisognin105

Co autores: César Augusto Lermen106,
Daniel Rambo107

Délcio Diego Rogrigues108

Délcio Stefan109

Luís Antônio Benvegnú110

Local: Fundação  Municipal  de  Saúde  de  Santa  Rosa  (FUMSSAR)  no  município  de

Santa Rosa – RS

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Equipes  das  Estratégias  de  Saúde  da  Família,  Rede  Complementar,  Setor  de

Informática da FUMSSAR, Presidência e Diretores da FUMSSAR

Qual foi a experiência desenvolvida?

O presente relato consiste na apresentação da vivência na gestão municipal de saúde

na implantação do sistema de informação pelo Departamento da Gestão da Atenção

Primária e Departamento de Gestão da Rede Complementar.

Como funciona (ou) a experiência?

A instituição utiliza um sistema de gestão pública, que integra as informações

dos 17 postos de saúde de todos os atendimentos prestados. Todos os profissionais das

equipes registram os atendimentos prestados. Também são solicitados os exames e são

realizadas  as  prescrições  pelo  Sistema  de  Informação.  Assim  as  pessoas  saem  dos

consultórios  com  as  receitas  impressas  e  a  solicitação  dos  exames  é  diretamente

agendada  pela  recepção  do  próprio  local,  tanto  para  o  laboratório  próprio  ou

conveniado.  Assim  houve  redução  dos  deslocamentos  dos  usuários  que  antes  iam

realizar seus exames nos laboratórios mas se a quantidade diária já tinha excedido não

era  permitida  a  realização,  gerando  custos  de  deslocamentos  desnecessários  aos

usuários.



Atualmente, cerca de seis mil atendimentos realizados pelos postos de saúde,

CAPSs  e  Centro  de  Especialidades  são realizados  por  mês,  com mais  rapidez.  Por

funcionar a partir de um único banco de dados, acessível pela internet, o programa

permite que os profissionais da saúde acessem prontuários de saúde qualquer unidade,

sem que haja desencontro de informações. Da mesma forma, os atendimentos noturnos

(atualmente  realizados  em  4  unidades  de  saúde),  as  prescrições,  os  exames  são

acessados  em  todos  os  locais  de  atendimento  do  programa,  pois  podem  ser

visualizados pelo  computador,  de qualquer consultório,  o que facilita  e deixa mais

preciso o atendimento. 

Destaca-se que a utilização do sistema de informação integrado tem contribuído

para a melhoria do serviço da instituição, pois desde a implantação do programa, os

serviços da rede terceirizada é paga se forem encaminhados pelas Unidades de Saúde

Desafios para o desenvolvimento?

Com a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento neste mês de agosto de

2014, a equipe do Setor de Informática da Instituição está trabalhando para integrar

este serviço neste sistema. Assim, todos os atendimentos e procedimentos poderão ser

acompanhados no sistema. 

Os próximos avanços da ampliação do sistema de informação será na marcação

e  confirmação  de  exames  e  consultas  médicas  de  especialidades.  Neste  sentido,  a

população  está  acolhendo  bem  esta  organização  dos  atendimentos  e  demonstra-se

satisfeita com o atendimento prestado pelos nossos profissionais. 

Quais as novidades desta experiência?

- Identificação de usuários do SUS DE não moradores do município

- Reorganização dos processos de trabalho nas equipes

-  Qualificação  das  linhas  de  cuidado,  com  a  garantia  de  segmento  do

acompanhamento.



Eixo temático: Ciclos vitais

Oficina de Sexualidade

Leisi Cristiani Demarchi Deimlng

1- Objetivo

Discutir assuntos abordando a sexualidade feminina e masculina com adolescentes das
séries finais do ensino fundamental, informando e esclarecendo sobre dúvidas próprias
da adolescência.

2- Justificativa

A  adolescência  é  uma  fase  de  inúmeras  descobertas,  entre  elas  o  despertar  da
sexualidade. Conversar com os jovens sobre os conflitos e dúvidas próprias desta fase
parece  ser  a  forma  mais  eficaz  de  prevenção  de  DST-  doenças  sexualmente
transmissíveis e gravidez na adolescência. É conversando que se aprende.

3- Tema central

Sexualidade

Assuntos abordados

O que é sexualidade?

Diferença entre sexo e sexualidade

Sistema reprodutor feminino e masculino

Métodos contraceptivos

DSTs- Doenças sexualmente transmissíveis

4- Cronograma de execução

Uma vez por semana durante o mês de junho do corrente ano.

5- Local de realização

Escolas da município

6-Metodologia

Palestras educativas



Atividades em grupos

Dinâmicas recreativas

Distribuição de material educativo

7- Resultados esperados

Que  os  adolescentes  aumentem  seu  conhecimento  em  relação  ao  tema  abordado,
prevenindo-se das DSTs e da gravidez na adolescência de forma segura e responsável. 

8- Equipes envolvidas

NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família

ESF- Equipe de Saúde da Família

UBS- Unidade Básica da Família



Eixo temático: Atenção Básica

Oficinas de fonoterapia e psicoterapia

Fernanda Furtado de Mendonça Rosa

Justificativa: 

Nosso município apresenta um número considerável de encaminhamentos para
acompanhamento  com  fonoaudióloga  e  psicóloga  para  a  Secretaria  Municipal  de
Saúde, vindos das Escolas Municipais de Educação Infantil e séries iniciais do Ensino
Fundamental.  Diante  da impossibilidade de poder encaminhar todos os casos para
atendimentos individuais, a equipe do NASF percebeu ser necessário montar grupos
para avaliar e trabalhar as questões apontadas pelas escolas e assim tentar atender as
demandas e identificar os casos que realmente necessitam de atendimentos individuais
com  as  profissionais  citadas.  Ressalta-se  que  também  serão  realizados
encaminhamentos a outros profissionais quando for necessário. 

Objetivo Geral:

O objetivo do trabalho fonoaudiológico e psicoterápico em escolas está voltado
à  promoção,  aprimoramento  e  prevenção  de  alterações  relacionadas  à  audição,
linguagem  (oral  e  escrita),  motricidade  oral,  voz  e  questões  relacionadas  ao
desenvolvimento emocional e neuropsicomotor infantil, visando favorecer e otimizar o
processo de ensino-aprendizagem, adaptação e socialização das crianças.

Objetivos específicos: 

3. Adequar à motricidade oral;

4. Adequar às funções de linguagem: esquema corporal, noções de cores, formas,
espaço e quantidades; 

5. Adequar à fala (desvios fonéticos e fonológicos);

6. Auxiliar a retirada dos hábitos orais deletérios (chupeta, mamadeira, etc.);

7. Identificar questões emocionais que possam estar dificultando a adaptação e
socialização da criança no contexto escolar;

8. Trabalhar questões comportamentais como regras, limites, rotinas;

9. Realizar os encaminhamentos necessários a outros profissionais e serviços.

10. Identificar fatores ambientais que possam apresentar risco ao desenvolvimento
saudável das crianças.

11. Avaliar o processo de ensino-aprendizado das crianças e identificar possíveis
dificuldades;



12. Realizar trocas com os professores e escola.

13. Orientar professores e escola.

14. Realizar orientações aos pais e/ou responsáveis e realizar os encaminhamentos
necessários.

Materiais necessários

• Massa de modelar

• Lápis de cor e canetinhas

• Folhas, lápis de cor

• Jogos educativos

• Músicas 

• Espelho

• Abaixador de língua

• Testes psicológicos

Público alvo

Crianças e adolescentes das escolas do município.



Eixo temático: Ciclos vitais

PRÉ NATAL MASCULINO
Aline Josiele Follmann¹
Marieli Cristina Centa²

Ana Maria dos Santos Ramos³
Ana Carla Wojciechowski4

Leisi Cristiane Deimiling5

Local de experiência? Brasil, Rio Grande do sul, Boa Vista do Buricá.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Todos os ESF’s do município e conta com
o paio da equipe do NASF.

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Pré  Natal  Masculino.  Os  Pré  Natais  eram
desenvolvidos  em  nosso  município,  com  grande  adesão  somente  por  parte  das
gestantes,  com  o  desenvolvimento  da  política  da  saúde  do  homem  em  nosso
município, planejou-se ações que estivessem voltadas para os futuros papais, de modo
que pudesse proporcionar a participação dos homens durante a gestação aumentando
o vínculo entre a gestante e o companheiro, bem como assim entre ele e o filho.

Sobre o que foi? Buscar maior participação destes futuros papais na fase da gestação,
tentando fortalecer o vínculo entre gestante/companheiro, pai e filho. 

Como funciona(ou) a experiência? Um sábado por mês, no turno da tarde, é ofertado
palestras e atividades educativas pelos profissionais da atenção básica e NASF. São
convidados a participarem do grupo pré natal, futuros papais e mamães, com ênfase na
presença  do  companheiro,  entregando  “mimos”  aos  papais  que  comparecerem  ao
grupo, como forma de gratificação pela participação deles, incentivando-os a aderirem
melhor o programa. São abordados diversos temas, principalmente a importância do
fortalecimento do vínculo entre pai e filho, mãe e companheiro. 

Desafios  para o  desenvolvimento? O principal  desafio  encontrado é  a  resistências
desses futuros papais em aderir o programa.

Quais as novidades desta experiência? A adesão de 40% destes  futuros  papais  no
primeiro grupo de pré natal que foi desenvolvido, além da participação efetiva deles
em relação às atividades desenvolvidas. 

Outras observações: o que surpreendeu toda a equipe foi a participação e o interesse
demonstrados  pelos  homens participantes  deste grupo,  que não hesitarão em fazer
questionamentos  e  se  “esporam”  falando  de  sentimentos  diante  da  gestação  da
companheira.

Esses grupos têm o objetivo de seguirem ocorrendo uma vez por mês, sempre com
profissionais  e  atividades  diferentes,  também  prevendo  a  realização  dos  exames
preventivos destes futuros papais e a realização dos testes rápidos como prevenção das
DSTs.



A idéia é que os profissionais de saúde aproveitam o momento em que o homem está
mais  sensível  –  as  vésperas de ser pai  -  para incentivá-lo  não só a acompanhar as
consultas durante os nove meses de gestação da parceira como também a realizarem
exames preventivos. O princípio é: ele precisa se cuidar para cuidar da família. 

¹Enfermeira, coordenadora ESF -01, Boa Vista do Buricá, RS, Brasil.

² Enfermeira, coordenadora ESF -02, Boa Vista do Buricá, RS, Brasil.

³ Enfermeira, coordenadora ESF -03, Boa Vista do Buricá, RS, Brasil.

4 Enfermeira, coordenadora da Atenção Básica, Boa Vista do Buricá, RS, Brasil.

5 Nutricionista, coordenadora do NASF, Boa Vista do Buricá, RS, Brasil. 



Eixo Temático: Gestão

IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE SENTINELA DO
VIGIAR NO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO/RS.

Carla Marlise Kensy1

Leonice Lucia Huppes Bervanger2

Nelson Artur Franceschini3

Clarisse Bamberg4

Oulaide Brumelhaus5

Local da Experiência: 

Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Cristo.

Equipes: 

Estratégia da Saúde da Família – Equipe 1 e Vigilância em Saúde Ambiental

Experiência desenvolvida: 

Unidade Sentinela para a Vigilância em Saúde de Populações Expostas aos Poluentes
Atmosféricos - VIGIAR.

Sobre o que foi:  Implantação e  atividades  desenvolvidas na Unidade Sentinela  do
VIGIAR no município de Santo Cristo.

Como funciona a experiência: 

Acolhimento  das  crianças  menores  de  5  anos  que  apresentam  sinais  e  sintomas
respiratórios  como,  dispneia,  sibilo  e  tosse,  e  os  seguintes  agravos  do  Código
Internacional de Doenças (CID 10): Asma (J45), Bronquite (J20, J40, J41 e J42) e Infecção
respiratória Aguda (J10 a J19; J21 e J22). 

Na  Unidade  Básica  de  Saúde  Central  estão  sediadas  três  equipes  da  Estratégia  de
Saúde da Família, sendo as equipes 1, 2 e 4. Destas somente a Equipe 1 atua como
Unidade  Sentinela  do  VIGIAR.  Nela,  as  crianças  que  procuram  atendimento  na
Unidade Básica de Saúde passam pela triagem realizada pela técnica de enfermagem,
onde é verificada a temperatura axilar. Em seguida passa para o atendimento médico
onde é realizado o diagnóstico e definido o agravo. Para aquelas que apresentam sinais
e sintomas respiratórios, além do atendimento e acolhimento de rotina, é preenchido a
ficha da Unidade Sentinela do VIGIAR. Uma parte da ficha é preenchida pelo médico e
outra pela técnica de enfermagem com dados do prontuário do paciente. No final de
cada mês as fichas são repassadas para a fiscal sanitária para a digitação das mesmas
no FORMSUS,  local  onde são armazenadas  e  onde é possível  gerar  relatórios para
análise dos dados. Estes dados são de essencial importância para o VIGIAR devido não
existir Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar no interior do Estado, sendo a
única forma de avaliar as consequências da contaminação atmosférica sobre a saúde da
população, tendo como amostra a faixa etária menor de 5 anos.



A escolha pela equipe 1 se deu em função de sua população ser de baixa renda, com
grande  percentual  de  crianças  quando comparado a  outras  equipes,  portanto  mais
suscetíveis a doenças. Seu território é urbano e tem como limites a Norte, Oeste e Sul
áreas rurais, com emissão de poeiras, pó da agricultura e aplicação de inseticidas. Esta
área possui um cilo de recebimento e secagem de grãos que é uma fonte de emissão de
poluentes,  principalmente  nas  épocas  de  colheitas  da  agricultura.  O  Material
particulado  (PM)  interfere  na  saúde  da  população  atingindo  mais  precisamente  o
sistema respiratório humano, principalmente das faixas etárias mais suscetíveis.

Devido a cultura e carência financeira, esta população utiliza muito fogão a lenha, com
emissão  de  fumaça  carregada  de  Monóxido  de  Carbono  (CO)  nos  interiores  das
residências. O Monóxido de Carbono é um poluente químico que segundo a FEPAM
(apud Costa, Rossato e Gambá, 2009), causa efeito danoso no sistema nervoso central,
com perda  de  consciência  e  visão.  Exposições  menos  prolongadas  podem também
provocar dores de cabeça e tonturas. E relata Croce et al (apud Costa, Rossato e Gambá,
2009), que por ser pouco solúvel, o monóxido de carbono é absorvido a nível alveolar,
onde  é  rapidamente  ligado  à  hemoglobina,  produzindo  efeitos  sistêmicos.  Em
pacientes com patologia isquêmica do miocárdio, a inalação em baixos níveis causa
fadiga  e  dor  torácica.  Em  maiores  concentrações,  causa  visão  borrada,  cefaleias,
distúrbios  de  coordenação,  tontura,  confusão,  náusea  e  eritema  cutâneo,  sendo
reversível tão logo que sair do ambiente poluído. A inalação de altas concentrações de
CO pode ser fatal.

Desafios  para  o  desenvolvimento:  Motivar  os  profissionais  da  equipe  para  o
preenchimento de mais uma ficha no atendimento à população. 

Quais  as  novidades  desta  experiência:  O conhecimento e  envolvimento da  equipe
num tema desconhecido até então, tema este emergencial devido às consequências da
má qualidade do ar na saúde humana. Avaliação dos resultados das análises de dados
produzidos entre os profissionais da saúde, incorporando conhecimentos e ampliando
a visão da equipe de gestão frente a este tema. 

A equipe optou por uma ficha mais completa, incluído outros sinais, doenças e fatores
ambientais que podem ser associados ao adoecimento por contaminação atmosférica,
sendo que estas  informações  podem ser  úteis  também para outras  patologias.  Esta
experiência também serve como instrumento de avaliação de grupos populacionais
mais suscetíveis em relação às condições do ambiente em que vivem, dando condições
da equipe de gestão direcionar ações pontuais de prevenção e assistência de acordo
com cada grupo.

Referências Bibliográficas:

CROCE,  Miguel,  et  al.  Poluição  Ambiental  e  Alergia  Respiratória. Apud COSTA,
Elaine Terezinha; ROSSATO, Estela Maris e MENEZES, Alexandre Gamba. Doenças do
Aparelho  Respiratório  e  Qualidade  do  Ar:  Estudo  do  território  da  14ª  CRS/Santa
Rosa/RS. TCC da Especialização em Saúde Pública. Escola de Saúde Pública/SES/RS.
Porto Alegre/RS, 2009.

RIO  GRANDE  DO  SUL.  Fundação  Estadual  de Proteção  Ambiental.  Fontes  e
Características de Alguns Poluentes na Atmosfera. Apud COSTA, Elaine Terezinha;



ROSSATO,  Estela  Maris  e  MENEZES,  Alexandre  Gamba.  Doenças  do  Aparelho
Respiratório e Qualidade do Ar: Estudo do território da 14ª CRS/Santa Rosa/RS. TCC
da  Especialização  em  Saúde  Pública.  Escola  de  Saúde  Pública/SES/RS.  Porto
Alegre/RS, 2009.

____________________

1  Fiscal  Sanitária,  Coordenadora  da  Vigilância  em  Saúde  Ambiental,  Santo  Cristo,
Brasil.

2 Secretária Municipal de Saúde, Santo Cristo, Brasil.

3 Médico da Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família, Santo Cristo, Brasil.

4 Enfermeira, Estratégia de Saúde da Família, Santo Cristo, Brasil.

5 Técnica de Enfermagem, Estratégia de Saúde da Família, Santo Cristo, Brasil.



Eixo temático: Atenção Básica

SALA DE ESPERA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Marieli Cristiane Centa Fin¹
Aline Josiele Follmann²

Ana Maria dos Santos Ramos³
Ana Carla Menegassi Wojciechowski

Leisi Cristiani Demarchi Deimling

Local de Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Boa Vista do Buricá.

Pontos de Rede/ Equipes de Rede Envolvidos: ESF e NASF.

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Este  trabalho foi  desenvolvido  nas  Salas  de
Espera  das  Equipes  de  Estratégia  Saúde  da  Família  realizada  por  equipe
multiprofissional da área da saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Boa Vista do
Buricá  –  RS.  Com  o  intuito  de  garantir  um  cuidado  humanizado,  efetivando  a
aproximação  cada  vez  maior  entre  a  comunidade  e  os  serviços  de  saúde;  com
atividades  de  educação  em  saúde  para  auxiliar  na  prevenção  de  doenças  e  na
promoção da saúde e a melhoria do atendimento, garantindo assim, maior acolhimento
dos usuários ao sistema de saúde local.

Sobre o que foi?: Foram realizadas pequenas palestras expositivas com abordagem de
assuntos relevantes para à comunidade de saúde que aguardava nas Salas de Espera
das unidades de Saúde da Família do município. Assuntos trabalhados: Importância de
uma Alimentação saudável, Atividades Físicas, Prevenção de Doenças Crônicas como
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.

Como funciona (ou) a Experiência?  Esta experiência funciona como rotina das ações
das Equipes da Estratégia Saúde da Família do município, sendo realizada a cada 15
(quinze dias) nas Salas de Espera das unidades de saúde. Ocupando desta forma, um
tempo  ocioso,  transformando  o  período  de  espera  pelas  consultas  médicas  em
momento  de  escuta  e  prevenção  em  saúde.  Este  espaço  pode  ser  desenvolvido
processos  educativos  e  de  troca  de  experiências  comuns  entre  a  comunidade  e  as
equipes uma interação entre o conhecimento popular e os saber dos profissionais de
saúde (Veríssimo e Valle, 2006).

Desafios  para  o  Desenvolvimento? Não  foram  encontrados  desafios  que
impossibilitaram o desenvolvimento desta ação de promoção e prevenção em saúde
junto  as  Equipes  de  Estratégia  Saúde  da  Família.  Já  que,  a  mesma  é  de  fácil
desenvolvimento,  mas  com  grande  potencial  de  aceitação,  acolhimento  e
fortalecimento do vínculo da comunidade de usuários do sistema e as unidades de
saúde.

Quais as novidades desta experiência? Esta experiência nos trouxe como novidade a
participação  da  comunidade  nos  diálogos  ocorridos  após  as  falas  expositivas  dos
profissionais de saúde. Promovendo cada vez mais, o fortalecimento do acolhimento e
vínculo com as equipes e reforçando o trabalho dos profissionais de saúde de forma
preventiva à saúde da população.



Outras observações: Este projeto de Sala de Espera realizado nas equipes de Estratégia
de Saúde da Família visa ressaltar o atendimento de forma preventiva e promocional,
visando o indivíduo holisticamente, deixando por vezes de lado as percepções de cura
e do individualismo, assumindo o cuidado integral aos indivíduos ( Ronzani e Silva,
2008).

Referências  Bibliográficas:  RONZANI,  T.  M.;  C.M.  O Programa  Saúde  da Família
segundo profissionais de saúde, gestores e usuários. Ciência & Saúde Coletiva, 2008.

VERÍSSIMO,  D.  S.;  VALLE,  E.R.M.  A  experiência  vivida  por  pessoas  com  tumor
cerebral  e  por  seus  familiares.  Psicologia  argumenta/pontifícia  Universidade  do
Paraná. Curitiba: Champagana, 2006.

¹ Enfermeira, Coordenadora da Equipe de Estratégia Saúde da Família – 02, Boa Vista
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Eixo temático: Atenção Básica

PEQUENOS GRANDES LEITORES

Bruna Rafaela da Silva111

Ângela da Silva112

Graciane Simm113

Maristela Blasi114

Rozedir Dockhorn115

Sandra Bender116

Local da Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Horizontina;

Equipe: Primeira Infância Melhor - PIM;

Qual experiência foi desenvolvida? No ano de 2013 foi desenvolvido um projeto junto
ao  Conselho  da  Comunidade  do  município  de  Horizontina  no  qual  objetivamos
adquirir livros infantis, a fim de incentivar o prazer e o valor da leitura, para que as
visitadoras  juntamente com a família pudessem realizar um trabalho englobando a
linguagem  oral  da  criança  na  primeira  infância,  desenvolvendo  gradativamente  as
capacidades  e  as  competências  linguísticas  básicas:  falar,  escutar,  ler  e  escrever.
Possibilitando assim, o acesso da criança ao mundo do faz-de-conta, incentivando que
desde pequenas tenham o contato com a leitura, sendo estimulada por aqueles que
com  ela  convivem  diariamente,  o  que  consequentemente  contribuíra  para  o
fortalecimento dos vínculos afetivos entre pais e filhos.

Sobre o que foi?  O projeto “Pequenos Grandes Leitores” do PIM trabalhou sobre a
perspectiva  de  que  a  Família  é  a  primeira  grande  escola  do  amar  e  do  brincar,
fundamentos  da condição humana e  da constituição de  cidadãos  mais  saudáveis  e
felizes.  Como  as  famílias  atendidas  pelo  PIM  apresentam  alguma  situação  de
vulnerabilidade, muita vezes não tem acesso a livros por questões econômicas e/ou
culturais.

Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante, que começa
muito cedo, em casa e continua pela vida inteira. 

Considerando a  importância  da  literatura  na vida  de  uma pessoa,  a  força  de  uma
história  bem  contada  e,  portanto,  o  benefício  que  uma  simples  história  pode
proporcionar, pode-se dizer que não há tecnologia no mundo que substitua o prazer de
tocar as páginas de um livro e encontrar nelas um mundo repleto de encantamento.

Quanto mais cedo à criança tiver o contato com os livros e perceber o prazer que a
leitura produz, maior será a possibilidade dela se tornar um adulto leitor. Da mesma
forma a criança adquire uma postura crítico-reflexiva, extremamente relevante a sua
formação cognitiva.



Ouvir histórias é um acontecimento tão prazeroso que desperta o interesse das pessoas
em  todas  as  idades,  mas  na  criança  isto  é  mais  presente,  pois  a  sua  capacidade
imaginativa é mais intensa, a criança se expressa pela imaginação e o brincar.

A leitura possibilita-nos a trabalhar a linguagem, que é um aspecto muito importante
para a formação do sujeito, na sua interação com as outras pessoas e na orientação das
ações e desenvolvimento do pensamento. Não há idade para dar início à educação de
uma criança - e isso vale também para o incentivo à leitura.

Este projeto nasceu a partir da vontade das visitadoras do PIM em estimular o desejo
da criança pela leitura, visando que a literatura infantil deve fazer parte da rotina das
crianças,  pois  é  através  dela  que a  criança viaja  a  qualquer lugar,  mágico ou real,
pensando que quando a criança ouve ou lê  uma história  ela é capaz de comentar,
indagar, duvidar ou discutir sobre ela.

Como funciona a experiência? O Projeto “Pequenos Grandes Leitores” funciona no
município de Horizontina há praticamente um ano, com as famílias cadastradas no
programa, sendo que, semanalmente, as visitadores levam até a casa das famílias este
material,  para serem explorados e utilizados pelas  crianças.  Os livros são dos mais
diversos  materiais  e  texturas  possibilitando  assim,  o  desenvolvimento  integral da
criança, visando seus indicadores e levando em consideração a sua faixa etária. 

Pesquisas do mundo todo mostram que a criança que lê e tem contato com a literatura
desde cedo, principalmente se for com o acompanhamento dos pais, é beneficiada em
diversos sentidos: ela aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica
melhor de forma geral.  Por meio da leitura,  a  criança desenvolve a criatividade,  a
imaginação e adquire cultura, conhecimentos e valores.

Desafios  para  o  desenvolvimento  da  atividade?  Inicialmente  nos  deparamos  com
alguns desafios os quais quase nos impossibilitaram de por em prática o projeto, pois,
este material específico para a faixa etária da primeira infância não foi encontrado nas
livrarias do nosso município, o que nos levou a concluir que não havia muita procura
pelo  material  e,  consequentemente  não  fazia  parte  da  cultura  de  parcela  da
comunidade,  sendo  assim,  tivemos  que  romper  barreiras  e  fazer  uma  busca  mais
assídua em municípios maiores.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Devido  a  grande  aceitação  por  parte  das
famílias, o projeto foi um sucesso, sendo assim, divulgado com ênfase no município,
tanto  pelas  famílias,  quanto  meios  de  comunicação,  alterando  assim,  a  cultura  do
comércio local que se atualizou, buscando disponibilizar este material para as famílias
interessadas. 

Hoje, encontramos com facilidade este material no município.

Outras Observações: O prazer pela leitura inicia-se na primeira infância, inicialmente
no  escutar,  manusear,  falar,  ler  e  escrever.  São  inesgotáveis  as  possibilidades  de
leituras que podem ser feitas e nunca será suficiente para uma criança. É importante
estar consciente disso. A leitura de histórias é um momento que proporciona à criança
o conhecimento da forma de viver, pensar, agir de outras culturas, de outros tempos e
lugares bem como o universo de valores. Bebês podem até não entender todo o enredo



de uma história, mas a leitura em voz alta os coloca em contato com outras dimensões
das linguagens oral  e escrita,  que serão importantes em seu desenvolvimento,  bem
como, auxilia o fortalecimento dos vínculos afetivos entre pais e filhos.



Eixo Temático: Gestão

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS NA IMPLANTAÇÃO DA
UNIDADE SENTINELA DO VIGIAR.

Michele Forgiarini Ferreira1

Carmem Margarida Bulcão Flach2

Amélia Assunção Grudka3

Mirian Herath Rascovestzki4

Local da Experiência: 

Brasil, Rio Grande do Sul, Três de Maio.

Equipes: 

Unidade de Especialidades, Estratégia da Saúde da Família (ESF), Vigilância em Saúde
e Gestão.

Experiência desenvolvida: 

Unidade Sentinela para a Vigilância em Saúde de Populações Expostas aos Poluentes
Atmosféricos – VIGIAR.

Sobre o que foi: 

Implantação  e  atividades  desenvolvidas  na  Unidade  Sentinela  do  VIGIAR  no
município de Três de Maio.

Como funciona a experiência: 

O município participou de uma oficina de motivação e orientação do funcionamento
de  uma  Unidade  Sentinela  do  VIGIAR  na  14ª  CRS.  Houve  participação  de  duas
pediatras, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem deste município. Voltando ao
município se reuniram com toda a equipe da Unidade de Especialidades para repassar
as informações da oficina, definir a unidade a ser implantada a Unidade Sentinela e
repassar a ficha aos profissionais atuantes no programa.

Em abril de 2010, período da implantação, o serviço de pediatria estava centralizado na
Unidade de Especialidades,  motivo pelo qual esta Unidade foi  eleita para Unidade
Sentinela. Todas as crianças do município se dirigiam a esta Unidade, facilitando desta
forma a obtenção dos dados para o registro do VIGIAR. As informações específicas da
ficha são preenchidas pelas médicas e as demais informações pela equipe do fichário.
Posterior  esta  ficha  é  repassada  para  a  Técnica  de  Enfermagem,  responsável  pela
digitação  da  mesma  no  FORMSUS.  No  início  de  2014  o  serviço  de  Pediatria  foi
descentralizado contemplando o atendimento nas ESF.  A partir  daí  as  crianças são
atendidas  na  sua  área  de  ESF  e  a  ficha  é  encaminhada  para  a  Unidade  de
Especialidades para digitação. O FORMSUS é um banco de dados do Ministério da
Saúde que possibilita a geração de relatório para visualização e análise de dados. Estes



dados  foram  analisados  e  apresentado  na  Mostra  de  Experiências  em  Unidades
Sentinelas  para  a  Vigilância  em  Saúde  de  Populações  Expostas  aos  Poluentes
Atmosféricos – EXPOAR/RS em Canela, nos dias 13 a 15/05/2014. Na implantação da
Unidade Sentinela do VIGIAR houve adesão por parte dos profissionais pediatras no
preenchimento da ficha para as crianças até 5 anos de idade que apresentam sinais,
sintomas respiratórios e agravos.

Desafios para o desenvolvimento: 

A  ficha  atual  deixa  lacunas  quanto  aos  dados  por  não  conter  campos  para  dados
ambientais. Falta informações ambientais por parte dos órgão competentes (FEPAM)
para cruzar os dados epidemiológicos e ambientais. 

Quais as novidades desta experiência: 

Na  análise  dos  dados  percebe-se  que  há  regiões  neste  município  que  apresentam
alterações no ambiente resultando no aumento dos sintomas respiratórios das crianças.
Isto  serve  de  instrumento  para  orientar  a  gestão  municipal,  estadual  e  federal,  na
atuação de ações na prevenção e na fiscalização e orientação de fontes poluidoras do
ar. Espera-se então que os órgãos ambientais responsáveis tenham uma atuação mais
efetiva na redução de danos.

____________________

1 Médica Pediatra, Três de Maio, Brasil.

2 Médica Pediatra, Três de Maio, Brasil.

3 Técnica de Enfermagem, Três de Maio, Brasil.

4 Enfermeira, Três de Maio, Brasil.



Eixo temático: Gestão

ACESSO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: Promovendo a Saúde do Trabalhador e
seus Dependentes

Ana Flávia Ravizon117

Fernanda Mathioni118

Luis Henrique Buuron119

Local da Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Três de Maio.

Pontos  de rede/equipes  de rede envolvidas:  Sociedade Educacional  Três  de  Maio,
Atenção Básica, Comunidade em Geral.

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Desenvolveu-se uma pesquisa entre os trabalhadores formais da indústria e comércio
do município. 

Sobre o que foi?

A  pesquisa  foi  realizada  a  fim  de  verificar  o  acesso  dos  trabalhadores  e  seus
dependentes  às  suas  respectivas  Unidades  Básicas  de  Saúde  e  então  propor  uma
política  administrativa para o atendimento integral  deste grupo via  atenção básica,
com serviço em horário diferenciado, um terceiro turno.

Como funcionou a experiência?

Foram aplicadas entrevistas,  através de um questionário,  no período de 10 a 19 de
junho de 2014, junto aos trabalhadores formais da indústria e comércio do município,
totalizando  72  participantes,  amostra  que  fora  preestabelecida  com  dados
disponibilizados pela Secretaria da Fazenda local.  O processo transcorreu durante o
expediente dos partícipes, mediante autorização de superior ou responsável legal pela
empresa.  Após  esclarecimento  prévio  sobre  os  objetivos  da  pesquisa,  todos  se
mostraram interessados e dificilmente houve recusa na colaboração. 

Posteriormente,  os  dados  foram  computados,  analisados  e  as  informações  foram
transformadas em gráficos e esquemas em que foi possível a mensuração de diversos
aspectos abrangentes ao tema, podendo se fazer um comparativo entre os resultados
encontrados com a eficácia e abrangência, para os trabalhadores e seus dependentes,
do horário de funcionamento das UBS’s.

Desafios para o desenvolvimento?

Fazer  com que as  autoridades  compreendam que  o  terceiro  turno  é  extremamente
necessário para atender, de forma eficaz, os trabalhadores e seus dependentes, cumprir
as metas em saúde do homem e da mulher, esvaziar a Urgência/Emergência local com
problemas que seriam das UBS’s, qualificar a saúde municipal e esclarecer que é uma
questão de reorganização das equipes. 



Quais as novidades desta experiência?

A análise do conteúdo realizada permitiu verificar o perfil dos participantes. Em que a
proporção  de  homens  para  mulheres  é  de  63%  para  37%.  Estes  se  encontram,
principalmente,  nas  faixas  etárias  de  20  a  50  anos,  com  ensino  médio  completo,
solteiros e dependendo exclusivamente do SUS como seu único plano de saúde. São
residentes de inúmeras áreas da cidade, evidenciando o problema da pesquisa como
uma necessidade geral. 

Pode-se  perceber que quando doentes,  os  trabalhadores,  em sua maioria  procuram
pelo  atendimento  na  Urgência/Emergência  do  hospital  local.  Também é  notável  o
percentual  que  busca  auxílio  em  farmácias,  se  automedicando,  ou  aqueles  que
adentram em clínicas particulares. Somados, a procura pela UBS torna-se irrelevante. 

Mais que o dobro dos participantes já trabalharam doentes, isto, por não querer faltar o
trabalho e até mesmo por medo de repreensão da empresa, podendo complicar seu
quadro  clínico  e  posteriormente  procurando  assistência,  após  as  18  horas,  na
Urgência/Emergência do hospital local, como citado anteriormente.

Quanto  aos  exames  preventivos,  mais  da  terça  parte  não  os  realiza.  Dos  que
justificaram, a maioria alega ser escolha própria e a outra porção diz ser falta de tempo.
É importante salientar que a falta de tempo também tem sido uma barreira para os que
fazem. 

Entre este  grupo tem-se a presença de doentes crônicos (com Doença Crônica  Não
Transmissível)  sem  um  acompanhamento  adequado,  não  evitando  as  possíveis
complicações de suas doenças. Junto aqueles que não desenvolveram estas afecções, se
houver atenção primária adequada, é possível trabalhar com a prevenção. 

Além  disso,  muitos  têm  sob  sua  responsabilidade  dependentes,  como  crianças,
portadores de deficiência e idosos, e consequentemente estes também encontram o seu
acesso limitado. A maior parte das pessoas que responderam não ter dependentes se
inclui na faixa etária de 16 a 20 anos de idade; três participantes responderam não levar
na UBS, pois sempre os levam na Urgência/Emergência, depois de seu expediente de
trabalho. 

Metade dos entrevistados que levam seus dependentes na UBS, preferem fazê-lo no
turno  da  manha,  evitando  faltar  o  trabalho.  O  restante  os  leva  quando  necessário
independente do horário. 

Uma grande parte dos indivíduos realiza as vacinas pela manhã ou à tarde, 28% não o
fazem  porque  trabalham  e  o  restante  procura  por  vacinas  durante  as  férias  ou
campanhas. 

No momento em que indagados sobre o funcionamento de uma Unidade Básica de
Saúde  das  18  às  22  horas,  96%  dos  entrevistados  responderam  afirmativamente,
concordando que se faz imprescindível e comentando que fariam uso. 

Em suma, os dados da presente pesquisa comprovam que a população trabalhadora,
do município pesquisado, tem enfrentado uma grande dificuldade no acesso à atenção



primária, pelo seu horário de trabalho coincidir com o do funcionamento das UBS’s.
Desta forma, não usufruem dos serviços curativos e preventivos da APS, somente da
Urgência/Emergência, e então não tem o acompanhamento necessário para manter sua
saúde. Consequentemente, o terceiro turno nas UBS’s se faz necessário, tanto por ser
dever do Estado executar políticas para a promoção da saúde da população, quanto
por ser uma solicitação popular. 

Referências: 

RAVIZON,  Ana  Flávia;  MATHIONI,  Fernanda;  BUURON,  Luis  Henrique;
RASCOVETZKI, Mirian Herath. 2014.  ACESSO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:
Promovendo a Saúde do Trabalhador e seus Dependentes.



Eixo Temático: Atenção Básica

Grupo de Saúde: importante ferramenta de protagonismo social

Aline Rugeri¹
Silmara Beatriz Steinmetz²

Dieine Caroline de Melo Wirzbicki³
Paulo Cesar dos Santos Braga4

Luciana Meller5

Rejane Abenthrot Della Flora6

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Rosa

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Rede  da  Atenção  Primária,  Atenção
Secundária, Residência Multiprofissional em Saúde da Família UNIJUÍ/FUMSSAR

Qual a experiência desenvolvida?

Foi criado um Grupo de saúde em uma unidade básica de saúde que possuí um posto
avançado no interior do município.

Sobre o que foi?

Esta experiência de Grupo em Saúde é realizado em uma Unidade Básica de
Saúde de Santa Rosa e está em andamento na comunidade. A ideia deste surgiu em
reuniões de equipe onde foi levantado a situação da comunidade em questão. Como
esta comunidade se insere em um espaço de grande vulnerabilidade social, sentiu-se a
necessidade  de  trazer  estes  usuários  para  mais  perto  da  equipe,  visto  que  esta
comunidade faz parte do território, porém, por estar longe da unidade, tem dificuldade
em acessar os serviços de saúde. Foi então que o grupo de residência multiprofissional
juntamente com o médico da equipe, oriundo do Programa Mais Médicos e a agente
comunitária de saúde deste território reuniu esta comunidade para discutir e debater a
situação de acesso ao serviço e a forma de aproximar a equipe da comunidade.

A  reunião  realizou-se  no  salão  da  comunidade,  onde  dezenas  de  usuários
compareceram para discutirem sobre saúde. Entre as diversas demandas que surgiram
houve a ideia de um grupo em saúde,  mas não só um grupo,  queríamos que esta
comunidade  deveras  esquecida  tivesse  voz  e  protagonizasse  a  sua  saúde.  O
protagonismo se tornou o ponto chave deste grupo, onde os usuários é que propõem
os temas que serão discutidos. Como a comunidade não possuí ambientes apropriados
para  a  prática  de  atividade  física,  como  academia  de  saúde,  academia  abertas  e
ciclovia, foi proposto por eles que se realizasse após o grupo a hora da atividade física,
onde estes  usuários  poderiam praticar  exercícios  com o apoio da Educadora Física
Residente. Foi pactuado que a realização do grupo seria quinzenalmente.

Uma dúvida surgiu a equipe, que se perguntava aonde poderia se realizar este
grupo.  Foi  então que uma líder comunitária sugeriu uma escola que se encontrava
abandonada a anos. Ela além de líder comunitária é voluntária de uma associação que
busca  a  alfabetização  dos  jovens  e  adultos.  Ela  estava  utilizando  este  ambiente



abandonado para realizar suas aulas. O prédio estava em condições de uso, graças a
colaboração  da  comunidade  que  havia  realizado  vários  mutirões  e  organizado  o
ambiente  para  este  se  tornar  propício  ao  uso.  A  partir  disso  percebemos  que  a
comunidade  havia  se  mobilizado  inteira  para  que  um  ambiente  que  antes  estava
abandonado  se  tornasse  um  local  útil  e  que  toda  a  comunidade  poderia  utilizar.
Achamos então, deveras importante utilizar este ambiente que tanto significa para esta
população, para a pratica do Grupo de Saúde.

Como funciona(ou) a experiência?

No grupo há a participação de cerca de 30 pessoas que se dirigem até a escola
abandonada para o grupo. Para nós profissionais,  esta experiência esta se tornando
única,  pois  vemos  diariamente  que  a  inserção  de  grupos  numa  comunidade  nem
sempre é bem aceita pela exposição dos participantes, e muitos acham que os grupos
não trazem benefícios para o seu dia a dia, preferindo atendimentos individuais por
supor que grupos são menos importantes. Sentir que pode se estar fazendo a diferença
no dia a dia, na saúde e qualidade de vida da comunidade, sem que esta esteja dentro
do espaço físico de uma unidade básica é gratificante.

No  primeiro  encontro  a  educadora  física  falou  sobre  a  importância  de  se
praticar exercícios e atividades físicas. Os profissionais realizaram nova pactuação com
o grupo sobre o método e como este ia transcorrer. Deixamos claro a comunidade que
o protagonismo era o que movimentaria o grupo e que os temas seriam dados por eles,
a partir da sua realidade social, do seu interesse pessoal e afins.

Depois do debate foi pactuado que os profissionais trariam o tema sobre os
principais problemas de visão. Este assunto chegou a roda porque como muitos ali
participam das aulas de alfabetização de jovens e adultos há uma grande dificuldade
visual. Após o grupo, as residentes levaram a equipe o tema proposto e os mesmos
sentiram que havia a indigência de se realizar testes de acuidade visual e encaminha-
los para a rede de atenção se houvesse a necessidade. Foi pactuado com o médico que
este realizaria os encaminhamentos a partir destes testes.

No segundo encontro, conforme foi realizado pactuação anterior, a enfermeira
residente levou o tema sobre os principais problemas de visão, onde a mesma abordou
miopia, astigmantismo e hipermetropia. Foi realizado teste de acuidade visual e após
realizado a hora da atividade física com a Educadora Física Residente.  No final do
grupo, houve um novo debate onde foi discutido o próximo tema que os profissionais
deveriam trazer. 

Os temas que se seguiram, foram realizados da mesma forma que no primeiro
encontro, discussão do tema e após a hora da atividade física e são estes: zoonoses, os
níveis de sódio e açúcar em diversos alimentos com a participação da nutricionista
residente, as principais doenças de inverno e complicações relacionadas ao tabagismo.
O próximo encontro tratará do tema hepatites virais, seus tipos,  suas complicações,
tratamento e prevenção.

Desafios para o desenvolvimento?



Temos grandes desafios  pela frente.  Primeiramente  a grupo de profissionais
que  realiza  este  grupo,  usa  de  seus  próprios  recursos  pela  causa.  A  falta  de
disponibilidade  de  transporte  é  uma  das  principais  dificuldades  encontradas  pelos
profissionais.  A comunidade fica cerca de 5km de distância do posto avançado. Os
profissionais se deslocam com os seus próprios veículos tornando onerosa para estes a
realização  deste  grupo.  O  que  nos  motiva  e  ver  que  esta  comunidade  esta  sendo
assistida enfim, e como profissionais usuários do SUS sabemos que é um direito de
todos o acesso ao serviço. 

Outro desafio para o desenvolvimento deste grupo e a instalação de energia
elétrica.  Como  citamos  o  prédio  estava  desativado  e  por  conta  disso  houve  o
desligamento  da  energia  neste  local.  As  providências  para  que  a  energia  seja
restabelecida  já  estão  sendo  tomadas.  A  comunidade  entrou  em  contato  com  a
prefeitura  municipal  e  a  voluntária/líder  comunitária  esta  pedindo  auxilio  a
organização da qual esta faz parte. Juntos a comunidade tomou partido da apropriação
do local e esta fazendo melhorias tanto na estrutura física quanto na ambiência do
local.

Mas estas dificuldades tornam nosso trabalho mais gratificante e sabemos que como
comunidade que somos e como profissionais que atuam nesta, juntos podemos fazer
um Sistema melhor.

Quais as novidades desta experiência?

A grande novidade que a experiência apresenta é a ocupação de um espaço
público. Em grandes centros como capitais e regiões metropolitanas é possível perceber
ocupações de prédios verticais abandonados ou inativos, onde existe uma luta muito
grande para conquista da moradia. Outras ocupações também são vistas para tornar
espaços que não cumprem seu papel social em verdadeiros centros culturais, mesmo
que  as  margens  da  legalidade.  Nos  espaços  rurais,  o  que  é  visível  é  a  luta  dos
trabalhadores sem terra, que por vezes ocupam terras onde não existe produção ativa
ou territórios de grande latifundiários, buscando assim, uma melhor distribuição de
espaços para plantio. Porém, com a organização e protagonismo desta comunidade, a
ocupação de um espaço que não cumpre seu papel social está sendo uma realidade,
onde este prédio antes abandonado, hoje toma corpo e está ganhando características
desta  comunidade.  Além disso,  é  importante  destacar  que  a  equipe  de  saúde  está
também  fazendo  parte  disso,  mas  com  um  papel  secundário  neste  processo,
apresentando apoio e dialogando práticas em saúde para que seja construído o inédito
viável.

¹Enfermeira. Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família pela UNIJUÍ/FUMSSAR. 

²Nutricionista. Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família pela UNIJUÍ/FUMSSAR.

³Farmacêutica. Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família pela UNIJUÍ/FUMSSAR.



4Psicólogo. Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família pela UNIJUÍ/FUMSSAR.

5Educadora Física. Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 
da Família pela UNIJUÍ/FUMSSAR.

6Enfermeira da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa-FUMSSAR. Preceptora do
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família pela 
UNIJUÍ/FUMSSAR.



Eixo temático: Diversidade e Transversalidade

GESTAÇÃO E HIV: ENFRENTAMENTO DE UMA NOVA REALIDADE

Regiane Aline de Moura Bettin 120

Mirian Herath Rascowetzki A121

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Três de Maio

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência desenvolvida foi com uma gestante
portadora  do  HIV,  e  sabia  que  tinha  o  HIV  antes  da  gestação,  mas  fez  o  tratamento
adequado para não transmitir para o bebê

Sobre o que foi? Foi sobre Gestação e HIV

Como funciona(ou) a experiência?  Foi realizada entrevista com a gestante soropositiva na
sua residência, na qual ela passou as informações solicitadas de acordo com questionário.

Desafios para o desenvolvimento? O maior desafio para a realização do trabalho foi montar
um  questionário  no  qual  a  pessoa  entrevistada  não  se  sentisse  constrangida  devido  seu
quadro e que fossem questões pertinentes.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  A  maior  novidade  é  a  maneira  que  as  mães
portadoras do HIV estão enfrentando essa realidade. 

Resumo

O HIV continua sendo um assunto que preocupa e incomoda, pois é uma doença que
não tem cura, surgindo, então, o medo do desconhecido. Na gestante traz outros fatores de
risco,  sem  falar  que  muitos  casos  são  descobertos  no  momento  do  pré-natal.  É  preciso
atentar-se para diminuir os casos de transmissão vertical. Esta pesquisa procurou conhecer o
impacto do diagnóstico de HIV, a gestação e quais os mecanismos de enfrentamento durante
este período, para tanto optou-se pelo delineamento metodológico de natureza qualitativa,
do  tipo  estudo  de  caso,  sendo  os  dados  coletados  por  meio  de  uma  entrevista,  foi
desenvolvido na residência da própria entrevistada, a qual foi contatada primeiramente pela
vigilância em Saúde de um município da Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul,
para  a  realização  da  pesquisa  foi  respeitado  os  preceitos  éticos  da  Resolução  196/96.  A
análise  deu-se  através  da  divisão  por  categorias  temáticas,  contemplada  com  a  fala  da
pesquisadora.  O  enfrentamento  da  doença  para  si  e  para  a  comunidade,  também  os
sentimentos  quanto  à  descoberta  da  gestação  com  HIV,  as  dificuldades  familiares
enfrentadas, a preocupação com a saúde do bebê e depois do seu nascimento o pesar de não
poder amamentar. Todos estes são fatores trabalhados e discutidos nesta pesquisa. Com o
decorrer do estudo percebeu-se o quão importante é um estudo sobre mulher com HIV e que
era gestante, demonstra os cuidados que a equipe de enfermagem realizou com a paciente e a



satisfação  nas  buscas  por  atendimento.  Para  tanto  é  de  fundamental  importância  para
profissionais de enfermagem conhecer sobre sentimentos e a vida de pessoas vivendo com
HIV/AIDS. 

Palavras-chave: HIV. Gestação. Família.
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Eixo temático: Atenção Básica

SÉRIE  HISTÓRICA  DA  MORTALIDADE  INFANTIL,  2000  A  2012:  UMA
COMPARAÇÃO ENTRE SANTO ÂNGELO, 12ª CRS E RIO GRANDE DO SUL

Raquel Missio1

Gabrielly Lunkes de Melo2

Paula Cristiele Steinhaus3

Carmem Regina Estivalete Marchionatti4

Tiago Bittencourt de Oliveira5

1Acadêmica de Farmácia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões, bolsista do programa PET/Vigilância em Saúde, Santo Ângelo, Brasil. 
2Acadêmica de Farmácia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões, bolsista do programa PET/Vigilância em Saúde, Santo Ângelo, Brasil. 
3Acadêmica de Psicologia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões, bolsista do programa PET/Vigilância em Saúde, Santo Ângelo, Brasil. 
4Mestre em Saúde Coletiva da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do 
Sul, preceptora do programa PET/Vigilância em Saúde, Santo Ângelo, Brasil. 
5Mestre em Farmácia da Universidade Integrada do Alto Uruguai e das Missões, tutor 
do programa PET/Vigilância em Saúde, Santo Ângelo, Brasil. 

Local de experiência: 

Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

12ª Coordenadoria Regional de Saúde/RS.

Qual foi a experiência desenvolvida?

A experiência desenvolvida foi à comparação das taxas de mortalidade infantil dos anos de
2000 a 2012 entre Santo Ângelo, 12ºCRS/RS e o estado do Rio Grande do Sul, calculadas
através  do  número  de  óbitos  de  crianças  menores  de  um ano dividido  pelo  número  de
nascidos vivos vezes mil,  obtidas através do  site da Secretaria Estadual de Saúde do Rio
Grande do Sul. 

Sobre o que foi?

A  taxa  de  mortalidade  infantil  (TMI)  é  um  dos  mais  importantes  indicadores
epidemiológicos  utilizados,  por  refletir  os  níveis  de  saúde,  de  desenvolvimento
socioeconômico e de qualidade de vida de uma determinada população  1,2,3, devido a isso,
escolheu-se este tema para ser estudado. 

Como funciona (ou) a experiência?

A experiência realizada funcionou através da busca dos dados no site da Secretaria Estadual
de  Saúde  do  Rio  Grande  do  Sul,  construção  de  gráficos  para  melhor  ser  realizada  a



comparação e busca de bibliográfica científica a respeito do assunto de interesse. 

Desafios para o desenvolvimento? 

O trabalho realizado não apresentou desafios significativos, devido à facilidade na obtenção
dos dados através da internet e por existir um grande número de artigos sobre o tema. 

Quais as novidades desta experiência?

Com  a  análise  e  comparação  dos  dados  percebe-se  a  relevância  da  implementação  de
políticas públicas que incentivam o cuidado com a saúde da mulher durante todo o período
de gravidez e parto, além do acompanhamento do recém-nascido.

A redução dos coeficientes de mortalidade infantil é de extrema importância, pois reflete a
melhora dos níveis de saúde da população, exaltando a eficácia dos cuidados relacionados
com a saúde no pré e pós-natal.
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Eixo temático: Atenção Básica

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE

EXPERIÊNCIA

Bruna Riechel 
Jane Conceição Perin Lucca

Simone Polo Schneider
Rosane Teresinha Fontana

Local de experiência:

Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Posto de Saúde Dr. Ernesto Nascimento/ Enfermeira

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Elaboração de uma Cartilha Educativa.

Sobre o que foi? 

A cartilha: Tenho Diabetes e agora? é voltada ao público diabético de um serviço de referência
da atenção básica deste município. 

Como funciona(ou) a experiência? 

A  cartilha:  Tenho  Diabetes  e  agora?  foi  desenvolvida  durante  a  disciplina  de  Estágio
Supervisionado I, do 9° semestre do Curso de Enfermagem de uma universidade situada na
região Noroeste do estado do Rio Grande do Sul e foi aplicada em um Serviço de Atendimento
do Paciente Diabético e/ou Hipertenso (SEMAPADH). A experiência funcionou da seguinte
maneira: os usuários dirigiam-se ao SEMAPADH e, eram questionados sobre o conhecimento
que tinham e há quanto tempo tinham descoberto o diabetes. Após isso, a cartilha era entregue
ao usuário. A cartilha, contém informações sobre: etiologia da doença, sinais/sintomas, como
identificar a hiperglicemia e a hipoglicemia, alimentação saudável, prática de exercícios físicos,
uso correto dos medicamentos, cuidado com os pés e armazenamento/aplicação da insulina. 

Desafios para o desenvolvimento? 

Grande parte dos usuários deste serviço, possuem ensino fundamental ou são analfabetos. Por
isso,  o  grande  desafio,  foi  realizar  uma  cartilha  que  combinasse  informações  escritas,  mas
também, com grande quantidade de figuras para facilitar o entendimento. 

Quais as novidades desta experiência? 

O uso da mídia impressa como ferramenta para a educação em saúde.  Assim, está tecnologia
educativa  colabora  com  as  mudanças  nos  hábitos  de  vida  dos  indivíduos  portadores  de
diabetes mellitus (DODT et al, 2013).

Outras observações:



Referências Bibliográficas:

DODT, Regina Cláudia Melo et al. Influência de estratégia de educação em saúde mediada por
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Eixo temático: Ciclos Vitais

SAÚDE/SUS NA ALDEIA KOENJU

Vitalina Padilha de Moura¹

Local de experiência: Brasil, RS, São Miguel das Missões.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI,
Missão Evangélica Caiuá, Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel das Missões.

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Planejamento, desenvolvimento e acompanhamento de ações visando à integralidade moral,
física  e  psicológica  dos  pacientes,  de  maneira  resoluta,  oportuna  e  humanizada,  em
conformidade com os princípios éticos da função, do SUS e suas diretrizes. 

Sobre o que foi? 

Ciclos  Vitais,  desenvolvidos  na  integralidade  de  atenção  à  saúde  da  criança,  saúde  do
adolescente, saúde da mulher, saúde do homem e saúde do idoso. 

Como funciona(ou) a experiência? 

Logo ao  nascer,  nos  tornamos  um  composto  biológico  histórico  –  homem.  Habitamos  o
mesmo planeta e somos do mesmo gênero,  (comunicação verbal e oral).  O homem então
segue  sua  “lógica”:  nascer,  crescer,  viver  e  morrer,  pois,  se  de  acordo  com  ANTÔNIO
MENEGHETTI  (1980),  nascemos  projeto,  logo,  projeto  implica  no  acompanhamento  do
inicio, meio e fim, de todo o ciclo vital. 

A  partir  do  entendimento  de  que  somos  seres  únicos,  dotados  de  razão,  emoção  e
inteligência passei a usar de uma nova ferramenta de trabalho: o olhar diferenciado. Esse
olhar,  como  profissional  de  saúde,  foi  equilibrado  em  quatro  eixos  correlacionados:
conhecimento, atitudes, hábitos e habilidades. 

Logo, para ter posse de minha condição de profissional de saúde, primando pela equidade e
excelência no atendimento aos pacientes envolvidos em todas as fases de seus ciclos vitais,
busquei conhecer a função e a relação das instituições direta e indiretamente vinculadas a
minhas atividades,  as necessidades e especificidades da população envolvida,  adequando
minhas atitudes e formando hábitos. Entendo que o conhecimento implica uma ação, que
deve estar  vinculada  com as  atitudes  e  hábitos,  então,  minhas  habilidades  passam a ser
desenvolvidas com propriedade. 



Desafios para o desenvolvimento?

Trabalhar em uma Aldeia Indígena, por si só, já é um desafio. Porem, o desafio maior, é não
deixar  nenhuma  intercorrência  abalar  a  confiança  que  os  pacientes  depositam  em  nós
profissionais. O povo da Etnia M’Byá Guarani, tem sua opinião própria sobre conceitos de
medicina ocidental e medicina tradicional. Sua elevada espiritualidade faz também, com que,
pelo respeito à Nhanderu (Deus), aceitem passivamente como natural algumas percas que
poderiam ser evitadas. Andamos em passadas lentas entre o exercício de nossas funções,
dentro dos moldes da nossa formação, da que o sistema nos impõe e o respeito à sua cultura.
Temos que respeitar o seu tempo (que não é o mesmo do não índio), para que as ações em
saúde possam ser desenvolvidas em todos os ciclos da vida da criança, do adolescente, da
mulher, do homem e do idoso, não deixando que registros se percam para que seja possível
dar continuidade ao processo dos programas de saúde.

Outras observações: 

A maior angustia que as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, enfrentam é a espera
que as três esferas de governo, Municipal, Estadual e Federal cumpram com suas funções de
acordo com a  Lei N  o     9.836,  de 23 de Setembro de    1999.    Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena,  Capítulo  V,  Art.  19-F. “Dever-se-á  obrigatoriamente  levar  em  consideração  a
realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado
para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e
global,  contemplando  os  aspectos  de  assistência  à  saúde,  saneamento  básico,  nutrição,
habitação,  meio  ambiente,  demarcação  de  terras,  educação  sanitária  e  integração
institucional”.  Dispositivo acrescentado à Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. Pelo fato
de as atividades em saúde aqui relatadas, serem realizadas em uma Aldeia Indígena, essa
necessidade  de  respaldo  se  torna  de  suma  importância,  visto  que  trabalhamos  com
especificidades culturais, geográficas e linguísticas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.836-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.836-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.836-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.836-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.836-1999?OpenDocument


Eixo Temático: Atenção Básica

O PROGRAMA “MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL” EM SANTO ÂNGELO.

Marcelo Jacques de Freitas
Enfermeiro, Coordenador ESF’s, Santo Ângelo, Brasil.

Local de Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: equipe de gestão da SMS. Equipes de
Saúde da Família.

Qual foi a experiência desenvolvida?

Inserção dos profissionais do Programa Mais Médicos para o Brasil.

Sobre o que foi?

O impacto dos profissionais médicos participantes do Programa Mais Médicos para o
Brasil no atendimento à saúde da população de Santo Ângelo.

Como funciona(ou) a experiência?

Apresentar  o  trabalho  desenvolvido  pela  SMS  na  adaptação  e  inserção  destes
profissionais no sistema de saúde do município.

Desafios para o desenvolvimento?

Distribuição  dos  profissionais,  adaptação  junto  às  equipes,  condições  de  trabalho,
sincronização entre as diferentes escolas de medicina.

Quais as novidades desta experiência?

Uma nova forma de trabalhar a saúde da população, uma nova motivação para os
trabalhadores  das  equipes  de  Saúde  da  Família,  a  troca  de  culturas  e  saberes
diferentes.

Outras observações

Referências Bibliográficas

Dados que forem apresentados foram obtidos junto ao SIAB (Sistema de Informação
da Atenção Básica), ano 2013 e 2014.



Eixo temático: Atenção Básica

Vivências Biomédicas na comunidade: relato de experiência no Programa
HIPERDIA

Carine Eloise Prestes Zimmermann1

Yana Picinin Sandri2

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Rede de apoio. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

- Participação do Biomédico e/ou estudante do curso de Biomedicina nos grupos de
saúde do Programa HIPERDIA, realizados em um serviço de atenção básica - Equipe
de Saúde da Família (ESF).

Sobre o que foi?

- Ações educativas e informativas em saúde visando o controle e monitoramento das
patologias  existentes  entre  os  participantes  do  grupo,  seja  hipertensão  arterial
sistêmica, e/ou diabetes mellitus, através do autocuidado.

- A participação nos grupos enfatizou a construção do conhecimento e da saúde como
qualidade  de  vida  aos  participantes.  O processo  de  vivência  nestes  grupos  tornou
possível a real observação das ações de atenção e gestão do cuidado produzido pelos
trabalhadores  da  saúde  (médicos,  enfermeiros,  técnicos,  agentes  comunitários  de
saúde) no serviço de atenção primária. Também serviu para orientar novas práticas de
saúde com alcance integral  e  universal,  através  de novas relações  de compromisso
entre a Instituição de Ensino Superior (IES), estudantes/professores, e o Sistema Único
de Saúde (SUS)-ESF,  tendo o  processo de  trabalho em saúde  e  a  aproximação dos
estudantes como fios condutores para os processos de mudança na formação.

Como funciona (ou) a experiência? 

-  Foram  desenvolvidas  atividades  através  de  encontros  nas  ESFs,  alicerçados  pela
participação  voluntária  dos  usuários/pacientes  do  Programa  HIPERDIA.  As
atividades propostas foram baseadas em discussões, reflexões e troca de experiências,
onde o profissional Biomédico e os acadêmicos vivenciaram situações reais, e puderam
desenvolver  ações  educativas  e  informativas  de  interesse  dos  membros  do  grupo,
visando à redução da morbimortalidade por hipertensão arterial sistêmica, e diabetes
mellitus. Tendo em vista que tais patologias constituem os principais fatores de risco
para as doenças do aparelho cardiovascular (MINAYO, 2014).

-  Primeiramente todos os presentes foram envolvidos por uma “roda de conversa”
para  se  conhecerem  e  também  discutir  sobre  os  temas  de  interesse.  Então  foram



elencados os seguintes assuntos: exames laboratoriais (periodicidade e importância),
automedicação e como desenvolver hábitos de vida saudáveis.

-  Foi  observado  que  através  das  discussões  informais  as  pessoas  conseguiram  se
envolver e identificaram-se entre si, resultando em troca de olhares, gestos e histórias
de vida,  que refletiram na formação de vínculos  solidários  e  deram espaço para o
conhecimento.  Além disso,  os grupos favorecem a cumplicidade e a aprendizagem,
que  refletem  no  acolhimento,  tornando  o  ambiente  mais  saudável  e  cativo,
proporcionando maior vínculo com os mediadores (profissionais da saúde das ESF e
IES) e os alunos, bem como evitando o abando e o deslocamento para outra ESF.

Desafios para o desenvolvimento? 
Um  dos  grandes  desafios  do  estágio  em  saúde  pública  é  instigar  o  estudante  a
desenvolver compromisso ético-político com os processos de transformação do setor
saúde.  Através  do  envolvimento  dos  acadêmicos  nesta  atividade,  espera-se  ter
incentivado o desenvolvimento do senso crítico como subsídio para as IES e de seus
agentes, na responsabilização pela produção de conhecimento baseadas na realidade
concreta da comunidade. Assim,  estimulando também a articulação entre o ensino-
pesquisa-extensão  na  perspectiva  de  mudanças  na  formação  coerentes  com  as
necessidades de saúde da população (LEMOS; ROCHA; PEIXOTO, 2012). 

-  A articulação da relação entre a IES e  a comunidade,  é importante  também para
desencadear oportunidade para o compartilhamento de saberes e experiências, sendo
um  dispositivo  para  a  participação  social  dos  alunos  e  profissionais  da  saúde  na
transformação da sociedade brasileira.

-  Desenvolver  ações  de  saúde  e  que  influenciam  no  comportamento  individual  e
coletivo, que é imprescindível para a saúde pública. A dificuldade de ampliar a visão e
concretizar  aspectos  teóricos  é  um  dos  maiores  desafios  nesta  área,  mas  quando
realizado,  visam  práticas  de  cuidado  integral,  de  alcance  universal  e  humanizado
(PEREIRA; OLIVEIRA, 2014). Independente do espaço de atuação dentro dos serviços
de saúde deve-se fazer valer o direito do exercício de cidadania e ações focadas no
cuidado e acolhimento aos usuários do SUS. 

Quais as novidades desta experiência?

-  Atuação  do profissional  Biomédico e  do acadêmico do curso  de  Biomedicina,  do
Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo –IESA, na comunidade.

- As vivências na atenção básica, constituem importante ferramenta para o profissional
de saúde experimentar um novo espaço de aprendizagem: o cotidiano de trabalho dos
profissionais nos serviços de saúde, a participação nos grupos e ações na comunidade,
bem como, conhecer as necessidades mais consideráveis daquele território.

- A atividade favoreceu a construção da promoção de saúde, através de uma troca
solidária e foi capaz de fortalecer a participação comunitária e adesão ao Programa
HIPERDIA,  também  o  desenvolvimento  de  habilidades  pessoais  e  a  criação  de
ambientes saudáveis.



-  O  profissional  Biomédico  não  está  inserido  na  ESF,  por  ser  uma  profissão
relativamente “nova” no Rio Grande do Sul e de maior atuação em laboratórios de
análises clínicas. Entretanto atuar na saúde pública é uma de suas habilitações, a qual
está regulamentada pela Lei nº 6.684/1979. Através da vivência e prática nesta área
proporciona-se  além  de  uma  oportunidade  de  atuação,  a  aplicação  de  seus
conhecimentos teórico-práticos, indo além das boas técnicas laboratoriais. 

-  Esta  experiência  propiciou  o  desenvolvimento  do  compromisso  ético-político  nos
processos  de  transformação  do  setor  saúde,  estimulando  discussões  relativas  à
integração  entre  educação  e  trabalho  na  saúde  e  tem  contribuído  para  o
amadurecimento  da  prática  multiprofissional  e  interdisciplinar,  além  de  servir  de
incentivo para promover estratégias  que visam à qualidade de vida.  A partir  deste
convívio, o estudante deixou de ser visto como objeto da aprendizagem e passa a ser
sujeito  desta  condição,  aprendendo junto:  valores  e  o  próprio  conhecimento.  Deste
modo, quem faz o estágio acontecer é cada um de nós.

- A educação em saúde é imprescindível à saúde pública,  pois promove mudanças
comportamentais,  individuais  e/ou  coletivas,  que  influenciam  nos  fatores
determinantes e condicionantes à saúde. A dificuldade de ampliar a visão e concretizar
aspectos teóricos é um dos maiores desafios nesta área, mas quando realizado, visam
práticas  de  cuidado  integral,  de  alcance  universal  e  humanizado  (PEREIRA;
OLIVEIRA, 2014). 

-  Portanto,  compete  ao  profissional  Biomédico  assegurar  um  equilíbrio  entre  o
conhecimento  e  a  prática.  Além  disso,  atuar  transdisciplinarmente  ao  propor
estratégias e ações que visem à manutenção da saúde e a otimização da saúde pública.

Referências bibliográficas

-  LEMOS, M.;  ROCHA, M.N.D.;  PEIXOTO,  M.V.S.  Estágio  de vivência no SUS-BA:
estratégia  de  reorientação  da  formação  profissional  em  saúde. Revista  Baiana  de
Saúde Pública, v.36, n.1, p.263-269, 2012.

-  MINAYO,  M.C.S.  Hipertensão,  diabetes,  obesidade  e  outros  males  do  Brasil
contemporâneo. Ciência & Saúde Coletiva, v.19, 2014.

-  PEREIRA,  I.C.;  OLIVEIRA,  M.A.C.  Atenção  primária,  promoção  da  saúde  e  o
Sistema Único de Saúde: um diálogo necessário. São Paulo: Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo, 2014. 
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Eixo temático: Diversidade e Transversalidade

EVOLUÇÃO DO COEFICIENTE DE SUICÍDIOS NO RS, 12° CRS E SANTO
ÂNGELO NO PERÍODO DE 2006 A 2012.

Paula Cristiele Steinhaus122

Gabrielly Lunkes de Melo123

Raquel Missio124

Carmem Regina Estivalete Marchionatti125

Tiago Bittencour de Oliveira126

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 12º Coordenadoria Regional de Saúde.

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Análise  realizada  por  bolsistas  do  Programa  PET
Vigilância  em  Saúde,  com  auxílio  do  tutor  e  preceptora  do  projeto.  Analisaram-se  os
coeficientes de suicídio do RS, 12ª CRS e do município de Santo Ângelo coletados através do
site da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, calculados através relação entre o
número de mortes por suicídio por 100 mil habitantes no período de um ano. 

Sobre o que foi? A partir da análise, pode-se perceber certa diferença entre o estado do Rio
Grande do  Sul,  12°  CRS e  o  município  de  Santo Ângelo.  O RS  não apresentou grandes
variações dentro desses seis anos, mantendo-se com coeficientes entre 9.6 em 2011 e 10.9 em
2012, por 100.000 habitantes Considerando ser esse o Estado Brasileiro que, historicamente,
tem apresentado os maiores coeficientes de suicídio do país (MENEGHEL, VICTORA, et al.,
2004), denota-se a necessidade de estudos voltados para esse fenômeno com o intuito de criar
políticas  e  intervenções para a diminuição dos índices.  A 12° CRS tem apresentado uma
tendência decrescente no coeficiente de suicídios no período de 2010 a 2012. Esse fato pode
ser  atribuído  à  melhoria  de  serviços  de  saúde  mental  nos  municípios  da  Região.  Nesse
sentido, existem algumas portarias do Ministério da Saúde (MS) que preveem o  incentivo
financeiro  para  implantação  de  Centros  de  Atenção  Psicossocial,  como  por  exemplo,  a
Portaria  nº  245/GM  de  17  de  fevereiro  de  2005.  Porém,  é  necessária  a  observação  do
comportamento desse indicador por um período maior de tempo, para poder aprofundar a
discussão.

No município  de  Santo  Ângelo,  observa-se  que  o  comportamento  desse  indicador  oscila
bastante de um ano para outro, com variações significativas. Como pode se observar, no ano
de 2006 em que o coeficiente de suicídio de Santo Ângelo era de 10,0 por 100.000 habitantes,
caindo para 7,9 em 2008. Já no ano seguinte, em 2009, temos uma taxa de 17,2 suicídios por
100.000 habitantes, caindo para 5,2 em 2011.

A multiplicidade de fatores que ocasionam o suicídio, tais como tentativas prévias, doença
afetiva,  isolamento  social,  história  familiar  e  uma  série  de  variáveis  demográficas  e



socioeconômicas,  bem  como  a  subnotificação  desses  dados,  geralmente  encobertos  por
questões culturais (MENEGHEL, VICTORA, et al., 2004), podem ser fatores que expliquem a
variação considerável do coeficiente de suicídio do município de Santo Ângelo.Vale lembrar
também que as taxas de suicídio normalmente são expressas como o número de mortes por
100 mil habitantes no período de um ano, desta forma, se as taxas referem-se a populações
pequenas e poucas mortes podem influenciar radicalmente o quadro.

Como funciona(ou) a experiência? Análise dos coeficientes de suicídio do RS, 12ª CRS e do
município de Santo Ângelo  obtidos através do  site da Secretaria Estadual de Saúde do Rio
Grande do Sul. Tais coeficientes são calculados através relação entre o número de mortes por
suicídio por 100 mil habitantes no período de um ano.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Historicamente  o  suicídio  foi  considerado  um  tabu
dentro da sociedade, especialmente por questões religiosas. Em consequência disso, os dados
referentes à ocorrência de suicídios muitas vezes podem não refletir a realidade, atentando-se
ao fato da subnotificação dos dados. Além da subnotificação, outro problema encontrado é o
índice apresentado pelo RS, que se mantiveram estáveis, apontando para a necessidade de
incentivo para o fortalecimento das políticas de cuidado à saúde mental da população.

Quais as novidades desta experiência? A tendência decrescente do coeficiente de suicídios
revelada  pelos  dados  é  um  importante  marcador  que  pode  estar  relacionada  com  os
incentivos aplicados na rede de atenção psicossocial de toda a região da 12ª CRS. Sugere-se
que os serviços de gestão na área da saúde permaneçam dando ênfase aos projetos e políticas
já implantados,  como o PET,  que promove a multidisciplinaridade e o contato do futuro
profissional desde de sua graduação com o Sistema Único de Saúde. Considerando os fatores
múltiplos e complexos que levam os indivíduos a cometerem suicídio, essas ações embasadas
pelas  leis  de  incentivo  à  assistência  psicossocial  através  da  atenção  multidisciplinar,
mostram-se  um  caminho  para  a  melhoria  do  atendimento  aos  usuários  e  redução  dos
coeficientes de suicídio.
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Eixo temático: Atenção Básica

ATENÇÃO ÁS MULHERES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DO PRESÍDIO
REGIONAL DE SANTO ÂNGELO

Francieli Zanuso 
Carlos Augusto Fogliarine Lemos 

Carlos Kemper 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, Presídio Regional de Santo
Ângelo.

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Universidade  Regional  Integrada  do  Alto
Uruguai e das Missões – Campus Santo Ângelo e Presídio Regional de Santo Ângelo

Qual foi a experiência desenvolvida?

Foi  proporcionar  atividades  físicas  e  dinâmicas  com  regularidade  para  as  detentas  do
Presídio  Regional  de  Santo  Ângelo,  a  fim  de  promover  uma  melhor  qualidade  de  vida,
visando à integração entre  elas,  elevar auto-estima,  prevenir doenças futuras ocasionados
pelo sedentarismo, desenvolver o trabalho em equipe.

Sobre o que foi?

Foram realizadas atividades físicas  e  dinâmicas para as  detentas do Presídio Regional  de
Santo  Ângelo,  durante  03  meses,  as  intervenções  ocorriam  uma  vez  na  semana,  tinha  a
duração  de  em torno  de  60  minutos.  Foram  realizadas  aulas  de  aeróbica,  alongamentos,
circuitos de treinamento funcional e dinâmicas.

Como funciona(ou) a experiência?

Tendo  em  vista  a  falta  de  políticas  publicas  para  essa  população,  algumas  agentes
penitenciárias resolveram reagir frente a esse contexto, elaborando um plano de ação em que
as detentas possam usufruir de um espaço que seja um momento para descontração, lúdico e
preventivo,  facilitando  através  da  atividade  física  o  cumprimento  da  pena,  tirando  as
detentas da invisibilidade em que se encontram dentro de um sistema prisional. Em seguidas
elas  entraram  em  contato  com  a  Universidade,  que  disponibilizou  uma  acadêmica  para
desenvolver as atividades de forma voluntária. 

Foi  dado  o  início  das  atividades  no  mês  de  outubro,  onde  primeiramente  foi  feito  um
diagnostico, para conhecer melhor as detentas e o que elas estavam aptas a realizar durante
as atividades. Em seguida foram realizadas as atividades físicas até o mês de dezembro. Onde
acadêmica  sempre  leva  os  materiais  como  colchonetes,  aparelho  de  som  e  outros,  para
realizar  as  atividades,  porque  no  Presídio  Regional  de  Santo  Ângelo,  não  tinha  nenhum
material, somente o espaço para realização das atividades.
Desafios para o desenvolvimento?



Primeiramente o desafio foi adaptar-se com o local onde seriam desenvolvidas as atividades,
em seguida foi enfrentar algumas dificuldades com alguns agentes penitenciários, que não
eram a favor de  desenvolver  essas  atividades com as  detentas,  que elas  estavam lá  para
cumprir pena e não precisavam desse momento. 

Mas com as detentas não houve nenhuma dificuldade, porque consegui ganhar a confiança
delas e elas chegaram num certo período que esperavam ansiosas com a minha chegada. 

Algumas chegaram a relatar que esse momento é era única coisa que elas tinhas onde podiam
descontrair e esquecer dos problemas.
Quais as novidades desta experiência?

É um campo de trabalho novo, onde nossa área não abrange muito contato com esse público,
o que trouxe certo desconforto no inicio, mas ao longo deste período, fui me adaptando e
adquirindo  novos  conhecimentos,  sempre  com  apoio  dos  professores  e  dos  agentes
penitenciários,  presente  no  momento  que  estava  sendo  realizadas  as  atividades  com  as
detentas. 

Outras observações: 

As  condições  das  unidades  prisionais  afetam  diretamente  a  saúde  física  e  mental  das
mulheres presas, as más condições de habitabilidade, superpopulação e a insalubridade são
fatores fomentadores de doenças infecto contagiosas, como também as doenças no âmbito
emocional como depressão, angústia e melancolia.

A privação de liberdade enquanto pena torna-se um momento para as detentas repensar o
delito cometido e não voltar a repeti-lo. Por isso que as detentas devem ser tratadas com
dignidade e respeito, para fazer elas perceberam que é possível recuperar-se e não mais ter
uma vida delituosa
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Eixo temático: Atenção Básica

MELHORIA DA ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO
NA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RICARDO PINHEIRO

EM SÃO BORJA-RS

Lucéle Monson Chamorra 
Aline Basso da Silva

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, São Borja.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe de Estratégia de Saúde da Família nº 5 –
Ricardo Pinheiro.

Qual foi a experiência desenvolvida? Intervenção no período de 16 semanas, com o objetivo
principal  de  melhorar  a  atenção  em  saúde  bucal  no  pré-natal  e  puerpério  oferecida  pela
unidade.

Sobre o que foi? Foram realizadas ações em quatro eixos pedagógicos: Organização e Gestão
do Serviço, Monitoramento e Avaliação, Engajamento Público e Qualificação da Prática Clínica.

Como  funciona(ou)  a  experiência?  As  ações  propostas  foram  realizadas,  como  o
cadastramento da população alvo, o agendamento das consultas, o atendimento programático e
de urgência,  a capacitação dos profissionais  da equipe,  a  busca ativa de faltosos,  as visitas
domiciliares,  as  atividades  educativas  e  informativas.  Com  o  término  das  16  semanas,  as
atividades foram incorporadas à rotina da unidade, contribuindo para a qualificação da atenção
básica.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Constituiram  os  maiores  desafios  a  necessidade  de
engajamento de toda a equipe e de um sistema articulado para o atendimento às gestantes e
recém-nascidos que ocorria de forma segmentada. O aperfeiçoamento dos métodos de captação
das gestantes e a organização processo de trabalho da equipe para o seu atendimento integral
podem aumentar a adesão das gestantes e puérperas ao programa. A cultura da comunidade,
de que “gestante não pode ir ao dentista” também foi um desafio enfrentado.

Quais as novidades desta experiência? A realização da intervenção na Estratégia de Saúde da
Família nº5 - Ricardo Pinheiro, trouxe melhorias para a atenção a gestantes e puérperas como o
aumento da cobertura da atenção em saúde bucal ao pré-natal e puerpério, que antes era quase
inexistente. Qualificou o serviço prestado através da capacitação dos profissionais da equipe e
atualização dos registros e aumentou a adesão das gestantes e seus familiares às atividades de
educação em saúde.
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Eixo temático: Atenção Básica

ALIMENTAÇÃO SAUDÁEL E O LÚDICO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE COM
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Elisa da Silva¹
Zaléia Prado de Brum²

Cristiane de Pelegrin Kratz³

Local de experiência: Santo Ângelo, Rio Grande do Sul – Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Atenção Básica; Estratégia de Saúde da Família;
Agentes Comunitários de Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? 

O Programa educação pelo trabalho (PET) Vigilância em Saúde é um programa desenvolvido
pela Universidade Regional Integrado do Alto do Uruguai e das Missões (URI) – Campus Santo
Ângelo,  em  parceria  com  o  Ministério  da  Saúde,  12ª  Coordenadoria  Regional  de  Saúde  e
Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Santo  Ângelo.  Um  dos  eixos  da  proposta  de  trabalho
apresentada pela URI é o de Educação permanente em saúde: para os Agentes Comunitários
em Saúde objetivando o cuidado longitudinal em equipe. Neste eixo estão sendo trabalhadas
diversas problemáticas e abordando temas de interesse do cotidiano do trabalho na atenção
Primária, tendo como foco a educação popular.

Os encontros com os Agentes Comunitários  de Saúde foram realizados a cada 15 dias  nas
quintas  e  sextas  feiras  nas  dependências  da URI.  Foram realizadas oficinas com dinâmicas
objetivando reflexões de valores, atividades que primaram pela interação, o conhecimento do
corpo e do movimento humano e sobre os eixos da promoção da saúde, como o da alimentação
saudável, que foi trabalhado através de um jogo consistia em 20 casas numeradas em forma de
caracol, e questões contidas em envelopes correspondentes a numeração. Ao lançar um dado, o
jogador andava o numero de casas sorteadas, e respondia uma questão do envelope de mesmo
número. Em caso de acerto recebia um bônus, em caso de erro uma sansão.

Sobre o que foi?

A educação popular pode ser trabalhada de diversas maneiras, sendo o lúdico uma excelente
forma de aplicação.  O lúdico é  a  forma de desenvolver  a  criatividade  e os  conhecimentos
através de jogos, música e dança. Possui o intuito de educar e ensinar de forma divertida e com
descontração,  possibilitando a  reflexão  e  o  aprendizado  e  estimulando a  interação  com os
demais indivíduos. 

Considerando os benefícios do lúdico, pensou-se trabalhar o tema Alimentação Saudável na
forma de um jogo que possibilitasse um bom aprendizado de forma divertida e  que fosse
possível a utilização do mesmo pelos agentes com as pessoas da comunidade. A atividade foi
pensada  e  planejada  pelas  bolsistas  do  PET,  com  a  orientação  dos  professores  tutores  e
preceptores do programa.

Como funciona(ou) a experiência? 



As  questões  abordavam  o  tema  de  forma  simples,  com  informações  básicas  e  de  fácil
entendimento. Além disso, continham o mínimo de informações técnicas, de modo que pessoas
dos mais variados graus de instrução pudessem compreender. 

A  turma  de  agentes  foi  dividida  em  pequenos  grupos,  sendo  que  eram  vários  os  temas
trabalhados, todos com enfoque na politica nacional de promoção da saúde. O grupo que ficou
responsável  pela  alimentação  saudável  foi  primeiramente  instruído  sobre  o  tema  pelas
bolsistas,  para em seguida aprenderem a forma de jogar e testar o seus conhecimentos em
relação  às  questões  abordadas  pelo  jogo.  Quando  devidamente  capacitadas,  as  agentes  do
grupo ensinaram os demais integrantes da turma a jogar, ao mesmo tempo em que tiravam as
duvidas e corrigiam com informações corretas as questões que os outros não sabiam responder.

Os  agentes  comunitários  de  saúde  realizaram  a  atividade  de  forma  alegre  e  descontraída,
apesar de, a princípio, aparentarem estar um pouco acanhadas por fazerem-na em frente aos
colegas.  Com  o  jogo  pode-se  perceber  que  sabiam  um  pouco  do  assunto  e  puderam
complementar seus conhecimentos, de modo a levarem os mesmos até a comunidade em que
atendem.
Desafios para o desenvolvimento? 

Pode-se perceber que o tema não é tão desconhecido, sendo que os agentes possuem muitas
informações sobre o assunto e alegar passar os mesmos a comunidade. No entanto o principal
problema relatado por eles são os hábitos alimentares fortemente enraizados das pessoas. O
apego  aos  pratos  e  ingredientes  tradicionais  da  nossa  região  e  também  a  alimentos
industrializados dificulta a conscientização e adesão a hábitos alimentares mais saudáveis pela
comunidade.

Quais as novidades desta experiência?

O lúdico mostrou-se uma forma de aprendizado um tanto desconhecida para os agentes, ou
que a mesma não era considerada como forma de transmissão de conhecimento. No entanto
mostraram-se impressionados e incentivados a utilizar o jogo e outras formas do lúdico como
forma de educação popular na promoção da saúde, sendo que esta é a principal função dos
agentes comunitários de saúde.

Outras observações: 

Segundo Paulo Freire, compreende-se por educação popular o processo educativo realizado de
forma continua e permanente, tencionando transformar a realidade a partir do protagonismo
dos sujeitos. A educação ocorre em ações conjuntas com educadores populares, lideranças de
movimentos, redes e organizações sociais populares, como também equipes responsáveis pela
implantação e controle social das políticas públicas.



Eixo temático: Atenção Básica

Melhoria da atenção da saúde bucal dos escolares da UBS Vila Trinta do Município
de São Luiz Gonzaga, RS, 2014. 

Rafael Assunção Padilha 127

Mabel Miluska Suca Salas (orientadora) A128

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, São Luiz Gonzaga

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Atividades  da  odontologia  com  escolares  (escovação  supervisionada,  aplicação  tópica  de
flúor, visita domiciliar). Ligada ao curso de especialização em saúde da família UFPEL

Sobre o que foi? 

Odontologia e escolares

Como funciona(ou) a experiência? 

Foi  desenvolvidos  exames  e  classificado  os  escolares  conforme  seu  risco  a  desenvolver
problemas bucais, pacientes com necessidades foram levados até a unidade de saúde, além
de atividades dentro da escola.

Desafios para o desenvolvimento?

Aproximação dos escolares da escola da nossa área de cobertura a saúde bucal

Quais as novidades desta experiência?

A busca ativa dos escolares com necessidades e que não vinham até a unidade.

Referências Bibliográficas

Cadernos de Atenção Básica; 17- saúde bucal

Cadernos de Atenção Básica ; n. 24 – Saúde na escola. Fichas disponibilizadas pelo curso de
especialização em saúde da família UFPEL.



Eixo temático: Atenção Básica

Cuidando do Cuidador: Oficina “Terapizza”

Kênia Garcez 
Cristiane Zat 

Neiva Rita Hartmann Politowski 
Carine SchererPaliarini 

Maria Luisa Mayer 
Local de experiência: 

Município de Sete de Setembro, Rio Grande do Sul.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Equipe da Unidade Básica de Saúde do Município

Qual foi a experiência desenvolvida?

O Núcleo  Municipal  de  Educação  em Saúde  Coletiva  (NUMESC)  possui  como  uma  das
estratégias de ação a qualificação dos serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social (SMSAS). São realizadas periodicamente reuniões de equipe com o objetivo
de cuidar da saúde mental dos trabalhadores em saúde, através da integração, socialização,
motivação,  valorização  e  redução  de  estresse.  Entende-se  que  é  importante  estimular  a
sensibilização da equipe para o autocuidado e desenvolver dentro do ambiente de trabalho
ações que promovam o cuidado de si para poder cuidar melhor do outro. Neste sentido, foi
realizada, dentre outras, a Oficina “Terapizza”.

Sobre o que foi?

A proposta da Oficina “Terapizza” é estimular os sentidos do olfato, do toque e do paladar,
promover a descontração, a troca, a integração, a criatividade e o alivio do estresse. Além
disso, representa um desafio de realizar algo fora da rotina. 

Como funciona(ou) a experiência?

Os  trabalhadores  da  Unidade  Básica  de  Saúde  foram  divididos,  aleatoriamente,  em  três
grupos para facilitar o desenvolvimento da atividade. Cada grupo com aproximadamente
catorze  integrantes.  Foi  disponibilizada  uma  receita  de  massa  de  pizza  integral  e  os
ingredientes necessários para o preparo. Cada participante fez a sua própria massa e usando
da  criatividade  criou  o  seu  próprio  sabor.  Depois  de  assadasas  pizzas  realizou-se  a
degustação, momento em que cada participante ficou livre para dividir a sua pizza. Ao final
da atividade a equipe se reuniu para compartilhar a experiência.

Desafios para o desenvolvimento?

Engajamento dos trabalhadores na atividade proposta, em virtude de ser algo diferente para
a maioria dos participantes.

Quais as novidades desta experiência?



Atividade diferenciada das que usualmente são feitas em grupos de integração de equipe.



Eixo temático: Atenção Básica

Agentes comunitários de saúde: agentes de mudança

Agueda Martins Balbé
Enfermeira, coordenadora do PACS, São Luiz Gonzaga, Brasil

Edilze Costa Beber, Fabiane Souza Antonini ,Geane B. Seibt Lucila Maria de Oliveira,
Mª Celoi Nunes, Rodrigo Simi Leal, Rosane Signorini

ACS, São Luiz Gonzaga, Brasil

Estas atividades foram realizadas no meio rural, e são relatos que envolvem a

interdisciplinaridade, intersetorialidade e a comunidade.

O Programa  de  Agente  Comunitário  de  Saúde foi  implantado em São  Luiz

Gonzaga no ano de 1998. Introduzindo um novo profissional de saúde na comunidade

local: O Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

A partir desta data inseriu-se na equipe de saúde um profissional que tem perfil

diferenciado, pois mora na comunidade e sua principal característica é conhecer e ter

um bom relacionamento com seus vizinhos.

Realizar  visitas  domiciliares  é  a  essência  do  seu  trabalho.  Nas  visitas  leva

informações  para  conservar  a  saúde  e  produz  dados  capazes  para  dimensionar  os

principais problemas de saúde de sua comunidade. Também preza a participação da

vida  na  comunidade,  principalmente  através  das  organizações,  estimulando  a

discussão das  questões  relativas  à  melhoria  de  vida da população.  (  Ministério  da

Saúde 1997)

E assim, esses profissionais e a população acompanhada criam vínculos de co-

responsabilidade, o que facilita a identificação e o atendimento aos problemas de saúde

do indivíduo e da comunidade. Como mostraremos a seguir nos relatos dos ACS que

compõem a  equipe  do  Programa  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  de  São  Luiz

Gonzaga.

Relato 1:

Moro em uma comunidade localizada no meio rural do município de São Luiz

Gonzaga.  Nesta  localidade  existem  21  idosos  representando  37  %  da  População

visitada.  Sabe-se  que  o  grupo  dos  idosos  é  o  que  mais  apresenta  complicações

provocadas pela gripe

Nas capacitações nos foi orientado que o objetivo da vacinação é proteger os

idosos,  criança  e  população  específica  contra  o  vírus  causador  da  gripe  e  evitar



complicações ocasionadas pela doença. Para atingir todos os idosos fiz o levantamento

das pessoas que deveriam ser vacinadas e, nas Visitas domiciliares fui informando o

dia e local da vacinação e a importância da mesma.

O resultado alcançado foi a vacinação de todos os idosos inclusive uma senhora

de 82 anos que não aceitava se vacinar. Com este resultado percebi a importância das

capacitações  realizadas  pela  enfermeira  supervisora  e  das  visitas  domiciliares

periódicas estabelecendo uma relação de confiança entre o ACS e o usuário.

Relato 2:

Resido na zona rural e atendo 72 famílias. As residências são distante uma da

outra  e  para  realizar  meu trabalho  muitas  vezes  me  locomovo de  motocicleta.  Na

maioria  das  casas  a  infra-estrutura  para  moradia  é  de  boa  qualidade  tendo  água

encanada e  luz elétrica,  mas  encontrei  um senhor  doente  mental  e  que residia  em

péssimas condições.

A situação acima citada foi discutida na reunião com a equipe.  Após fomos

buscar orientação no CAPS Tipo II para atendimento. Ocorreu exposição da situação e,

membros da equipe do CAPS, realizaram visita domiciliar ao doente mental. Também

ocorreu visita  na Ação Social  e  solicitação para Assistente  Social  de um estudo da

situação sócio-econômica da pessoa em questão.

Os resultados obtidos foram: Inclusão do doente mental no CAPS para receber

atendimento psiquiátrico.  Aposentaria por auxilio a doença mental.  Nomeado tutor

por via judicial. Melhoria na moradia.

Neste  momento  percebi  a  importância  do  trabalho  interdisciplinar  e

multiprofissional , pois a união faz a mudança. O resultado alcançado ocorreu porque

vários profissionais se uniram e, principalmente,  porque existe o ACS que faz suas

visitas e levanta estas situações.

Relato 3:

No ano de 2012, visando atender uma reivindicação de longos anos e, ampliar

os ACS no município de São Luiz Gonzaga, fui contratada ( após processo seletivo)

para atender uma comunidade formada por 64 famílias. Esta localidade esta situado a

45 quilômetros da sede do município, estrada vicinal e, esporadicamente, a unidade

móvel de saúde prestava atendimento.

Após a capacitação inicial para ACS organizada e desenvolvida pela enfermeira

coordenadora,  ocorreu  as  visitas  domiciliares  para  fazer  o  cadastro  dos  usuários  e

reorganizei os encontros quinzenais no clube de mães para realizar rodas de conversas



sobre saúde.Com a inserção do ACS na Comunidade observei que através do vínculo

estabelecido com a comunidade esta passou se reunir em eventos que eu convidava.

Ampliou os círculos de amizade existente na comunidade.

Aprendi que o trabalho precisa ser precedido de um sonho, de um desejo de

gerar  mudanças  positivas  em  uma  comunidade  e,  para  executar  o  meu  trabalho,

primeiro precisei me aproximar da comunidade e entender que no atendimento ao

usuário é preciso vê-lo por inteiro como um ser bio-psico-social.

Portanto, para organizar um trabalho que beneficie a comunidade, oferecendo

qualidade  de  vida  e  melhoria  de  saúde,  é  importante  conhecer  as  pessoas.  Este

conhecimento pode acontecer através de encontros sociais estabelecendo vínculos que

estão previstos na política de humanização do SUS.

Relato 4:

Este  trabalho  ocorreu  na  zona  rural,  unindo  3  micro-áreas  vizinhas.  Nestas

localidades existem pessoas que fumam apesar das constantes informações realizadas

nas visitas sobre o malefício do cigarro. 

Nas visitas  domiciliares  foi observado o número de fumantes e  se indagava

sobre a vontade de abandonar o vício. Na reunião com a enfermeira coordenadora foi

levantada esta situação e a importância de realizar alguma atividade para auxiliar na

solução do problema. Neste momento foi agendado reunião para grupo de tabagismo.

Ocorreu a participação de 9 pessoas. Dos 9 participantes 2 pararam de fumar e 7

diminuíram a quantidade de cigarros  consumido no dia.Nos encontros foi  possível

observar a dificuldade para abandonar o vício de fumar e, assim percebemos que é

importante intensificar  as  informações para as  pessoas não começarem fumar,  pois

abandonar  requer  um  esforço  muito  intenso  e  muita  força  de  vontade.Atividades

semelhantes a estas ocorrem constantemente no meio rural.

Os ACS que relataram as situações fazem parte da equipe do PACS que atende

exclusivamente a zona rural e, com muita dificuldade, treinamento, orientações, apoio

da enfermeira supervisora conseguem levar orientações com qualidade e realizar ações

eficazes  que  mudam  a  trajetória  de  vida  de  muitas  pessoas,  de  muitas  famílias  e

porque não dizer da comunidade. 

Bibliografia: 

PRT/GM/MS n° 1.886, de 18/12/1997, Normas e Diretrizes do PACS e PSF,

sna.saude.gov.br/legisla/legisla/prog_pacs_psf, acessado em 15/08/2014.



Eixo temático: Ciclos Vitais

COMPONDO CAMINHOS: A MÚSICA E A PSICOLOGIA COMO
PROMOTORAS DA SAÚDE MENTAL ADOLESCENTE

Patrícia Machado Massoco¹
Juliani Pezzini²

Samir Foza³ 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, São Miguel das Missões.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Secretaria Municipal de Saúde, através da
Unidade de Saúde Mental e equipe desta.

Qual  é  a  experiência  desenvolvida?  Oficinas  de  violão e  grupos  terapêuticos  com
adolescentes.

Sobre  o  que  é?  Os  temas  trabalhados  em  grupo  são  os  mais  variados:  música,
sexualidade, drogas, puberdade, violência intrafamiliar, relacionamento interpessoal,
entre outros demandados pelos jovens. 

Como  funciona  a  experiência?  Os  jovens  interessados  em  participar  da  Oficina
Terapêutica “Jovens em Ação: Fazendo a Diferença” e/ou encaminhados para ela por
algum profissional procuram a Unidade de Saúde Mental para realização de ficha de
inscrição. Posteriormente, são incluídos nos grupos conforme faixa etária e iniciação na
música,  além  de  turno  escolar,  sendo  que  são  realizadas  no  turno  inverso  a  este.
Participam adolescentes que moram na sede do município e em distritos distantes, em
que  as  possibilidades  de  lazer  são  muito  limitadas  para  os  jovens.  No  momento,
existem 5 grupos com, no máximo, 10 adolescentes nas Oficinas de violão e 5 grupos,
com no máximo 10 integrantes cada,  nas oficinas terapêuticas com a Psicóloga.  Os
grupos  se  encontram  de  forma  semanal,  com  a  duração  de  uma  hora  cada.  O
responsável pelas Oficinas de violão é músico e ensina seus alunos lições de como tocar
violão e cantar, além de orientar, através da música e do bom humor, a respeito de
temas como disciplina, relacionamento interpessoal, entre outros. A responsável pelos
grupos terapêuticos é psicóloga e trabalha, através de técnicas de dinâmica de grupo,
rodas de conversa, jogos, brincadeiras, inúmeros temas de interesse dos jovens, assim
como, dúvidas e demandas trazidas por estes. Em um primeiro momento, os jovens
vêm para a oficina de violão e, saindo desta, passam para o grupo com a psicóloga.
Eventualmente, acontecem atividades esportivas, recreativas e de lazer, assim como de
integração entre os grupos e com os demais profissionais da Unidade de Saúde Mental
e do município. 

Desafios para o desenvolvimento? A faixa etária em que se encontram, assim como,
inúmeras  demandas  trazidas  por  estes  quanto  à  dificuldades  de  relacionamento
intrafamiliar, falta de diálogo com os pais, tabus destes quanto à sexualidade, assim
como, o aumento de casos de tentativa de suicídio e automutilação entre os jovens,
depressão,  ansiedade  e  problemas  com  o  uso  e  abuso  de  drogas  traz  a  cada  dia,
desafios para a equipe de como trabalhar estas questões com os jovens e com a família. 



Quais as novidades desta experiência? Estes encontros em grupo proporcionam, além
da possibilidade de aprender a tocar um instrumento, a socialização dos jovens, sendo
que muitos estão mais participativos e menos tímidos, além de ser um momento de
lazer e encontro saudável entre os jovens, o que não acontecia anteriormente, pois no
município  não  existiam  grupos  de  jovens  com  esta  finalidade.  Como  principal
novidade  está  a  formação  de  um  grupo  musical,  com  jovens  que  participam  das
Oficinas,  as  quais  estão  compondo  músicas  e  irão  apresentar-se  futuramente  no
município. Outro fator importante foi a possibilidade de alguns jovens confiarem no
grupo e contarem suas histórias de violência intra-familiar e abuso de drogas por parte
de  familiares,  sendo  o  grupo  continente  de  suas  angústias  e  sofrimento,  podendo
ajudá-los a enfrentar melhor estas problemáticas, compondo, através da música e do
grupo terapêutico com a psicóloga, novos caminhos de vida, com escolhas saudáveis e,
conseqüentemente, com uma saúde mental satisfatória. 

¹Bacharel em Psicologia, Psicóloga, São Miguel das Missões, Brasil.

²Licenciada em Educação Física, Monitora, São Miguel das Missões, Brasil.

³Músico, Oficineiro de Violão, São Miguel das Missões, Brasil.



Eixo Temático: Ciclos Vitais.

SEMANA DA SAÚDE NUTRICIONAL.

¹: Lisiane Haas Spohr 

Local de experiência: Caibaté / Rio Grande do Sul – Brasil.
Pontos de rede/equipes:

A Secretaria de Saúde de Caibaté através da equipe do NASF, NUMESC e das duas
unidades de Estratégia da Saúde da Família, realizou entre os dias de 31 de março a
04 de abril  de 2014,  a Semana da Saúde Nutricional,  em comemoração ao dia da
Saúde e Nutrição, que é comemorado no dia 31 de março. No decorrer desta semana
foram desenvolvidas então, atividades ligadas a nutrição com os alunos da APAE,
do Projeto Parceiros do Amanhã e do Ensino Médio da Escola José Adolfo Meister.
Qual foi a experiência desenvolvida?

Sabendo que nenhum alimento dispõe sozinho de todos os nutrientes necessários
para o nosso corpo, aproveitamos as atividades realizadas durante essa semana para
reforçar  a  importância  de  se  ter  uma  dieta  variada  e  balanceada  para  o
desenvolvimento do corpo, conservação da saúde e manutenção da qualidade de
vida. Foram trabalhadas diversas atividades com os alunos, como por exemplo:

• Na  APAE,  primeiramente  foram  realizadas  atividades  de  nutrição  pela
nutricionista, depois ocorreu a confecção de um sanduíche saudável por eles
mesmos e após sua degustação.

• No Projeto Parceiros do Amanhã, as crianças de 04 a 12 anos que ficam no
local no turno inverso da escola, foram orientadas pela nutricionista sobre a
alimentação  saudável  tendo  como  parâmetro  a  Pirâmide  dos  Alimentos.
Depois as crianças foram distribuídas em grupos, para participarem de uma
gincana  sobre  o  tema  debatido.  No  final  de  uma  das  atividades  elas
confeccionaram  uma  careta  com  alimentos  in  natura.  Concluindo  as
atividades, todos ganharam uma garrafinha de água com o slogan de Semana
da Saúde Nutricional de brinde pela participação.

• A atividade mais  complexa aconteceu com os alunos do ensino médio da
Escola Estadual José Adolfo Meister, envolvendo num total de cinco turmas,
sendo  que  a  nutricionista  juntamente  com  as  colegas  das  equipes
multiprofissionais dos ESFs,  NASF e Secretaria Municipal da Saúde foram
visitar  a  escola,  explicando  o  funcionamento  e  importância  da  Pirâmide
Alimentar e  como ela é  composta.  Logo após os alunos confeccionarem a
própria Pirâmide dos Alimentos, com os alimentos in natura que ganharam.
Eles foram acompanhados por um profissional das equipes para auxiliá-los



quando precisassem. No final da montagem o trabalho foi registrado com
fotografia e postado no facebook do Numesc de Caibaté, onde a turma com a
pirâmide mais curtida ganhou um prêmio.

Em  apoio  a  esta  atividade  nas  duas  unidades  de  saúde  do  município  foram
disponibilizados aos usuários enquanto esperavam o atendimento, filmes educativos
sobre alimentação saudável e rotinas de uma boa qualidade de vida, foi oferecido
também um potinho de salada de fruta juntamente com um material informativo
sobre alimentação saudável.

Sobre o que foi?

Baseado  na  falta  de  cuidados  com  a  alimentação,  principalmente  em  crianças  e
adolescentes,  aproveitamos o  dia da Saúde e Nutrição,  para realizar um trabalho
direcionado na saúde nutricional, durante toda uma semana, denominada Semana
da Saúde Nutricional, envolvendo alunos da APAE, Projeto Parceiros do Amanhã e
do Ensino Médio da Escola José Adolfo Meister.

Os  alunos  tiveram orientações  e  foram conscientizados  sobre  como manter  uma
alimentação  correta,  como  compor  um  pirâmide  alimentar  e  como  os  alimentos
podem influenciar no melhoramento da qualidade de vida das pessoas.

Como funciona a experiência?

A experiência teve como foco a atividade prática, quanto a elaboração de alimentos
saudáveis e a composição correta das cadeias alimentares pelo próprios alunos.

• Na Apae, foram confeccionados sanduíches saudáveis.
• No  Projeto  Parceiros  do  Amanhã,  foram  confeccionados  caretas  com

alimentos in natura e os alunos ainda foram brindados com uma garrafinha
de água com o slogan de Semana da Saúde Nutricional,  para incentivar o
consumo de água.

• No  Ensino  médio  da  Escola  Estadual  José  Adolfo  Meister  os  alunos
confeccionarem  a  própria  Pirâmide  dos  Alimentos,  com  os  alimentos  in
natura, que foi registrado com fotografia e postado no facebook do Numesc
de Caibaté, onde a turma com a pirâmide mais curtida ganhou um prêmio,
proporcionado aos mesmos mais conhecimento na questão da alimentação
adequada. 

Desafios para o desenvolvimento? 

O principal desafio encontrado foi alertar e conscientizar os alunos sobre os danos
que os alimentos industrializados podem causar a saúde, quando consumidos de
maneira exagerada. Percebeu-se também que era mínimo o número de alunos que
tinha conhecimento sobre a composição da pirâmide dos alimentos, e dos benefícios



que os alimentos in natura trazem a nossa saúde. Buscamos através da orientação
nutricional,  reverter este  quadro e incentivando e disseminando cada vez mais o
consumo de água e alimentos saudáveis dentre essas crianças e adolescentes. 
Quais as novidades desta experiência?

Encerramos esta semana, satisfeitos com os trabalhos realizados, que foram
de grande valia para toda a equipe. Os resultados que queremos é a longo prazo,
incentivando hábitos saudáveis, que interferem diretamente na qualidade de vida da
população.



Eixo temático: Ciclos Vitais

Práticas de Saúde na Relação Mãe - Bebê.

Autor : Licieri Zambeli
Local de experiência: Caibaté / RS – Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

A referente experiência em seu ponto inicial é destinada especialmente a prestar suporte e
auxilio ás gestantes, nesta fase que envolve grande mudanças, envolvendo através do apoio e
colaboração da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social de Caibaté, a equipe técnica do
Programa Estratégia de Saúde da Família I e II, do NASF, do NUMESC, do CRAS e do PIM.

Para incentivar o aleitamento materno, foi realizado então em Agosto de 2013, a Hora do
Mamaço, focado nas mães que amamentam seus filhos e nas gestantes, afim de estimular o
aleitamento materno e valorizar aquelas mães que se dedicam a esse ato imprescindível na
saúde de seus filhos.

Para concluir o trabalho de acompanhamento das gestantes e puérperas foi elaborado um
trabalho de conscientização ás mamães quanto a importância da pediatria e o “poder” da
Puericultura  na saúde  de  nossas  crianças,  incentivando e  valorizando a  participação  nas
atividades ofertadas por nossos profissionais na rede de atenção básica, em bebês de 0 a 1
ano de idade, residente no município.
Qual foi a experiência desenvolvida?

A  gestação  é  um  momento  peculiar,  único,  complexo,  onde  se  evidenciam  várias
transformações,  tanto  físicas,  quanto  psicológicas.  Desta  forma,  criou-se  um  Projeto  que
busca oportunizar mais conhecimento e maturidade para a gestante, preparando-as para o
parto e pós parto, pois ela é a principal agente de cuidados essencial para o desenvolvimento
de muitos aspectos da criança. Tendo em vista o exposto, este projeto vem proporcionar um
espaço em que as futuras mães sintam-se mais preparadas para suprir as necessidades do
bebê, abrangendo tanto as ações assistenciais quanto, as atividades de promoção da saúde e
prevenção de doenças. 

A  partir  do  atendimento  das  gestantes  e  nas  consultas  de  puericultura,  sentiu-se  a
necessidade  de  estimular  o  aleitamento  materno,  que  aconteceu  através  do  evento
denominado  Hora  do  Mamaço  em  Caibaté.  Esta  ação  já  vinha  sendo  incentivado  pelo
Ministério da Saúde, afim de valorizar aquelas mães que dedicam esse tempo mágico para
alimentar seu filho no peito. Foi a primeira iniciativa desse município que trouxe resultados
positivos e valorizados pela comunidade, e que a partir  de então acontecerá anualmente.
Também foram produzidos dois vídeos nesse dia: um de 30 segundos que foi cadastrado no
site Oficial do Mamaço e outro de 40 minutos que foi entregue as mães participantes.



Para  completar  o  atendimento  prestado  as  gestantes  e  puérperas  de  maneira  integral,
trabalhamos  na  conscientização  das  mesmas  sobre  a  importância  da  pediatria  e  da
Puericultura  para  a  saúde  dos  bebês,  incentivando  e  valorizando  a  participação  nas
atividades ofertadas por nossos profissionais na rede de atenção básica, para crianças de 0 a 1
ano de idade, residentes no município,  através do certificado de Bebê Saúde e um mimo
( Boock ) para bebês que realizam todos os acompanhamentos nas consultas de puericultura,
manterem  a  vacinação  em  dia  e  serem  amamentados  no  mínimo  até  6  meses,  quando
completarem 1 aninho.
Sobre o que foi? 

O Projeto foi desenvolvido e se inicia desde o trabalho na qualificação das gestantes, ainda na
gestação, através das consultas de pré-natal e do acompanhamento na participação no grupo
de gestantes, passando pela fase puérpera onde ela realiza a amamentação, incentivando e
orientando dos benefícios do aleitamento materno na saúde do bebê, através do evento Hora
do  Mamaço,  e  ainda  realizando  um  trabalho  de  suporte  as  mamães  no  crescimento  da
crianças  até  01  ano de idade,  desenvolvendo a participação nas atividades  ofertadas por
nossos profissionais na rede de atenção básica, e nos atendimento disponibilizados pelo SUS.
Como funciona(ou) a experiência?

O presente Projeto na fase inicial de qualificação das gestantes é realizado junto ao CRAS -
Centro  de  Referência  da  Assistência  Social,  na  Avenida  Dom  Hermeto  Pinheiro,  1470  –
Caibaté/ RS, com encontros semanais, nas sextas-feiras, pela parte da tarde, sendo que novas
gestantes poderão entrar no grupo a qualquer momento. As gestantes interessadas que forem
encaminhadas  pelas  Unidades  Básicas  de  Saúde  fazem  sua  inscrição  junto  ao  CRAS  e
posteriormente participam das atividades educativas e oficinas propostas pelo Curso.  Ao
final do Curso, as gestantes ganharão uma Cartilha com textos sobre os temas trabalhados,
bem como Certificado de Conclusão, e ainda as que tiverem um percentual de frequência de
85% terão direito a um Kit para o bebê e participarão de sorteio de fraldas, como forma de
incentivar a participação. 

Através  de  um  email  recebido  da  coordenadoria  regional  de  saúde  da  mulher  que
incentivava  a  realização  de  eventos  focados  no  aleitamento  materno  nos  municípios,  foi
realizado pela primeira vez no município de Caibaté, em Agosto de 2013, a Hora do Mamaço.
Em reunião do Numesc junto com a gestora  de  saúde do município  e  através de muito
empenho das equipes de saúde da família foi planejado a programação e organização desta
atividade. Desenvolvemos convites bem elaborados para mães que amamentam e gestantes,
que foram entregues pelo pelos agentes de saúde nas visitas domiciliares e o evento ainda foi
divulgado na rádio local e no blog do Numesc. Escolhemos um local climatizado para que
nesse mesmo dia fosse realizado a Shantala (massagem para os bebês). Realizamos o evento
em um domingo a tarde para que aquelas mães que trabalham também pudessem participar.
Falamos  sobre  a  importância  do  aleitamento  materno  e  seus  benefícios,  realizamos  a
Shantala, após foi o momento da amamentação de todos os bebês ao mesmo tempo, servimos



um lanche e entregamos lembranças as mães participantes.

Para completar prestar atendimento as puérperas e crianças de de 0 a 1 ano de idade, de
maneira  integral,  contamos  com a  experiência  do  projeto  Bebê  Saúde,  que  desenvolve  a
conscientização das mães sobre a importância da pediatria e da Puericultura para a saúde
dos bebês, incentivando na participação das atividades ofertadas por nossos profissionais na
rede de atenção básica, para crianças residentes no município. Esse trabalho oferta certificado
de  Bebê  Saúde  e  um  mimo  (  Boock  Fotográfico)  para  bebês  que  realizam  todos  os
acompanhamentos  nas  consultas  de  puericultura,  manterem a vacinação em dia  e  forem
amamentados no mínimo até 6 meses, quando completarem 1 aninho, concluído assim os
trabalhos de atenção a gestante, puérpera e ao bebê.
Desafios para o desenvolvimento?

Como aqui  no  Sul  no  mês  de  agosto  ainda  é  frio,  nosso  maior  desafio  é  que  nesse  dia
marcado a previsão era de chuva e frio, e então não haveria participação das mães. Mas isso
não  aconteceu  e  também  a  equipe  organizadora  teve  o  cuidado  de  encontrar  um  local
climatizado para melhorar a participação.
Quais as novidades desta experiência?

Através do registro dos encontros e presença das inscritas é avaliado o grau de satisfação das
gestantes junto ao Projeto e os pontos negativos e positivos das ações desenvolvidas de forma
interativa, bem como as expectativas no início das atividades. 

Nosso planejamento é que essas experiências tornem-se cotidianas no nosso atendimento, ou
seja, o município realizará durante todo ano. Ainda no mês de dezembro/2013, aconteceu
um encontro das participantes da Hora do Mamaço e gestantes do grupo de gestantes, a fim
de assistir e entregar-lhes um vídeo de 40 minutos realizado no dia do evento e vejam as
experiências  exitosas  no  aleitamento  materno.  Essa  atividade  foi  bem  valorizada  pela
comunidade,  pois  as  mães  participantes  se  sentiram  valorizadas  e  estimuladas  a
amamentação. 

Em prol da saúde de seu bebê, a experiência do Bebê Saúde e o Boock Fotográfico, estimula a
mãe de maneira positiva a promover os cuidados e práticas corretas em benefício da saúde
da criança. 



Eixo temático: Atenção Básica

Fortalecendo Vínculos

Agueda Martins Balbé
Enfermeira, coordenadora do PACS

Membro do Grupo Técnico Municipal do PIM, São Luiz Gonzaga, Brasil

O  Programa  Primeira  Infância  Melhor  (PIM),  política  publica  pioneira  no
Estado do Rio Grande do Sul, foi implantado em 07 de abril de 2003 e tornou-se Lei
Estadual n° 12.544 em 03 de julho de 2006. Em São Luiz Gonzaga iniciou em dezembro
de 2005.

O  objetivo  do  Programa  é  orientar  as  famílias,  a  partir  de  sua  cultura  e
experiências, para que promovam o desenvolvimento integral de suas crianças, desde a
gestação ate os seis anos de idade. As famílias são orientadas por meio de atividades
lúdicas especificas, voltadas à promoção das habilidades, capacidades das crianças.

A base metodológica do Programa esta no reconhecimento da importância do
brincar.  O  brincar  facilita  o  crescimento,  o  desenvolvimento  afetivo  e  cognitivo,
possibilita e conduz os relacionamentos grupais saudáveis. Dessa forma, o Programa
Primeira Infância Melhor do Município de São Luiz Gonzaga, percebeu a importância e
necessidade de atender duas localidades de Assentamentos. Pois estes locais contam
com  um  número  expressivo  de  crianças  que  terão  resultados  importantes  no  seu
desenvolvimento se forem corretamente estimulados.

Estes locais são atendidos pelo PACS, portanto os ACS atendem estas famílias
e, foi através deles que iniciamos o trabalho do PIM nestas localidades.

Trabalhamos em conjunto com a Pastoral da Saúde, no sábado à tarde, pois este
horário facilita a participação das mães. Trabalhando em conjunto com a Pastoral da
Criança é proporcionado momento de reflexão e espiritualidade para as mães, crianças
e todos que estiverem presente.

Nos  trabalhos  realizados,  nas  brincadeiras  propostas  são  desenvolvidas
atividades  referentes  à  data  comemorativa  da  época.  Proporcionar  momentos
encantadores,  estimulando  o  imaginário  infantil  com  brincadeiras  sobre  o  tema
proposto.

Este trabalho é realizado na zona rural, fator que dificulta encontros semanais,
impedindo  que  a  metodologia  do  PIM  seja  corretamente  executada.  Optamos  em
realizar  este  trabalho  na  forma  possível,  se  opondo  a  toda  adversidades  porque
sabemos da importância que o afeto, a brincadeira, a espiritualidade tem na formação
da criança.  Especialmente  em crianças  que  já  nasceram  em  famílias  que  tem  uma
história de luta, de dificuldade e em alguns casos até de exclusão social.

Percebendo a  importância do trabalho o  motorista da saúde nos conduz no
sábado a tarde para o local  do encontro,  as  visitadoras do PIM se organizam para
realizar  as  atividades,  a  enfermeira  coordenadora  do  Programa  de  Agentes
Comunitários de Saúde e membro do Grupo Técnico Municipal realiza orientações de



saúde e verificação de pressão, a Pastoral da Criança realiza a hora da espiritualidade e
pesagem,  as  Agentes  Comunitárias  de  Saúde  auxiliam  na  pesagem  e  fazem  o
chamamento para o encontro.

Desta maneira simples, mas com excelente resultado construímos vínculos ( que
é percebido pela presença constante das mães), estabelecemos rede e o mais importante
estamos  colaborando  na  estruturação  espiritual,  motora  e  afetiva  das  crianças  que
residem nestes assentamentos.



Eixo temático: Ciclos Vitais

Projeto Saúde do Homem.

Ana Paula Pozzebon

Local de experiência: Caibaté/ RS – Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

O Projeto Saúde do Homem contou com o envolvimento da equipe da Secretaria Municipal de
Saúde e  Ação Social  de  Caibaté,  do  NASF,  NUMESC,  ESFS  I  e  II  e  Brigada  Militar,  para  a
realização das diversas atividades que envolveram o tanto o cronograma de ações desenvolvidas,
como o Dia  D de Saúde  do Homem em Novembro,  alusivas  ao Novembro  Azul,  e  ainda a
continuação da política de saúde do homem no decorrer do ano, como no caso da Blitz da Saúde,
que aconteceu no Dia do Colono e Motorista, visando manter o controle e a orientação na saúde
dos homens do município de Caibaté. 

Qual foi a experiência desenvolvida?

Com base no Projeto Saúde do Homem formam desenvolvidas diversas atividades direcionadas
a população masculina no Município de Caibaté, sendo que duas experiências tiveram destaque,
sendo elas o dia D de Saúde do Homem no mês de novembro em comemoração ao NOVEMBRO
AZUL e a Blitz da Saúde, em comemoração ao Dia do Motorista.

Sobre o que foi?

O Projeto  em questão  busca  proporcionar  orientações  referentes  a  manutenção  da  Saúde  do
Homem,  que  muitas  vezes  é  deixada  de  lado  ou  em  segundo  plano  pelo  mesmo,
disponibilizando palestras  e  atendimentos  (testes  de  glicose  e  aferição  de  pressão  arterial)  e
inclusive em horários  diferenciados,  prevenido doenças futuras,  alertando da importância  de
disponibilizar um tempo para cuidar de si mesmo, buscando a melhor forma para reverter ou
controlar o quadro de doenças já existentes e incentivando-os a cuidarem cotidianamente de seu
bem maior que é a saúde.

Como funciona(ou) a experiência?

Percebendo a importância de incentivar os gestores, os profissionais e a população masculina de
organizar,  desenvolver  e  participar  de  campanhas  e  atividades  em  parceria  com  outras
instituições e com os poderes públicos possibilitando cada vez mais a melhoria das condições de
saúde dos usuários  no Sistema Único de Saúde e promovendo o acolhimento do usuário  de
forma humanizada e resolutiva, este projeto fortaleceu a implantação de atividades voltadas à
saúde do homem, formando e fortalecendo a assistência à saúde para esse grupo, implantando
um plano de  ações  para  a  melhoria  das  condições  de  saúde,  a  fim de garantir  uma melhor
qualidade de vida ao público masculino.

Foram desenvolvidas no decorrer no mês de Novembro, diversas atividades conforme diretrizes



da PNAISH. As atividades desenvolvidas e colocadas em prática com o auxílio de um plano de
um cronograma de execução, no decorrer do ano evolvem, o acesso e acolhimento do público
masculino  nas  unidades  de  saúde,  através  do  atendimento  diferenciado  das  unidades  (que
aconteceu no sábado) com todos os profissionais da equipe básica das ESFs;  a implantação e
realização dos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C para o companheiro da gestante,
assim como,  realização de atividade educativa com a gestante e  o  companheiro  em horários
diferenciados trimestral;  a  formação de grupo de atividade física e  educativa em grupo com
população masculina do interior em parceria com Emater e Cerest; a organização do Dia D de
Saúde do Homem no mês de novembro em comemoração ao NOVEMBRO AZUL ( onde foi
organizado encontro,  onde todo o  público  masculino  do município  foi  convidado a  se fazer
presente,  e  proferido  palestras  sobre  câncer  de  pele  e  sobre  doenças  cardiovasculares,
abrangendo grande participação masculina e superando nossas expectativas) ; a contratação de
médico Urologista para atender esta demanda; a formação de grupos de abordagem e tratamento
do fumante em horários diferenciados para homens que trabalham; a Blits da Saúde para o Dia
do  motorista  e  por  final,  a  pronta  disponibilização  de  todos  os  profissionais  de  saúde  para
orientações e esclarecimentos sobre questões que envolvem a saúde do homem, durante todo o
ano nas Unidades de Saúde.

Para continuar controlando, orientando e incentivando a Saúde do Homem no decorrer do ano,
aproveitamos a comemoração ao Dia do Colono e Motorista, transcorrido no dia 25 de Julho, e
realizamos ainda, em frente ao Auto Posto Inovação, na RS 536, km-1, mais uma ação voltada
para a saúde do homem, denominada Blitz da Saúde, onde foram ofertados testes de aferição de
pressão arterial e diabetes aos motoristas que passaram pelo local e que tiveram interesse em
realizá-los,  através  do  auxílio  da  Brigada  Militar  que colaborou realizando a  abordagem aos
veículos, assim como da equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social de Caibaté, do
NASF, NUMESC e ESFS I e II trabalhou no evento. Foram realizados 132 atendimentos, durante o
horário das 08:00 as 11:00 horas, sendo que casos com alterações receberam auxilio e orientações
pela  equipe  que  prestava  atendimento.  Atingimos  com  êxito  nosso  objetivo  de  melhorar  a
qualidade de vida dos homens caibateenses com ações preventivas, educativas, orientadoras e
conscientes.

Desafios para o desenvolvimento?

O  principal  desafio  encontrado  com  certeza  o  foi  a  resistência  dos  homens  em  questão  de
cuidados com sua saúde. Existe uma série de parâmetros antigos, que tiveram que ser quebrados,
através de palestras e orientações,  para que os profissionais da saúde conseguissem atingir o
objetivo de conscientizar a população masculina a realizar consultas e exames rotineiramente,
enfatizando  sempre  que  a  prevenção  de  doenças  e  a  manutenção  da  própria  saúde  são
fundamentas tanto para uma boa qualidade de vida como para uma longevidade sadia.

Quais as novidades desta experiência?

A principal novidade foi que apesar de enfrentarmos o desafio de quebrar parâmetros antigos
referente a saúde masculina, principalmente no que diz respeito aos mesmos procurarem auxilio
nos ESFs e a manterem em dia seus exames, consultas, medicação, alimentação e realização de
exercícios físicos, a participação masculina tanto no evento do Novembro Azul, como no da Blitz
da Saúde surpreendeu as expectativas. Notamos que o atual contexto apresentado pela área da



saúde,  como o  número  de  doenças  crônicas  e  oncológicas  aumentando cada  vez  mais,  vem
exigindo  que  principalmente  a  população  masculina  desenvolva  hábitos  de  vida  saudáveis,
preventivos e com consciência que os cuidados com as saúde hoje são fundamentais. 

Outas Observações: 

Planilha Programática da Saúde do Homem em Caibaté. 
Objetivos Ações Recursos

Facilitar o acesso àqueles
homens que trabalham 
durante o dia.

Horário de atendimento das 
unidades de Saúde diferenciado, 
com os profissionais da equipe 
dos. ESFs.

Recursos humanos 
(pagamento de horas extras) 
no valor de R$10.500,00.

Incentivar a paternidade 
responsável e 
acompanhamento pré-
natal.

Atividade educativa e 
implantação dos testes rápidos 
em horários diferenciados 
trimestral.

Recursos humanos.

Incentivar a cessação do 
tabagismo na população 
masculina. 

Grupos de abordagem e 
tratamento do fumante em 
horários diferenciados 

para homens que trabalham. 

Recursos humanos e Materiais
gráficos no valor de R$1.000.

Promover prevenção de 
doenças 
cardiovasculares e o 
câncer de pele.

Palestra sobre doenças 
cardiovasculares e o câncer de 
pele.

Pagamento de palestra de 
cardiologista e dermatologista.

Prevenir intoxicação com 
agrotóxicos e câncer de 
pele.

Atividade educativa em grupo 
com população masculina do 
interior em parceria com Emater e 
Cerest (saúde do trabalhador).

Transporte para o 
deslocamento dos homens até o
evento

Imprensa escrita e falada no 
valor de R$ 1.300,00.

Orientar os motoristas 
sobre os perigos no 
trânsito.

Blits da Saúde para o Dia do 
motorista.

Recursos Humanos e Mat. 
Consumo em R$1.000,00.

Incentivar os homens na 
prevenção de doenças, na
promoção da saúde e no 
processo de auto-
cuidado.

Realização do Dia D de Saúde do 
Homem no mês de novembro em 
comemoração ao NOVEMBRO 
AZUL.

Recursos Humanos, serviços de
terceiros: material gráfico, carro
de som, anúncio em imprensa 
escrita e falada, materiais de 
consumo, compra exames 
laboratoriais de rotina R$ 
8.000,00

Diagnosticar e tratar 
precocemente aqueles 

Contratação de médico Urologista Recursos humanos no valor de 



homens na faixa etária 
acima de 40 anos com 
alterações urológicas.

R$ 4.000,00



Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade

SALÃO DE BELEZA “LOUCOS DE LINDOS” - Relato de Experiência dirigida aos
Usuários do CAPS I Dr. Caio Escobar

Autores: Equipe CAPS Dr. Caio Escobar
Aline Nólibus Rodrigues 

Cinara Fraga
Cláudia Bolzan

Cláudio Luiz Karlec
Denise B. M. da Rocha Santos

Elisa de Fátima O. Nascimento
Fernando Flores

Joice Caetano Sabin
Miguel Ângelo da Rosa

Sandra Perobelli
Sidnei

Terezinha da Glória Machado

Local da Experiência: São Borja, RS, Brasil

Pontos  de  Rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Especialmente  a  iniciativa  privada,
através das farmácias e salões que se dispõem a doar alguns materiais.

Sobre o que foi? Os sofredores de transtornos mentais severos e persistentes, clientes
dos  CAPS,  ressentem-se com o preconceito  social,  ainda vigente.  Tal  circunstância,
agravada pela carência de vários outros determinantes sociais de saúde, rebaixa muito
a auto-estima da maioria. Além disso, é comum sofrerem com a falta de apoio familiar,
o que algumas vezes resulta em dificuldades nas atividades de vida diária, inclusive as
de higiene. Assim, não é raro ocorrerem casos de infestação por pediculose e se faz
necessário que a equipe encontre formas não discriminatórias e excludentes de tratar
essa  questão,  prevenindo  a  propagação  e,  inclusive,  protegendo-se.  Deste  modo,  o
Salão  Loucos  de  Lindos  contitui-se  em  recurso  alternativo  e  resolutivo,  entre  as
estratégias  terapêuticas  desenvolvidas  para  a  melhoria  da  atenção  dispensada  aos
usuários dos serviços do CAPS Dr. Caio Escobar.

Como funcionou a experiência? Com frequência bi-semanal (às quartas-feiras à tarde e
às quintas-feiras pela manhã) funciona, nas dependências do CAPS Dr. Caio Escobar,
de São Borja, o salão de beleza “Loucos de Lindos”, em que a professora de artesanato
e  a  terapeuta  ocupacional  atuam  como  cabelereiras,  tendo-se,  como  manicures,  as
usuárias  do  serviço  que  se  disponibilizarem.Frequentemente  aliam-se  ao  grupo  de
“profissionais embelezadores”, outros membros da equipe, como a assitente social, a
técnica em enfermagem e outros.

Foi  adaptada uma sala  para  funcionar  como tal.  É  dotada  de  bancada  com
espelhos, bacia/lavatório de cabelos e mesa de manicure. Foram adquiridos secadores
e  chapinhas.  O  material  utilizado  (shampoos,  cremes,  tinturas,  esmaltes,  acetona,
algodão,  etc)  é  oriundo  de  doações  de  salões  e  farmácias  da  cidade  e,  também,
adquiridos com parte da renda da venda dos produtos da oficina de artesanato.



A clientela  do  CAPS é  brindada,  então,  com penteados,  cortes,  pinturas  de
cabelo,  “escovas”,  “chapinhas”,  maquiagem,  além  de  manicure  e  pedicure  –  sem
retirada de cutícula, pela impossibilidade de esterilização do material.

E todos saem se sentindo LOUCOS DE LINDOS!

A  experiência  funcionou  e  continua  funcionando  muito  bem,  pois  os  resultados
positivos permanecem.

Desafios para o desenvolvimento – A manutenção e a reposição do material utilizado
é sempre o aspecto

mais  difícil,  porque  exige  a  disponibilidade  dos  doadores  e  o  recurso  financeiro
complementar – oriundo da venda de alguns trabalhos da oficina de artesanato.  A
dificuldade  se  acentua  quando  se  refere  a  materiais  de¹ custo  mais  elevado,  como
bacia/lavatório de cabelos.  Já foi feito pedido para aquisição de uma nova, com os
recursos vinculados,  mas o processo burocrático  é  bastante lento e,  algumas vezes,
quase emperrado.

Quais as novidades desta experiência? Não temos conhecimento de experiência neste
formato – salão de beleza,  em que os próprios  funcionários do CAPS atuam como
profissionais do salão. Sabemos da existência de oficinas de salão de beleza, em que os
usuários do serviço são capacitados para desempenharem as funções de profissionais
dessa área.

Outras Observações: Os horários do salão são aguardados com grande expectativa e a
satisfação daqueles que são “atendidos” é visível. Durante a sua realização, os usuários
conversam informalmente entre si e com as profissionais, criando situações em que são
oportunizados  importantes  depoimentos/assinalamentos  a  respeito  da  situação  de
cada um.  Dessa maneira,  o  “Salão Loucos  de  Lindos” se  constitui  em significativo
recurso terapêutico,  aliado a  outras  técnicas/métodos  utilizados,  pois  atinge vários
objetivos, tais como:

Objetivo Geral

Oferecer  recurso  alternativo  e  resolutivo,  entre  as  estratégias  terapêuticas
desenvolvidas para a melhoria da atenção dispensada aos usuários dos serviços do
CAPS I.. 

Objetivos Específicos

1  Resgatar  ou  elevar  a  auto-estima  da  clientela  CAPS,  especialmente  em  quadros
depressivos;

2 Auxiliar nos cuidados de higiene pessoal de cada um dos atendidos, assim como
estimular tais hábitos;

3 Evitar a disseminação dos casos de contaminação por pediculose, protegendo, tanto
a clientela do CAPS, como a equipe funcional;



4 Proporcionar mais uma oportunidade de interação entre profissionais/usuários, o
que acaba resultando em recurso terapêutico importante.



Eixo temático: Atenção Básica

A Importância do Educador Físico na área de Saúde

Ana Michele Saragozo de Freitas¹
Francieli Zanuso²

Zaléia Prado de Brum³

Local de experiência:  Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, no Campus da
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Secretaria de Saúde do município
de Santo Ângelo/ Agentes Comunitários de Saúde do município de Santo Ângelo.

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Atividades Física e dinâmicas durante os encontros da Educação Permanente
dos Agentes Comunitário de Saúde (ACS), do projeto PET-Vigilância em Saúde. 

Sobre o que foi? 

As atividades desenvolvidas ressaltavam o trabalho em equipe,  a integração
entre  os  Agentes  Comunitários  de  Saúde  (ACS),  socialização,  consciência  corporal,
confiança, coordenação motora e também alongamentos para uma melhor qualidade
de  vida  dos  Agentes,  diminuindo  as  tensões  provocadas  pelo  dia-a-dia  que  a  sua
profissão oferece.

Como funcionou a experiência? 

Está proposta foi incluída no planejamento dos encontros, pois se notava que os
ACS, saiam com uma aparência de cansaço com as teorias trabalhadas, não possuindo
nenhum momento dinâmico, onde eles pudessem interagir com os colegas e também
com as bolsistas.

As atividades foram realizadas na parte final dos encontros, durando em torno
de  20  a  15  minutos,  sempre  seguindo  o  objetivo  destacado  durante  o  encontro,
mostrando para os Agentes que tudo que é trabalhado na teoria, pode ser trabalhado
de uma forma dinâmica e lúdica na prática. 

Desafios para o desenvolvimento?

Ao  iniciar,  as  atividades  observou-se  que  os  ACS  demonstravam  pouco
interesse sobre atividade física, como se não fosse um ponto importante na Educação
Permanente,  muitos  acabavam  saindo  antes  do  horário,  outros  optavam  por  não
participar,  o  que era  respeitado pelas  bolsistas  encarregadas  pela  atividade,  porém
sempre  dando ênfase  na  importância  da  pratica  corporal  e  dos  benefícios  trazidos
através desta atividade.



No decorrer dos encontros, fomos percebendo que muitos paradigmas foram
quebrados e que a participação dos ACS foi evoluindo ao longo deste período, onde
alguns  ressaltavam  o  prazer  que  sentiam  ao  realizar  as  atividades  desenvolvidas,
mostrando  que  os  ACS  estão  cada  vez  mais  interessados  e  atribuindo  maior
importância na atividade física no final de cada encontro.

Quais as novidades nessa experiência?

É um campo de trabalho novo, onde nossa área não abrange muito contato com
os  serviços  públicos  de  saúde,  o  que  nos  trouxe  certo  desconforto  no  inicio,  não
sabendo como reagir em determinados momentos. Ao longo deste período, fomos nos
adaptando  e  adquirindo  novos  conhecimentos  nesta  área,  com  uma  visão
interdisciplinar proporcionado pelo projeto.

Outras observações:

Estudos epidemiológicos vendo mostrando ao longo do tempo, que o aumento
das  doenças  crônicas  está  ligado  principalmente  ao  sedentarismo  da  população,
tornando-se um problema da saúde pública e também trazendo altos gastos para a
rede pública de saúde. Ressaltando também a inclusão da prática corporal como meio
de prevenção para essas doenças, o que inclui o Educador Físico na equipe de saúde,
como agente promotor de saúde. 

O profissional de Educação Física na equipe deverá ir além das propostas de
adoção de  novos  comportamentos  e  estilos  de  vida,  que  atue  também em prol  da
melhoria das condições de vida e das mudanças de atitudes dos indivíduos e também
na elaboração de novas pesquisas sobre a importância da atividade física e o incentivo
da implementação de ideias que visam a promoção de saúde.

Referências Bibliográficas:

Scabar,  T.G;  Pelicioni,  A.F;  Pelicioni,  E.C.F.  Atuação  do  profissional  de
Educação Física no Sistema Único de Saúde: uma análise a partir da Política Nacional
de Promoção da Saúde e das Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família –
NASF. Programa de Pós Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.



Eixo temático: Atenção Básica

PRÁTICAS DO PET/REDES DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA

Juliana Taise Bruinsma
Carine Bueno Fernandes 

Samara Bermann Zancan 
Joziele Chaves Ribeiro 

Vera R. Medeiros Andrade
Narciso Vieira Soares

Local de experiência: Essa experiência aconteceu na Estratégia de Saúde da Família (EFS) do
Bairro  Rogoski,  Município  de  Santo  Ângelo.  É  um  relato  de  experiência  das  bolsistas,
preceptoras  e  tutores  do  Programa  de  Educação  pelo  Trabalho  para  a  Saúde  (PET),  da
Universidade  Regional  do  Alto  Uruguai  e  das  Missões  (URI),  Campus  Santo  Ângelo,  Rio
Grande do Sul, Brasil. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  O Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde (PET-Saúde/Redes de Atenção à Saúde; PET-Saúde/Redes) é uma integração ensino-
serviço-comunidade e a educação pelo trabalho, sendo um programa do Ministério da Saúde e
Ministério da Educação, que proporcionam uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde
do Rio Grande do Sul, através da 12ª Coordenadoria Regional da Saúde (12º CRS), a Secretaria
Municipal da Saúde do Município de Santo Ângelo e a Universidade Regional Integrada do
Alto  Uruguai  e  das  Missões,  Campus  de  Santo  Ângelo.  Esse  programa,  que  começou  em
setembro de 2013, com os cursos de Enfermagem, Farmácia, Educação Física e Psicologia, busca
integrar todos os níveis da Rede de Atenção às pessoas com doenças crônicas, priorizando o
enfrentamento do câncer do colo de útero e de mama (BRASIL, 2013).

As ações do programa PET-Saúde/Redes de Atenção à Saúde têm como objetivos a promoção
da integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho por meio do fomento de
grupos de aprendizagem tutorial no âmbito do desenvolvimento das redes de atenção à saúde.
A  qual  tem  como  pressuposto  a  qualificação  dos  serviços  profissionais  da  saúde,  para
elaboração de novos desenhos, aprimoramento e promoção de Redes de Atenção à Saúde bem
como de formação  de  profissionais  adequados  o  qual  trabalhem com o conceito  de  clínica
ampliada e a iniciação para o ao trabalho de acordo com as necessidades do Sistema Único de
Saúde (SUS) (BRASIL, 2008; BRASIL, 2013).

O PET se articulou com a Atenção Básica que desenvolve um conjunto de ações na comunidade
para promover a prevenção e promoção da saúde, através dos determinantes e condicionantes
da saúde, que se orienta pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da
continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização,
da equidade e da participação social (BRASIL, 1990; BRASIL, 2011).

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Desenvolvemos um folder com informações sobre a prevenção do câncer de colo de útero para
ser  distribuído  na  comunidade.  Realizamos  ações  de  educação  em  saúde  através  da



distribuição  do  folder  com  as  orientações.  Realizamos  visitas  domiciliares,  onde  foram
esclarecidas diversas dúvidas e curiosidades a respeito do exame Papanicolaou (preventivo do
câncer de colo de útero), como também foi abordado a respeito da resistência na realização
deste exame, sendo este o principal método de prevenção do câncer de colo de útero. Também,
orientamos  as  mulheres  e  adolescentes  que  procuraram  os  serviços  deste  ESF  do  bairro
Rogoski.

Sobre o que foi? 

Orientações com informações a respeito do câncer de colo de útero, sua prevenção e detecção
precoce, tendo como objetivo principal conscientizar mulheres e adolescentes que já iniciaram a
vida sexual a realizar o exame citopatológico (preventivo).

Como funciona(ou) a experiência? 

Realização  de  ações  de  educação  em  saúde  através  da  distribuição  de  um  folder  com
orientações.

Realização de visitas domiciliares.

Realização de orientações às mulheres que procuraram o ESF do bairro Rogoski.

Desafios para o desenvolvimento? 

Encontramos  alguns  desafios,  tais  como  crendices,  medos,  resistências,  vergonha  pelas
mulheres  visitadas.  A  precariedade  de  condições  de  moradia  e  de  acesso,  além  do
desconhecimento,  falta  ou  pouca  escolaridade  tem  sido  um  dos  maiores  desafios  que
encontramos.

Quais as novidades desta experiência? 

Uma grande experiência foi o fato de que precisamos usar uma linguagem simples, informal e
popular  (linguagem  de  senso  comum)  para  conversar  com  as  mulheres  para  que  elas
entendessem e também confiassem em nós. 

Com o trabalho realizado, adquirimos conhecimento e experiência que nos possibilitou que
desenvolvêssemos atividades de caráter multidisciplinar, sendo um dispositivo para educação
permanente em saúde.  Além de fortalecer  o vínculo e  o acesso aos serviços de saúde pela
comunidade.

Outras  observações:  Observamos  que,  com  esta  iniciativa,  houve  uma  maior  procura  na
realização do exame citopatológico (preventivo). Para nós um dos desafios enfrentados foi a
falta de conhecimento das pessoas da comunidade a respeito do assunto e a resistência e medo
em realizar o exame.
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Eixo temático: Atenção Básica 

Promoção da saúde: instrumentalizando o Agente Comunitário de Saúde para
adesão a política do tabagismo.

Daiana Reuse
Keli Jaqueline Staudt

Zaléia Prado de Brum 
Cristiane de Pelegrini Kratz

Local de experiência: Município de Santo Ângelo, situado na região noroeste do estado do Rio
Grande do Sul, Brasil. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Secretaria Municipal de Saúde do município de
Santo Ângelo com as Estratégias de Saúde da Família correspondentes e Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Missões-URI campus Santo Ângelo

Qual foi a experiência desenvolvida? Educação para a saúde com ACS sobre o tabagismo na
promoção e prevenção.

Sobre o que foi? O tema foi o tabagismo. Trata-se de um grupo de educação permanente em
saúde: Capacitação de Agentes comunitários em Saúde (ACS) em Atenção Integral a Saúde nos
Ciclos de Vida. Os encontros ocorrem quinzenalmente na URI ministrados pelos acadêmicos
dos cursos de enfermagem,educação física,  farmácia e psicologia, orientados pelos tutores e
preceptores,e o tema definido para tal relato foi o tabagismo.

Como funciona(ou) a experiência? Utilizou-se o referencial teórico dos manuais do ministério
da saúde divido em quatro títulos: entender por que se fuma e como isso afeta a saúde; os
primeiros dias sem fumar; como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar e benefícios
obtidos após parar de fumar. Os ACS foram divididos em subgrupos onde cada qual estudou
um  dos  manuais.  Após  ler  e  dialogar  sobre  os  manuais  os  subgrupos  expuseram  suas
conclusões/discussões aos colegas. Referente ao manual número um os ACS ressaltaram vários
pontos  como:  os  tipos  de  dependência  causados  pelo  tabaco  (física,  psicológica,
comportamental) que estes desconheciam antes de estudar o material proposto, consequências
biológicas e psicológicas provocadas pelo cigarro tanto por quem fuma como para os familiares
(fumantes passivos) entre outros. O grupo que estudou o segundo manual apontou os sinais e
sintomas decorridos nos primeiros dias sem fumar como ansiedade, nervosismo, tensão, tosse
seca e tonturas e apontaram também algumas sugestões como realizar exercícios respiratórios,
ter  otimismo e autoconfiança,  ocupar  a  mente,  pensar  construtivamente,  praticar  exercícios
físicos,  dentre outras sugestões que fazem com que os indivíduos consigam permanecer os
primeiros  dias  sem  fumar.  Quanto  ao  terceiro  manual  os  ACS  apontaram  fatores  como  a
importância do apoio familiar, o acompanhamento por profissionais da saúde, os grupos de
autoajuda, mudanças de rotina, a prática de atividade física, a alimentação saudável e a força
de vontade como as principais metas para quem deseja realmente parar de fumar. Já o quarto
manual foi relatado de maneira que expos os benefícios obtidos após parar de fumar como o
aumento da capacidade pulmonar, diminuição gradual da tosse seca, mais disposição e energia
e  menor  prevalência  de  doenças  respiratórias  e  cardiológicas.  Também  foi  ressaltada  a
importância do apoio da família, e a inclusão de novas atividades cotidianas para o tabagista
para que o mesmo evite deste modo a recaída. No final do encontro, o grupo de ACS pôde
compartilhar  novos conhecimentos e  através da leitura  e  explicação das bolsistas  assistidas



pelas orientadoras e preceptoras os mesmos adquiriram conhecimentos que, conforme relatado,
pretendem levar para a comunidade que eles atendem na sua Estratégia de Saúde da Família. 

Desafios para o desenvolvimento? Os ACS traziam consigo uma angústia proveniente do seu
ambiente de trabalho e do estresse que ele proporciona de forma paralela. Perante este fato, no
início obtivemos dificuldade em formar os ACS como grupo/equipe. O dialogo dos mesmos
chegava a nós Petianos “carregado” com relatos apenas das dificuldades do trabalho e não das
vantagens e benefícios. Os mesmos apresentavam inclusive dificuldade de relacionar-se entre
si.  No  decorrer  dos  encontros  o  vínculo  ACS-PETIANOS  foi  aumentando  e  os  diálogos
passaram a ficar ricos em conteúdo e os mesmos participaram mais ativamente das discussões a
cada encontro decorrido. O assunto tratado chamou bastante atenção dos ACS, pois se tratava
de uma temática bastante comum em seu ambiente de trabalho, e trazia consigo técnicas e
conhecimentos inovadores.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  O trabalho interdisciplinar  entre  as  acadêmicas  foi
inovador e proporcionou uma troca de conhecimentos muito rica onde a discussão foi além dos
núcleos de conhecimento. Além disso, houve o compartilhamento de saberes com os ACS. O
trabalho interdisciplinar nos induz a superações, renovações e instigações, pois deixamos de
usar somente nossa prática e temos de usufruir dos aprendizados dos demais integrantes, o que
muitas  vezes  nos  tira  do  comodismo  e  faz  com  que  muitos  se  sintam  desafiados  ou
incomodados. Porém deve-se levar em consideração que o resultado da interdisciplinaridade é
a transformação das atividades múltiplas focando em um objetivo comum
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Eixo temático: Ciclos Vitais

Projeto Vida em Movimento.

Autor :Marilia Brum Lunkes
Co-autor:Adriana Oliveria Soares

Local de experiência: Caibaté / RS – Brasil.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

A  referente  experiência  é  desempenhada  através  da  colaboração  da  equipe  da  Secretaria

Municipal de Saúde e Ação Social de Caibaté, do Programa Estratégia de Saúde da Família I e

II,  do  NASF e do  NUMESC,  em especial  médico,  enfermeiras,  nutricionista,  fisioterapeuta;

psicóloga; profissional de Educação Física e agentes comunitários de saúde, para o auxilio e

acompanhamento do participante na caminhada.
Qual foi a experiência desenvolvida?

Pensando nos benefícios físicos e mentais que a caminhada dispõe a nossa saúde, que o médico

da Unidade do ESF I, preocupado com a alta medicalização dos pacientes, principalmente nos

casos de doenças crônicas, disseminou a ideia de organizar um grupo de caminhada, visando a

prevenção destas doenças e a promoção da saúde, diminuindo consequentemente o uso de

medicamentos,  melhorando  a  qualidade  de  vida,  a  socialização  dos  participantes,  através

realização de atividades em grupo e a saúde de forma integral.

Para isso, contou com a ajuda dos profissionais da área da saúde, tais como enfermeiras,

nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, professor de educação física, agentes comunitários de

saúde, entre outros, que se mobilizaram e com o apoio da Secretaria de Saúde e Ação Social de

Caibaté, a iniciativa se concretizou, surgindo assim, o grupo de caminhada “Projeto Vida em

Movimento”, focado na promoção de caminhadas em grupo, para que os participantes possam

melhorar a socialização e adotar hábitos de vida saudáveis, além de despertar os principais

benefícios da caminhada a médio e longo prazo.
Sobre o que foi? 

Diversas  pesquisas  referentes  aos  benefícios  proporcionados  pela  prática  de  exercícios

físicos  em  nossa  saúde  vem  sendo  desenvolvidas  atualmente.  Dentre  os  resultados

apresentados, a caminhada se destaca como a atividade física mais completa e democrática,

pois pode ser praticada por pessoas de qualquer faixa etária e ambos os sexos, sem exigir fortes

impactos  e  com  baixo  custo  benefício,  basta  apenas  ter  força  de  vontade  e  abandonar  o

sedentarismo. Todo exercício físico deve ser realizado sob a orientação de um profissional, pois

somente quando é devidamente orientado, nos permite atingir os objetivos esperados. A partir

da avaliação física da pessoa é  determinada a velocidade e intensidade da caminhada, que



pode variar de acordo com a adaptação de cada um.

Nossa  experiência  foi  comprovar  os  benéficos  da  caminhada  de  maneira  prática,  não

somente na teoria, através das atividades do Projeto Vida em Movimento.
Como funciona(ou) a experiência

Primeiramente os profissionais de saúde orientaram os participantes explanando questões

que envolvem o projeto e realizaram posteriormente as avaliações, que abrangem aferição de

pressão arterial, medidas antropométricas e questionário referente ao uso de medicamentos e a

vida cotidiana  do participante  quanto a  prática  de  atividades  físicas  e  hábitos  alimentares,

concluindo assim a ficha de inscrição. 

Em  um  segundo  momento,  ocorre  o  planejamento  de  ações  onde  os  profissionais

realizam orientações e alongamentos, antes de iniciar a prática da caminhada orientada.

A duração das atividades do grupo será permanente ou enquanto existirem usuários

interessados na realização de atividades físicas, sendo a frequência das atividades dos grupos é

de três vezes por semana, realizadas em terças, quartas e sextas- feiras na Praça Viru Kliemann

e nas segundas, quartas e sextas-feiras na quadra esportiva da Escola São Carlos, em horários

alternados, envolvendo em torno de 1 hora de atividades. 

A aferição de pressão arterial, coleta de medidas antropométricas e questionário sobre os

usos de medicamentos e hábitos rotineiros, servirão de base comparativa da parte avaliativa do

participante, que acontecerá a cada três meses, sendo realizado novamente todo o processo de

avaliação para constatar se os objetivos propostos pelo projeto foram atingidos.
Desafios para o desenvolvimento?

O principal desafio encontrado foi a resistência da população em adotar hábitos saudades e

iniciar a prática de algum exercício físico. O sedentarismo já faz parte da rotina das pessoas, por

isso, a fase inicial tende a e tornar mais difícil. Outro ponto, é a fala de conscientização que

soement uso de medicação continua sem pratica de atividades físicas e alimentação correta não

são ufiencte para a manutenção da saúde. 
Quais as novidades desta experiência?

A novidade é que apesar dos desafios, um grande número de pessoas aderiu a esta ideia, se

unindo ao grupo e realizando as caminhadas, como forma de promover a saúde. Outro item, é

que todos os participantes se tornam assíduos, e confirmam que apesar de um curto período de

atividades, ela vem desenvolvendo enormes benefícios físicos e mentais, promovendo a saúde e

a qualidade de vida.



Eixo temático: Atenção Básica

Condição emocional como um fator colaborador para o desenvolvimento ou
agravamento de patologias crônicas não transmissíveis: um relato de experiência.

Ana Paula Müller Coletto1

Carlos Kemper2

Tiago Bittencourt de Oliveira3

1Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões, bolsista do programa PET/Vigilância em Saúde, Santo Ângelo, Brasil. 
2Mestre em Educação Física da Universidade Integrada do Alto Uruguai e das Missões, tutor 
do programa PET/Vigilância em Saúde, Santo Ângelo, Brasil. 
3Mestre em Farmácia da Universidade Integrada do Alto Uruguai e das Missões, tutor do 
programa PET/Vigilância em Saúde, Santo Ângelo, Brasil. 

Local de experiência: 

Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Rede Municipal de Saúde, Santo Ângelo.

Qual foi a experiência desenvolvida?

O Programa de Educação Tutorial (PET) foi instituído pela Lei 11. 180/2005, sendo que este é
desenvolvido  por  grupos  de  estudantes,  com  tutoria  de  docentes,  organizados  a  partir  de
formações em nível de graduação nas Instituições de Ensino Superior do País orientados pelo
princípio inseparável entre ensino, pesquisa, extensão e da educação tutorial. No município de
Santo Ângelo, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões coordena um
grupo  que  constitui  o  Programa  de  Educação  Tutorial,  o  qual  está  vinculado  com  o
Departamento  de  Ciências  da  Saúde.  O  grupo  possui  uma  formação  multidisciplinar,
envolvendo  os  cursos  de  farmácia,  educação  física,  psicologia  e  enfermagem.  Uma  das
atividades realizadas pelo PET são os encontros semanais de educação em saúde nas áreas de
abrangência do Sistema Único de Saúde do município. Nos encontros são abordados diversos
assuntos,  normalmente  sugeridos  pelos próprios  participantes,  continuamente,  dando ênfase
nos eixos principais do projeto,  que são Hipertensão Arterial  e Diabetes Mellitus.  Dentre os
temas  explanados  e  discutidos,  a  relação  entre  sentimentos  e  saúde,  gerou  satisfatória
argumentação e reflexões.

Sobre o que foi?

As condições emocionais dos seres humanos, que são acometidos por diversas expressões, como
relações interpessoais e enfrentamento dos problemas, podem contribuir para o aparecimento e
tratamento de doenças (ZANELLA, 2005). Como o Diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial
são  doenças  crônicas  e  que  exigem cuidados  especiais  diariamente,  como uma  alimentação
saudável,  prática  de  exercícios  físicos  e  hábitos  de  vida  regrados,  os  pacientes,  após  o
diagnóstico enfrentam uma nova realidade, encarando dúvidas, medos e preocupações. Se os
pacientes não forem orientados, esses sentimentos podem tornar-se uma constante, contribuindo
para o agravamento das patologias, já que, a Sociedade Brasileira de Hipertensão pontua como



um dos fatores causais da hipertensão a preocupação, o estresse, a angústia, pois os mesmos são
capazes de elevar os níveis da pressão arterial. O Diabetes Mellitus (DM) é considerado uma
síndrome que advém da carência de insulina ou pela sua ação ineficaz (JÚNIOR,2013). Zagury e
colaboradores (2000), apontam que o estresse também pode ser um fator colaborador para o
desenvolvimento do diabetes. É importante salientar que as experiências individuais interferem
no modo como cada indivíduo visualiza e enfrenta a sua patologia, o que irá influenciar a sua
adesão  ou  não  ao  tratamento  proposto  (MALDANER,2008).  Dessa  forma,  se  faz  necessário
desenvolver técnicas de trabalho que possibilitem ao profissional, uma concepção singular de
cada indivíduo, podendo compreender as carências e necessidades individuais. A possibilidade
da execução de atividades, onde o paciente tem a oportunidade e comunicar-se, de expor aquilo
que  lhe  incomoda,  sejam  esses,  situações  do  cotidiano  ou  sentimentos,  podem  contribuir
significativamente  para  a  própria  auto  –  compreensão  das  modificações  fisiológicas  e
emocionais que ocorreram com o indivíduo após o surgimento da patologia.

Como funciona (ou) a experiência?

Para possibilitar a obtenção dos objetivos propostos, escolheu-se pela metodologia das rodas de
conversa de meio participativo, através de uma dinâmica que proporcionasse e estimulasse o
envolvimento sensorial. Foram disponibilizadas pequenas placas, nas quais estavam inseridos
sentimentos e uma figura que representava tal sentimento, somando-se um total de 12 placas.
Foi sugerido que cada integrante escolhesse três placas, sendo que essas corresponderiam aos
três sentimentos mais presentes na vida delas durante aquela semana. Depois de escolhido as
placas,  cada  participante  justificou  suas  escolhas  e  relatou  como  havia  passado  a  semana,
declarando suas alegrias, tristezas e inquietações para o grande grupo. 

Desafios para o desenvolvimento? 

A promoção e a prevenção em saúde são ações que podem ser realizadas de forma simples e
didática, considerando sempre, as necessidades que determinado público alvo possui. Assim,
torna-se  essencial  o  trabalho  de  equipes  interdisciplinar  na  execução  de  atividades  que
envolvam a comunidade, trabalhando temas diversificados e que sejam de interesse comum. É
importante  desenvolver  ferramentas  que  sejam  capazes  de  envolver  a  atenção  do  público,
promovendo ações inovadoras, resultando dessa forma, em uma maior aderência das propostas
estabelecidas.  Conclui-se  ainda,  que  as  atividades  realizadas  em  grupo  além  de  serem
prazerosas, possibilita uma troca de informações e experiências, o que resulta em reflexões mais
consistentes. Faz-se necessário também afirmar que as ações em grupo, fortalecem ainda mais a
relação entre alunos integrantes do PET e comunidade, já que é possível estabelecer vínculos.
Diante  do  exposto,  podemos  afirmar  que  este  trabalho  trouxe  como  contribuições  o
desenvolvimento  de  atividades  interdisciplinar,  possibilitando  um  intercâmbio  entre  os
conhecimentos distintos, interagindo de forma coesa e inteligível com a população. 

Quais as novidades desta experiência?

O trabalho proporcionou uma excelente compreensão de como os sentimentos individuais  -
como  tristeza,  raiva,  alegria,  -  podem  influenciar  na  saúde  e  no  bem  estar.  As  reflexões
levantadas  pelos  integrantes  do  grupo,  proporcionaram  uma  auto-compreensão  de  como  a
autoestima pode ser uma aliada para o enfrentamento dos problemas cotidianos, ou até mesmo,
para uma recuperação mais rápida de uma patologia. Durante a realização da atividade, alguns
participantes colocaram em pauta como os sentimentos individuais podem influenciar também
outras pessoas, principalmente aqueles que estão mais próximas do seu convívio. 
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Eixo temático:Atenção Básica

Atenção Oncológica: vivências acadêmicas a partir do PET/Redes na 12ª
Coordenadoria Regional de Saúde

Caroline Schmidt dos Santos
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Patrícia Wesz Klein
Marcia WerklehrPaganottoLopes

Vera Regina Medeiros Andrade
Narciso Vieira Soares

Local de experiência: Essa experiência aconteceu na 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, no

Município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Brasil.
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  12º  Coordenadoria  Regional  de  Saúde,

Universidade  Regional  Integrada  do  Alto  Uruguai  e  das  Missões  (URI),  Campus de  Santo

Ângelo,  Secretaria  Municipal  de  Saúde  do  Município  de  Santo  Ângelo,  Centro  de  Alta

Complexidade em Oncologia do Hospital de Caridade de Ijuí-CACON.
Qual foi a experiência desenvolvida?
Experiência  acadêmica  enquanto  bolsista  do  projeto  PET/Redes  vivenciada  na  12º

Coordenadoria Regional  de Saúde (CRS),  na gestão da Política de Atenção Oncológica com

ênfase no câncer de colo de útero e mama.
Sobre o que foi?
Trata-se  de  um  relato  de  experiência  vivenciado  por  bolsistas  do  PET/Redes  Atenção

Oncológica, priorizando o câncer de mama e colo de útero, no período de outubro de 2013 a

agosto de 2014, na 12º CRS. 

Durante este período, foram desenvolvidas atividades de educação permanente e junto ao setor

de regulação. Tivemos a oportunidade de conhecer os fluxos de encaminhamento oncológicos,

analisar dados a partir dos boletins de referência e contra referência enviados pelos municípios

da região da 12ª CRS, bem como conhecer as dificuldades da gestão quanto a qualificação deste

serviço no que tange aos aspectos como: correto preenchimento de dados, existência de exames,

e demais documentos enviados. Também, foi possível compreender como ocorre a regulação a

partir  dos encaminhamentos dos boletins de referência sob responsabilidade da rede básica

com as informações necessárias ao Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital de

Caridade de Ijuí-CACON. 

Dentre as várias atividades desenvolvidas também participamos da capacitação dos municípios

sobre  o  Sistema  de  Informação  do  Câncer  da  Mulher  (SISCAN)  e  Sistema  Nacional  de

Regulação (SISREG). Sistemas que consideramos ser fundamental para a regulação do serviço

de oncologia.



Como funciona(ou) a experiência?
O programa de educação pelo trabalho para a Saúde (PET/Redes de Atenção à Saúde)  foi

instituído pelo Ministério da Saúde mediante a Portaria nº 421 de 3 de Março de 2010, com

objetivo de promover grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o Sistema

Único de Saúde, estimulando a formação de profissionais melhor qualificados com um olhar

crítico a comunidade e região, através do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa

e extensão, realizando a integração ensino-serviço-comunidade (BRASIL, 2010; BRASIL, 2013). 

O Programa PET/Redes de Atenção à Saúde é constituído por tutores dos quais são professores

das  IES,  que  orientem  as  vivências  em  serviço  orientam  na  produção  de  conhecimento

relevante na área da saúde; os preceptores são profissionais dos serviços de saúde que realizam

orientação em serviço aos estudantes participantes do programa; e estudantes regularmente

matriculados  em  Instituições  de  Educação  Superior  (IES),  com  o  objetivo  de  desenvolver

vivências e produzir conhecimento relevante em áreas prioritárias na produção da saúde.

A partir de convenio entre a SES/RS e a IES, através do projeto PET, passamos a conhecer e

vivenciar o funcionamento da rede de atenção oncológica, inicialmente analisando os boletins

de  referência  e  contra  referência,  vindos  dos  25  municípios  de  abrangência  da  12º  CRS  e

posteriormente  tabulando  os  dados  e  efetuando  orientações  aos  municípios.  Desta  forma

também foi  possível  perceber as  dificuldades  em se  efetivar,  na  prática,  a  coordenação  do

cuidado pela atenção básica, aos portadores de câncer.
Desafios para o desenvolvimento?
Preenchimento  inadequado  dos  boletins  pelos  profissionais,  letras  ilegíveis,  ausência  de

documentos  e  exames.  Foi  evidenciado  dificuldades  no  funcionamento  do  sistema  e  na

utilização do SISCAN. 

O fato de a atenção oncológica exigir um cuidado de alta complexidade e estar diretamente

ligado a vida das pessoas, implica uma responsabilidade muito grande também em relação ao

encaminhamento por parte dos profissionais de saúde, gerando estresse. 

O estresse é a resposta fisiológica e de comportamento de um indivíduo que se esforça para

adaptar-se e ajustar-se a pressões internas e  externas.  Como a energia necessária  para essa

adaptação é  limitada,  o  organismo entra  finalmente  na fase  de  esgotamento (BARE & SM

ELTZER, 1998, P.93).

A Unidade básica muitas vezes não está preparada para dar o suporte necessário ao paciente

com câncer e isso também contribui com o estresse da equipe.
Quais as novidades desta experiência?
A partir dessa experiência foi possível enquanto acadêmicas o conhecimento da gestão da rede

de atenção oncológica e seus mecanismos de referência e contra-referencia, o funcionamento

dos  sistemas  de  informação  e  regulação  bem  como  a  identificação  dos  desafios  a  serem



superados pela atenção básica no sentido de fortalecê-la como coordenadora do cuidado. 
Outras observações:
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Eixo temático: Atenção Básica

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANANTE COM ACS.

Andriele Flores Nimitt 
Graciele Barcelos dos Santos A

Local de experiência:Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Agentes Comunitários de Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida?  Capacitação com Agentes Comunitários de Saúde do
município de Santo Ângelo-RS.

Sobre o que foi?  A experiência do grupo de bolsistas PET-Vigilância em Saúde, no trabalho
com os Agentes Comunitários de Saúde.

Como funciona(ou) a experiência? As atividades estão sendo desenvolvidas com carga horária
de 8 horas semanais, cujos encontros acontecem quinzenalmente com agentes comunitários de
saúde do município de Santo Ângelo-RS, e planejamento das capacitações semanalmente sob a
coordenação e orientação das professoras tutoras, estas sendo uma do curso de enfermagem e
outra  do  curso  de  farmácia.  O  grupo  do  PET/VS  do  eixo  dos  ACS  é  composto  por  oito
acadêmicas, sendo duas do curso de enfermagem, duas do curso de educação física, duas do
curso de farmácia e duas do curso de psicologia, e duas tutoras sendo uma psicóloga e uma
enfermeira que atuam na secretária municipal de saúde do município.

As atividades tiveram início no mês de setembro de 2013, sendo que o planejamento destas
atividades iniciou no mês de julho do mesmo ano.

Desafios para o desenvolvimento? O inicio do trabalho com os ACS foi um pouco conturbado,
pelo fato de nós bolsistas estarmos um pouco nervosos, sem experiência nesse âmbito, e os ACS
por enfrentarem más condições de trabalho pela defasagem da saúde do município, a sensação
que  tínhamos  era  a  de  que  eles  se  sentiam  cobrados  como  únicos  responsáveis  pelo  seu
trabalho,  sem pensarmos na equipe de  saúde da família,  pensando assim mostravam certa
resistência. Condizente com nossa pouca experiência as capacitações não eram tão dinâmicas se
tornando um pouco cansativas. Isso nos fez repensar a partir do quinto encontro como faríamos
para se tornar algo realmente proveitoso tanto para nós enquanto bolsistas de diversas áreas
(psicologia, enfermagem, educação física, e farmácia) como para os agentes, que é o foco do
trabalho. Então começamos a usar dinâmicas, levar material, e usar o lúdico, ou seja, tentamos
fazer com que essa capacitação acontecesse de forma expositiva e dialógica, fazendo com que se
desse a aprendizagem.

O grande desafio era nos constituirmos enquanto grupo(bolsistas, ACS, tutores e preceptores),
tínhamos que pensar  na linguagem acessível  a  esses  agentes  sem deixarmos de  pensar  no
usuário do trabalho dos mesmos, e ao mesmo tempo pensando nos assuntos que teríamos que
trabalhar interdisciplinarmente. Com o passar do trabalho esse grupo foi se consolidando em



seus papéis, e a resistência indo embora, dentre a diversidade de assuntos que tratamos nas
capacitações  todas  visavam  o  trabalho  do  ACS,  a  educação  popular,  e  a  participação  dos
agentes  começou  ser  em  massa,  relatando  suas  experiências,  demonstrando  interesse,
participando das  atividades  realizadas  nos  encontros,  como dinâmicas,  exercícios  físicos,  e
contribuindo também na consolidação da aprendizagem de conteúdos.

O reflexo da melhoria para nós enquanto bolsistas e para eles enquanto profissionais da saúde
se  dá  ao  compararmos  fichas  de  avaliação  pelas  quais  fizemos  no  primeiro  e  no  segundo
semestre,  onde  a  primeira  foi  desapontadora,  os  ACS na  sua  grande  maioria  reconheciam
somente o trabalho das tutoras, sentiam como uma obrigação participar e demonstravam certa
fragilidade  psicológica  pelas  más  condições  de  trabalho.  Já  na  segunda  demonstram-se
trabalhadores que sabem de suas funções, e não veem somente o lado ruim, veem a capacitação
como forma de melhoria no seu trabalho e não mais como obrigação, se percebe também a
interação ACS e bolsistas de forma natural. A gratificação se dá quando se percebe que há a
troca do conhecimento, sendo que já foi relatado por alguns agentes o quanto a capacitação
ajuda no Seu dia-a-dia de trabalho, para ter abertura para chegar até o usuário, para saber e
exercer seu devido papel, dentre outras coisas.

Quais as novidades desta experiência? Sabemos que a interdisciplinaridade é a chave mais
importante para a consolidação do grupo PET,  e  esta se demonstrou na prática como uma
novidade  para  nós  enquanto  bolsistas,  a  mesma  se  dá  de  forma  horizontal,  onde  todos
participam, e se fazem necessários. Não tínhamos “uma fórmula de trabalho” já que somos o
primeiro  grupo  PET da  universidade,  tivemos  e  conseguimos  conquistar  o  nosso  espaço e
alavancar o serviço para que o trabalho se tornasse proveitoso. Sabemos que fomos o primeiro
passo de uma caminhada com muitas dificuldades, porém também de grandes e importantes
conquistas. Sentimos-nos como a ponta do serviço que pode fazer a diferença, nosso trabalho se
dá com os agentes que podem mobilizar  toda a equipe de saúde,  que pode também fazer
educação popular com os sujeitos que abrem as portas de suas casas para estes, o papel do
agente pode parecer insignificante para alguns, mas aprendemos que é muito necessário, e só
se faz quando ambas as partes do sistema estão abertos,  e assim estamos fazendo parte do
fortalecimento da atenção básica.



Eixo Temático: Atenção Básica

NASF, PROPORCIONANDO SAÚDE POR 
MEIO DE GRUPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS.

Laura Carolina Krieger Gattiboni
Gisele Batista Leal Machado

Josiane Lamana Piegas
Maria Giovana Dallenogare

Tambosi
Graziela Aguilar Moraes
Aliane Fagundes Genro

Local de experiência: São Borja/RS/Brasil;

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e
Estratégia da Saúde da Família (ESF’s).

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Este  relato  apresenta  a  atuação  dos  grupos  de
atividades físicas, compostos de usuários dos ESF’s, orientados pelos educadores físicos da
equipe  NASF.  Tais  ações  objetivam  a  promoção  da  saúde,  principalmente  por  meio  da
prevenção,  enfrentando  fatores  de  risco  como  sedentarismo,  alimentação  inadequada,
ansiedade,  depressão,  uso  de  tabaco  e  álcool  e  as  chamadas  doenças  crônicas  não
transmissíveis (DCNT) mais prevalentes na comunidade. Utilizando-se da estrutura logística
disponibilizada pelo  município,  através da Secretaria  Municipal  da Saúde,  os  grupos  de
atividades físicas formados pelos educadores físicos do NASF, buscam incentivar e otimizar
a prática de atividades físicas, com regularidade, essenciais para a boa saúde dos usuários. A
multidisciplinaridade das atividades desenvolvidas pela equipe do NASF é garantida com o
apoio de profissionais das diversas áreas da saúde, como fisioterapia, nutrição, psicologia,
farmácia e serviço-social,  além dos já  mencionados profissionais da educação física,  bem
como os profissionais da saúde das unidades. 

Sobre o que foi? São aulas ministradas pelos educadores físicos aos usuários de cada ESF.
De  acordo  com  a  temática  de  cada  aula,  são  desenvolvidos  os  exercícios  de  ginástica
localizada, ginástica aeróbica, Yoga, caminhada orientada, dança, etc..

Como funciona(ou) a experiência?  Inicialmente,  cumpre informar que cada ESF cria um
grupo de atividades físicas e o apresenta à equipe NASF. As práticas grupais constituem
importante recurso no cuidado aos usuários da Atenção Básica. Este trabalho grupal tem
características  que  proporcionam  socialização,  integração,  apoio  psíquico,  trocas  de
experiências e de saberes e construção de projetos coletivos.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Uma  das  tarefas  mais  difíceis  é  a  criação  de  uma
consciência no usuário de que as ações, patrocinadas pelo município, são necessárias para a
manutenção de sua própria saúde. Outrossim, existem restrições circunstanciais relativas às
grandes amplitudes térmicas a que estamos sujeitos em nossa região do país, bem assim a
idade  avançada  de  alguns  dos  usuários,  que  acabam  por  limitar  sua  participação  em
algumas oportunidades. 



Quais as novidades desta experiência?  Com o intuito de inovar e estimular a adesão dos
usuários, foi criado o “Programa Emagreça São Borja”.

O projeto objetiva, principalmente, auxiliar os cidadãos envolvidos, na redução do peso e
das  medidas  abdominais,  tudo  no  intuito  de  proporcionar  melhoria  da  saúde  dos
participantes. 

Em  datas  agendadas,  os  participantes  orientados  pelos  educadores  físicos  realizam
caminhadas matutinas de aproximadamente 1 hora de duração, sob a monitoria dos agentes
de saúde dos ESF’s.

Além  disso,  em  reuniões  periódicas  realizadas  em  cada  início  de  mês,  são  repassadas
orientações

pela  equipe  de  psicólogas,  nutricionistas,  farmacêuticas  e  fisioterapeutas  do  NASF,  bem
como é realizada a tradicional aferição das medidas, envolvendo a pesagem, medição da
circunferência abdominal e cálculo do Índice de Massa Corporal - IMC.

Ao  final  do  projeto,  em  cada  um  dos  ESF’s,  são  premiados  pela  equipe  do  NASF,  os
participantes  que  mais  perderam  peso.  Como  exemplo,  citam-se  o  senhor  ALVIMAR
SIQUEIRA, que perdeu 8,5 KG de peso, nos mais de 5 meses do EMAGREÇA SÃO BORJA,
bem como a senhora ALVINA DA LUZ, que teve 5,1 KG reduzidos de sua massa corpórea,
conforme noticiado em jornal de grande circulação no município. 

Outra grande novidade é a inserção do Yoga, nas atividades desenvolvidas com os grupos,
dando acesso, à grande maioria dos participantes, a uma técnica até então desconhecida.
Uma prática  oriunda  da  Índia,  o  Yoga  expressa  a  integração  do  corpo,  da  mente  e  da
consciência.  As  posturas  corporais  melhoram  o  funcionamento  orgânico  e  o
condicionamento físico em geral, flexibilidade, tônus muscular, força, equilíbrio. As técnicas
de  respiração  funcionam oxigenando as  células,  os  nervos,  os  órgãos,  a  inteligência  e  a
consciência do sistema humano.



Eixo Temático: Ciclos Vitais

Programa de Prevenção da Violência: Uma experiência sobre a atenção integral à
Saúde 

Henrique Moraes Hamerski1

Local de experiência:

São Luiz Gonzaga, noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

PIM, ESF Floresta,  ESF PPV,  ESF 30,  CRAS, CAPS II,  CAPS ad, Secretaria Municipal de

Saúde.
Qual foi a experiência desenvolvida?

Este município aderiu ao Programa de Prevenção a Violência (PPV) no ano de 2008, sendo

este escolhido por representar  um dos 50 municípios  gaúchos  com maior incidência  de

violência na época. 

Através do decreto municipal Nº 3148 de 05 de agosto de 2008, foi criado o Grupo Técnico

Gestor  Municipal,  desde  então  iniciou-se  as  atividades  de  prevenção  da violência  neste

município.

Sabe-se  que  a  violência  não  é  apenas  um  problema  sócio  econômico,  pois  envolvem

sentimentos, valores éticos e morais, relacionamentos e conduta pessoal.

Estatísticas demonstram dados relacionados a violência preocupantes no Brasil, estima-se

que 16 milhões de pessoas são dependentes de álcool e cerca de 31 mil pessoas morrem por

ano  no  trânsito  no  Brasil.  A  UNICEF  estima  que,  diariamente,  18  mil  crianças  são

espancadas,  motivos estes que levam a violência um problema não somente social,  mas

também um problema da saúde das populações.

Estes  dados  também refletem a  situação  de  São  Luiz  Gonzaga  que  enfrenta  problemas

econômicos e sociais variados. 

Sobre o que foi?

Esta experiência foi sobre ações de prevenção da violência, prevenção e promoção da saúde

em crianças, adolescentes, adultos e idosos, ou seja, atenção integral a todos os públicos de

uma área com problema sócio econômico variado.

Como funciona(ou) a experiência?

Neste  aspecto,  o  PPV aparece  como uma proposta  de  tentar,  através  de  algumas ações

simples, diminuir os gráficos de violência em nossa cidade e tentar melhorar a qualidade de



vida da população, mais especificamente, na área denominada, área PPV, na qual contempla

cinco bairros de nossa cidade, sendo eles: Bairro Floresta, Trinta, Boa Esperança, Itapevi e

Gruta. 

Após  a  adesão  ao  programa  conseguimos  algumas  conquistas,  entre  elas  aumentar  o

número de ESF nesta área, que possuía 2 e hoje conta com 3 equipes, sem acréscimo do

número de pessoas atendidas. Além disso,  a construção deste novo ESF, formando uma

nova equipe recebeu uma estrutura física própria para ESF no valor de 432 mil reais, assim

como o incentivo financeiro para o custeio da nova equipe. 

Outra conquista deste programa e não menos importante é o recebimento de um ginásio

poliesportivo, com salas e quadra adequada a atividades diversas com a comunidade. Este

ginásio,  no  valor  de  550  mil  reais,  foi  implantado  ao  lado  do  ESF  PPV.  E  foi  com  a

articulação  e  ajuda  da  comunidade,  que  o  Programa  de  Prevenção  de  Violência  do

Município de são Luiz Gonzaga, desempenha desde então, um papel primordial na área

escolhida, com diversas ações sociais e de saúde nesta cidade.

Desafios para o desenvolvimento?

Os  primeiros  desafios  foram  surgindo  neste  processo,  várias  pessoas  da  comunidade

solicitaram a utilização do local, porém, quando estas solicitações indicavam uso particular

e  restrito,  ou  com  cobrança  e  envolvimento  de  dinheiro,  as  mesmas  não  poderiam  ser

realizadas. Contudo, quando as ações são para o desenvolvimento econômico local e para

atividades  de  saúde  ou  de  prevenção,  onde  não  exista  qualquer  custo  financeiro  aos

usuários do local, este ginásio estava sempre de portas abertas e este critério foi difícil de ser

implantado no local.

Quais as novidades desta experiência?

Mas as novidades não acabam neste momento, com inauguração do Ginásio, foi proposto

atividades no mesmo, e então são estas ações que serão demonstradas neste material.  O

ginásio PPV, é público e foi esta a meta da ações nele desenvolvidas. Ao contrário de locais

onde ocorrem jogos em local coberto, que existem restrições e até cobrança, a proposta do

ginásio  PPV  foi  fornecer  quase  24  horas  por  dia  7  dias  na  semana  um  local  salubre  e

monitorado para uso da comunidade, e isso sem custo algum aos usuários do local. 

Quando Fundado, o ginásio PPV estava entre os 14 ginásios recebidos pelo estado do Rio

Grande do Sul, e hoje sabe-se que muitos deste locais ficaram obsoletos e abandonados,

sendo  que  alguns  tornaram-se  obsoletos  a  sociedade  da  qual  foi  oferecido,  inclusive

demonstrando um objetivo oposto ao que foi proposto na época, sendo utilizado como local



de uso de drogas, fato este divulgado pela mídia deste estado. Ao contrário deste exemplo,

que desde a sua fundação vem desempenhando projetos e programas diversos, e mostrando

seus primeiros resultados com o passar dos anos.

Outras observações: 

Atualmente, o local mantem segurança por guardas/monitores que ao passo que zelam pelo

local, tratam as pessoas com atenção e coordenam atividades esportivas durante todos os

dias da semana. Também contamos com a presença de dois estagiários, um da educação

física e outro da fisioterapia.

A grande maioria dos atendimentos relaciona-se a atividades esportivas, jogos de futsal,

vôlei a as vezes basquete. Porém os monitores e estagiários estão permanentemente com

contato com a comunidade, no local e em seu entorno é expressamente proibido situações

de  violência,  uso  de  bebidas  alcoólicas,  cigarro  ou  qualquer  tipo  de  desordem  ou

perturbação  aos  usuários  do  local,  e  isso  é  mantido  e  respeitado  através  do  trabalho

realizado pelos guardas e monitores.

Possuímos uma média de atendimentos que percorre o número de 1500 ao mês, aceitamos

pessoas nas atividades, mesmo residindo em outros bairros, pois o Programa é universal e

igualitário.

Como possui quatro salas, abrimos o local a utilização da própria rede de atenção à saúde e

a assistência social. No local são realizadas atividades com as crianças do PIM, das quais o

programa utiliza uma das salas para eventos e atendimentos. Outro serviço é o Centro de

Referência da Assistência Social  (CRAS) que realiza atividades lúdicas e  de artesanatos.

Outras ações seriam: reuniões com as ESF, com empresas para recrutamento de funcionários

da área PPV, reuniões com gestores, eventos com a comunidade local, grupos de música,

artesanato por voluntários e projetos, como o projeto pintando o 7 (foi realizado a pintura

de  casas  em  forma  de  curso  de  pintura  predial),  e  não  menos  importante,  grupos  de

ginástica,  realizados  diariamente  e  supervisionados  por  funcionários  contratados  pela

secretária  de  saúde  e  orientados  por  profissionais  habilitados.  Estes  atuam também em

visitas as Equipes de saúde da área, realizando atividades físicas em usuários das unidades.

Os dados estratificados do local nos últimos meses são relacionados a Ginástica Pública,

Atividades  da  rede  de  atendimento  e  nas  ESF  da  Área  PPV  e  atividades  por  outras

instituições no local. 

Atividades Mar Abr Mai Jun Jul Total

Geral



Atividades  Físicas  (Ginastica  e

jogos)

Outras(CRAS, PIM, Eventos)

1890 2054 1038 1602 1394 7978

Gostaria de lembrar que estes números representam os atendimentos nos últimos 5 meses, e

nossos custos estão direcionados apenas a salários e pequenos e poucos materiais. Sabemos

que  temos  muito  a  melhorar,  porém,  com  a  participação  da  comunidade  e  de  nossos

gestores, podemos cada vez mais aprimorar e melhorar a qualidade de vida e de saúde de

nossas populações.



Eixo temático: Atenção Básica

A INSERÇÃO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA 12ª

CRS 

Camila Fabiana Lemos
Márcia Lopes

Maristela Dal Pozzo
Rosane Teresinha Fontana

Zaléia Prado de Brum

INTRODUÇÃO: As  práticas  integrativas  e  complementares  surgem  a  partir  da
necessidade de discutir alternativas para mudança nos modelos de atenção em saúde
existentes,  onde  é  hegemônico  o  modelo  biomédico  centrado  na  cura  da  doença,
fragmentado no cuidado, para um modelo holístico onde a saúde ou a doença é um
processo com seus determinantes e condicionantes sociais e culturais , considerando de
modo muito  especial  os  saberes e  práticas  da população,  que buscam estimular  os
mecanismos naturais de promoção, prevenção de agravos e recuperação da saúde por
meio  de  tecnologias  eficazes  e  seguras,  com  ênfase  na  escuta  acolhedora  ,  no
desenvolvimento  do  vínculo  terapêutico  e  na  integração  ser  humano  com  o  meio
ambiente e a sociedade, onde os valores que a norteiam estão acerca da autonomia do
sujeito e seu protagonismo, a corresponsabilidade entre eles, a formação de vínculos
solidários, construção de redes de cooperação e participação coletiva nos processos de
gestão. Essa prática está normatizada pela Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde regulamentada pela Portaria nº
971,  de  3  de  Maio  de  2006  que  traz  como  um  de  seus  objetivos  promover  a
racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente
contributivas ao desenvolvimento sustentável  de comunidades.  OBJETIVO: Relatar
uma  experiência  de  trabalho  de  modo  a  fortalecer  a  organização  das  Práticas
Integrativas e Complementares nos municípios de abrangência da 12ªCoordenadoria
Regional de Saúde.  MÉTODO:  Trata-se de um estudo descritivo caracterizado como
relato de experiência vivenciado pelo colegiado do Núcleo Regional de Educação em
Saúde Coletiva da 12ªCoordenadoria Regional de Saúde. Foi realizado no ano de 2013
uma análise situacional das Práticas Complementares nos municípios de abrangência
da regional de saúde onde os dados foram coletados a partir de um questionário que
foi entregue ao gestor de saúde solicitando se estavam desenvolvendo algum tipo de
Prática Integrativa ou Complementar na atenção básica RESULTADOS/DISCUSSÃO:
De acordo com a avaliação dos questionários entregues aos gestores dos 24 Municípios
de abrangência da Regional de Saúde ,treze deram retorno , destes 61 % desenvolve
Terapia Comunitária TC , 8% Fitoterapia e Homeopatia possuindo farmácia própria
para  manipulação,  31%  não  possuem  nenhum  tipo  de  prática  integrativa
complementar.  A  partir  desta  analise  o  Núcleo  Regional  de  Educação  em  Saúde
Coletiva da coordenaria enquanto representando do Estado na região esta buscando
fomentar  esta política  objetivando fortalecer  outras formas de promover o cuidado
contribuindo  para  o  aumento  da  resolutividade,  garantindo  qualidade  ,  eficácia  ,
eficiência onde o empoderamento, coparticipação e autonomia do sujeito o levem a
construção  de  uma  cidadania  de  vigilância  com  participação  social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esse relato proporcionou uma reflexão ao colegiado do



NURESC e demais  profissionais  da CRS do que vem sendo realizado na realidade
local, e a partir disto fomentar discussões visando a inserção das Pic nos municípios
bem como fortalecer a sua pratica nos que já estão realizando algum trabalho nesta
área pois acreditamos que à melhoria da atenção à saúde ofertada pelo municípios
passa também pela prevenção quaternária onde os estudos mostram a medicalização e
excesso de práticas invasivas geradoras de agravo a saúde. Sendo assim é necessário o
desenvolvimento  de  ações  educativas  aos  profissionais  de  saúde  que  visem  a
sensibilização das boas práticas, para que sejam discutidas, refletidas e implementadas
as  portarias,  leis  e  políticas  públicas  instituídas  pelo  Ministério  da  Saúde  com  a
finalidade de prestar uma atenção à saúde efetiva e humanizada.  DESCRITORES:.
Terapias Complementares, Atenção Básica, Saúde.
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(Suplemento),  p.145-  176,  2005.  Disponível  em:
<http://www.scielo.br/pdf/physis/v15s0/v15s0a08.pdf>.  Acesso em:  12  de  Agosto
2013

Acadêmica de Enfermagem do décimo semestre: Camila Fabiana Lemos
Apoiadoras  da 12ª  Coordenadoria  Regional  de Saúde:  Márcia  Lopes,  Maristela  Dal
Pozzo, Rosane Teresinha Fontana.
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Eixo temático: Gestão

Gestão Participativa – realidades e necessidades em um espaço democrático

Juliana V. Gomes Carvalho129

De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde (2006), a atenção à
saúde pública no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização
de  políticas  de  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  havendo  um  grande
esforço na construção de um modelo de atenção à saúde pautada em ações de melhoria
da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos.

Nesta  perspectiva,  faz-se  necessário  a  articulação  entre  os  vários  pontos  da
atenção  básica,  evidenciando possibilidades  a  partir  de  uma  gestão  participativa  e
democrática, baseada nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Tendo em vista que compete à direção municipal do SUS, planejar, organizar e
avaliar as ações e os serviços de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde do município
de  Guarani  das  Missões/RS  vem  explicitar  a  proposta  da  Gestão  Participativa
desenvolvida  durante os meses de abril, maio e junho de 2013, através de um vídeo
elaborado pela equipe de saúde, evidenciando o processo dialógico entre profissionais
e comunidade.

Neste  período  foram  realizadas  visitas  domiciliares  através  dos  Agentes
Comunitários de Saúde, na intenção de envolver o usuário nas discussões relacionadas
à assistência em saúde. De acordo com os relatos, buscamos desdobrar indicadores que
influenciam, nas causas, nos determinantes e nos condicionantes de saúde.

Sob o foco da Política Nacional de Humanização fomentamos a participação
ativa da comunidade, contemplando as diretrizes de cogestão, acolhimento e defesa do
direito  dos  usuários,  instigando fortalecer  o  vínculo e  a  co-responsabilidade destes
atores  nas  propostas  de  planejamento,  desenvolvimento  e  avaliação  das  ações  e
produção de saúde. 

Este espaço de participação e cooperação vem de encontro a uma construção
coletiva, integrando um canal aberto de proposições em torno dos desafios que possam
delinear novos modelos de atenção e gestão em saúde.  Esta metodologia norteou a
Conferência Municipal de Saúde, realizada em julho de 2013 onde foram constituídas
propostas legitimadas em um espaço democrático entre realidade e necessidades.

Entendendo  o  diálogo  e  a  troca  de  experiências  como  instrumentos  que
permitem visualizar a realidade que extrapola as patologias, possibilitamos integrar
nos processos de trabalho a construção de um caminho, que cativa trabalhadores e
usuários na pulverização das coisas boas do SUS.
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Eixo Temático: Atenção Básica

PROGRAMA DE CAMINHADA ORIENTADA – MAIS SAÚDE

Aline Basso
Rafaeli Barcellos
Vandelise Cassol

Talira Dutra
Viviane Espíndula

Local de Experiência 

Brasil, Rio Grande do Sul, Bossoroca

Pontos de rede/ Equipes de redes envolvidas:

Secretaria Municipal da Saúde – Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Equipes de

Estratégia de Saúde da Família

Qual foi a experiência desenvolvida?

Implantação de um Programa de Caminhada orientada no município de Bossoroca

com o objetivo de estimular hábitos de vida saudáveis.

Sobre o que foi?

Promoção da Saúde, Atividade Física e Alimentação saudável.

Como funciona (ou) a experiência?

O Programa de Caminhada Orientada - MAIS SAÚDE, é uma estratégia de atenção em

saúde  e  cuidado  focado  na  promoção  da  saúde  como  enfrentamento  das  Doenças

Crônicas não Transmissíveis (DCNT).Sabe - se que a Politica Nacional de Promoção da

Saúde busca a equidade, a melhoria da qualidade de vida e de saúde, e entre suas

ações  especificas  esta  o  estímulo  a  alimentação  saudável  e  a  pratica

corporal/atividades física. Propôs, se então, o programa – MAIS SAÚDE, como forma

de  incidir  sobre  as  condições  de  vida  da  população  de  Bossoroca,  incentivando

escolhas de vida saudáveis que possam minimizar ou até mesmo prevenir as Doenças

Crônicas não Transmissíveis (circulatórias,  câncer,  respiratórias crônicas e diabetes),

buscando a melhoria da qualidade de vida desta população.

Os principais fatores de risco para as DCNT são o uso do tabaco, o consumo nocivo de

álcool,  inatividade física,  alimentação não saudável,  responsáveis  em grande  parte,

pela epidemia de sobrepeso e  obesidade e pela elevada prevalência de hipertensão

arterial e colesterol alto. Tais fatores se abordados de forma integrada, atuaram nas

doenças circulatórias, respiratórias crônicas, câncer e diabetes e trará benefícios para as

demais DCNT. 



O programa teve início em agosto de 2012,  após planejamento entre as Equipes de

Saúde da Família e Equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Definiu-se que os

usuários  seriam  encaminhados  pelas  suas  equipes  de  referência,  após  triagem  e

consulta  prévia  com médico da unidade  básica  de  saúde,  indicando e  liberando o

usuário para a prática de atividade física orientada, através de atestado de aptidão

física.

Após  o período de encaminhamento para o  programa,  foi  realizado o acolhimento

pelas profissionais fisioterapeutas e nutricionista do NASF que iniciaram a anamnese

através da identificação dos fatores risco associados à DCNT, do Histórico das Doenças

Pregressa e Atual, do uso de medicação, e avaliação física e antropométrica(índice de

massa corporal).

As  atividades  físicas  tiveram  início  em  setembro  de  2012,  através  de  caminhadas

orientadas  três  vezes  por  semana,  com  duração  de  45  minutos,  sendo  realizados

alongamentos antes e após exercício físico. Também foram desenvolvidas atividades de

educação  em  saúde,  através  de  palestras  que  abordassem  assuntos  referentes  à

alimentação e adoção de estilos de vida saudável. Os usuários foram acompanhados

durante  dez  meses,  de  setembro  a  julho  de  2013,  sendo  realizado  trimestralmente

reavaliação. 

Desafios para o desenvolvimento?

Frequência  dos  usuários  nas  atividades  para  o  acompanhamento  longitudinal  no

programa MAIS SAÚDE.

Quais as novidades desta experiência?

Através do Programa de Caminhada Orientada-MAIS SAÚDE foi possível identificar o

perfil  dos usuários  que participaram do projeto.  Dos 37 participantes,  87,0 % eram

mulheres,  17,0% homens e a faixa etária predominante correspondia a pessoas com

mais 60 anos, ou seja, 63,0% eram idosos. Destes 46,0 % eram considerados obesos;

38,0%  eutróficos  e  16,0  %  sobrepesos;  65,0%  eram  hipertensos;  89,0%  usavam

medicação  de  uso  contínuo;  49%  foram  identificados  com  dislipidemia,  (colesterol

alto); 0% faziam uso de álcool de forma nociva e 10,0% faziam uso de tabaco.

Conhecer o perfil dos pacientes do programa possibilitou oferecer um cuidado focado

na integralidade do indivíduo, além do repensar em novas intervenções em saúde e

monitoramento e avaliação das já existes, entendendo que ações de cuidado podem ser

altamente efetivas para portadores de DCNT ou que apresentem fatores de risco para

desenvolver essas doenças.  Entendo que a principal  forma de prevenir,  controlar  e



reduzir o risco para as DCNT é realizar ações de promoção da saúde, que estimulem

hábitos saudáveis, principalmente alimentação saudável e prática de atividade física. 
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Eixo Temático: Ciclos Vitais 

GRUPO DE EXERCÍCIOS E CONVIVÊNCIA MELHOR IDADE ATIVA 

“Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la.” 
Sêneca

Aline Basso
Rafaeli Barcellos
Vandelise Cassol

Talira Dutra
Viviane Espíndula

Local de Experiência 

Brasil, Rio Grande do Sul, Bossoroca

Pontos de rede/ Equipes de redes envolvidas:

Secretaria Municipal da Saúde – Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Equipes de

Estratégia de Saúde da Família.

Qual foi a experiência desenvolvida?

Grupo de Exercícios e Convivência Melhor Idade Ativa.

Sobre o que foi?

Garantir atenção  integral  à  Saúde da  população idosa  do  município  de  Bossoroca,

enfatizando o envelhecimento saudável e ativo.

Como funciona (ou) a experiência?

O  envelhecimento  é  o  principal  fator  de  risco  para  determinadas  doenças  e

incapacidades. A passagem do tempo expõe o indivíduo a uma série de injúrias, cujas

consequências são percebidas na velhice,  após décadas de exposição.  Os hábitos de

vida interagem continuamente com a bagagem genética e as consequências biológicas

são extremamente variáveis de indivíduo a indivíduo. (BORGES; COIMBRA, 2008)

Sabemos  que  os  idosos  constituem  um  grupo  heterogêneo  com  características

diferentes de um para o outro; e que há uma grande prevalência de doenças crônicas e

incapacidades nesta população. O estado tem como dever assegurar-lhes através de

políticas  públicas  dignidade,  bem  estar,  direito  a  vida  e  condições  de  viver  um

envelhecimento saudável. (ALVES et al., 2008; GARCIA; SAINTRAIN, 2009).

Bossoroca é um município situado na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul,

com  uma  população  de  6.887  mil  habitantes  conforme  Censo  do  IBGE/2010.  A

proporção de idosos de acordo com dados tabulados pelo Datasus (BASSO, 2012) é

16% da população com 60 anos ou mais, um percentual considerado significativo. A



razão de que para cada grupo de 100 idosas, existam 107 idosos, é uma característica

do  município que difere da maioria dos outros, onde o maior número é de mulheres.

Já o índice de envelhecimento é de 150 idosos para cada 100 pessoas de 0 a 14 anos. O

que  classifica  o  município  de  Bossoroca  com  um  alto  índice  de  envelhecimento

populacional.

Contextualizando a realidade do município e identificando como problema  a grande

demanda de idosos que buscam e utilizam os serviços de saúde, principalmente por

doenças crônico – degenerativas, sendo que a porta de entrada na rede assistencial é a

Atenção Primária a Saúde através de três Equipes de Estratégia de Saúde da Família,

que devem garantir o cuidado  e a integralidade da atenção é que iniciou-se no ano de

2011, o Grupo Melhor Idade Ativa, com o objetivo de desenvolver ações que pudessem

prevenir e retardar incapacidades e doenças crônicas estimulando um envelhecimento

saudável e ativo.

O Grupo encontra-se semanalmente em espaços públicos e durante os encontros são

realizadas atividades de educação em saúde, práticas corporais e atividades lúdicas

que estimulem o bem-estar físico, social e mental.

Desafios para o desenvolvimento?

Despertar  na  população  idosa  o  interesse  por  práticas  de  saúde  que  não  sejam as

ofertadas pela Atenção Básica.

Quais as novidades desta experiência?

Ao longo destes quatro anos foi possível incentivar a autonomia e independência dos

idosos participantes do projeto através de novas estratégias de cuidado. São realizados

em diversos momentos, além das práticas corporais (exercícios físicos), atividades de

educação em saúde e lúdicas que estimulam hábitos de vida saudável e proporcionam

um  envelhecimento  ativo.  Pode-se  observar  com  esta  ação  que  os  idosos  que

participam do grupo passaram a ver o envelhecimento como uma experiência positiva

e tornaram-se exemplos para a comunidade, despertando na população do município

um novo olhar sobre a melhor idade, de que é possível envelhecer mantendo o bem-

estar físico, social e mental.

O Grupo de Exercícios e Convivência Melhor Idade Ativa já participou da organização

e  realização  de  diversas  ações  em  saúde  no  município  como:  Cine  Melhor  Idade,

Caminhadas  e  práticas  corporais  pelo  dia  Mundial  da  Promoção  da  Saúde  e  da

Atividade Física; Gincana Saúde na Melhor Idade; Confraternização em homenagem



ao Dia Nacional do Idoso, até a montagem de coreografias e esquetes teatrais, ou seja,

hoje eles são os principais promotores de saúde no município.
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Eixo temático: Atenção Básica

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE CAMINHADA ORIENTADA SOBRE O
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

Aline Basso
Rafaeli Barcellos
Vandelise Cassol

Talira Dutra
Viviane Espíndula

Local de Experiência 

Brasil, Rio Grande do Sul, Bossoroca

Pontos de rede/ Equipes de redes envolvidas:

Secretaria Municipal da Saúde – Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Equipes de

Estratégia de Saúde da Família

Qual foi a experiência desenvolvida?

Verificar o efeito do Programa de Caminhada Orientada- MAIS SAÚDE sobre o índice

de massa corporal dos usuários do município de Bossoroca.

Sobre o que foi?

Promoção da Saúde, Atividade Física, Alimentação saudável, índice de massa corporal.

Como funciona (ou) a experiência?

O Programa de Caminhada Orientada - MAIS SAÚDE, é uma estratégia de atenção em

saúde  e  cuidado  focado  na  promoção  da  saúde  como  enfrentamento  das  Doenças

Crônicas não Transmissíveis (DCNT). Sabe - se que a Politica Nacional de Promoção da

Saúde busca a equidade, a melhoria da qualidade de vida e de saúde, e entre suas

ações especificas esta o estímulo à alimentação saudável e a pratica corporal/atividade

física. Propôs, se então, o programa – MAIS SAÚDE, como forma de incidir sobre as

condições de vida da população de Bossoroca, incentivando escolhas de vida saudáveis

que possam minimizar ou até mesmo prevenir as Doenças Crônicas não Transmissíveis

(circulatórias,  câncer,  respiratórias  crônicas  e  diabetes),  buscando  a  melhoria  na

qualidade de vida desta população.

Os principais fatores de risco para as DCNT são o uso do tabaco, o consumo nocivo de

álcool,  inatividade física,  alimentação não saudável,  responsáveis  em grande  parte,

pela epidemia de sobrepeso e  obesidade e pela elevada prevalência de hipertensão

arterial e colesterol alto. Tais fatores se abordados de forma integrada trará benefícios

para as demais DCNT. 



Obesidade é considerada um problema de saúde pública, definida como o acúmulo

excessivo de  gordura  no tecido adiposo,  em partes  do corpo ou no corpo  todo.  O

grande aumento do índice de massa corporal (IMC) é o indicativo da obesidade que

esta  relacionada  a  uma série  de  co-morbidades,  denominada síndrome dos  obesos:

intolerância a glicose, resistência à insulina, dislipidemia, diabetes tipo 2, hipertensão,

concentrações  plasmáticas  elevadas  de  leptina,  tecido  adiposo  visceral  aumentado,

maior risco de doenças cardiovasculares e câncer.

O programa teve início em agosto de 2012,  após planejamento entre as Equipes de

Saúde da Família e Equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Definiu-se que os

usuários  seriam  encaminhados  pelas  suas  equipes  de  referência,  após  triagem  e

consulta  prévia  com médico da unidade  básica  de  saúde,  indicando e  liberando o

usuário para a prática de atividade física orientada, através de atestado de aptidão

física.

Após  o período de encaminhamento para o  programa,  foi  realizado o acolhimento

pelas profissionais fisioterapeutas e nutricionista do NASF que iniciaram a anamnese

através da identificação dos fatores risco associados à DCNT, do Histórico das Doenças

Pregressa e Atual, do uso de medicação, e da avaliação física e antropométrica(índice

de massa corporal).

As  atividades  físicas  tiveram  início  em  setembro  de  2012,  através  de  caminhadas

orientadas  três  vezes  por  semana,  com  duração  de  45  minutos,  sendo  realizados

alongamentos antes e após exercício físico. Também foram desenvolvidas atividades de

educação  em  saúde,  através  de  palestras  que  abordassem  assuntos  referentes  à

alimentação e adoção de estilos de vida saudável. 

Com intuito de verificar os efeitos da caminhada orientada sobre o índice de massa

corporal  dos  usuários  participantes  do  programa  de  caminhada  orientada,

acompanhou-se  durante  dez  meses,  de  setembro  a  julho  de  2013,  o  peso  de  29

indivíduos, de ambos os sexos, predominando o sexo feminino, com faixa etária entre

49  a  84  anos  de  idade.  Os  participantes  foram  reavaliados  trimestralmente,  onde

considerou-se os dados iniciais e finais do peso corporal para comparação dos dados. 

Desafios para o desenvolvimento?

Frequência  dos  usuários  nas  reavaliações  para  o  acompanhamento  longitudinal  no

programa MAIS SAÚDE.

Quais as novidades desta experiência?



Os resultados deste estudo demonstraram a redução do índice de massa corporal dos

participantes do Programa de Caminhada Orientada–MAIS SAÚDE, sendo que 65,5%

diminuíram  o  índice  de  massa  corporal  correspondendo  a  19  pessoas,  31%

aumentaram  correspondendo  a  9  pessoas  e  3,5%  mantiveram  o  índice  de  massa

corporal correspondendo a uma pessoa.

Concluímos  que  o  programa  de  caminhada  orientada  proposto  foi  efetivo  na

diminuição da massa corporal, sendo um aliado no combate a obesidade e na melhora

da saúde e qualidade de vida dos participantes.
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Eixo temático: Diversidade e Transversalidade

O PROGRAMA APRENDIZ LEGAL DESENVOLVIDO COM ADOLESCENTES
PRIVADOS DE LIBERDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carmen Lucia Zuse
Josinéia Souza

Local  da  experiência:  Centro  de  Atendimento  Sócio  Educativo  regional  de  Santo

Ângelo-CASESA

Pontos de rede/equipe de redes envolvidas: Secretaria da Justiça e Direitos Humanos,

Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  de  Santo  Ângelo,  ONG-Lar  da  Velhice

Unversina Carreira Machado, Cooperativa Ecos do Verde, CORSAN, CEE, CIEE.

Qual foi a experiência desenvolvida? Instituir o Programa Aprendiz Legal e relatar as

atividades teóricas e práticas necessárias a continuidade do Programa de “LIMPEZA

CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL”.

Sobre  o que  foi?  O Programa  Aprendiz  Legal,  tem por  objetivo  contribuir  para  a

inserção de adolescentes com idade entre 14 e 18 anos e jovens de 18 a 24 anos no

mundo do trabalho. Baseado na Lei 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto n°5.598

de 1° de dezembro de 2005. O programa teve seu inicio no dia 12 de agosto de 2013,

depois de muitas reuniões com a direção e equipe técnica da unidade e equipe do

Centro  Integrado  Empresa  Escola  (CIEE).  O  curso  que  melhor  atenderia  as

necessidades  dos  jovens  e  da  casa  “Conservação,  Limpeza  e  Sustentabilidade

Ambiental”. 

Como funcionou a experiência? Após a seleção dos adolescentes que se enquadravam

nos  requisitos  mínimos  como  escolaridade,  no  mínimo,  5ª  série  do  Ensino

Fundamental,  documentação  pessoal  completa,  ter  sido  sentenciado  com  Medida

Socioeducativa  Definitiva  (MSE)  e  interesse  no  mundo  do  trabalho.  Definidos  os

trâmites legais pertinentes a contratação dos aprendizes, com formalização através de

carteira assinada e recebimento de 50% do salário mínimo nacional. A aula inaugural

contou  com  a  presença  de  autoridades,  equipe  técnica  da  FASE,  equipe  do  CIEE,

adolescentes  que  ingressariam  no  programa,  familiares  e  imprensa  local.  O  curso

organiza-se da seguinte maneira: parte teórica é dividida em três módulos; I, II, III no

qual são livros fornecidos pela Unidade Formadora-CIEE, que abrange todos os temas

pertinentes a aprendizagem pedagógica do aprendiz. Sendo assim o jovem é instruído

a ingressar no mundo do trabalho com mais segurança e confiabilidade. O curso teve

início  com  15  aprendizes,  conduzidos  por  uma  pedagoga,  contratada  pelo  CIEE.



Dividiu-se em duas partes sendo a primeira de 80 horas teóricas, 20 horas semanais de

segunda à sexta-feira, no turno da tarde. E, a segunda da parte, 03 dias de prática e 02

dias de teoria. O local das aulas teóricas foi o auditório da unidade. A primeira semana

foi de conhecimento,  as atividades foram planejadas com o objetivo de conhecer os

adolescentes e observá-los como agiriam juntos trabalhando em equipe, o grupo era

composto por adolescentes dos dois setores (a unidade divide-se em setores “A e B”) e

geralmente as atividades são realizadas separadamente, então, era um desafio novo a

se vencer, trabalhar de forma organizada e tranquila. No começo não foi uma tarefa

fácil, os adolescentes testavam a instrutora, por vezes usando frases com o objetivo de

impactá-la,  porém,  a  instrutora  levava  na brincadeira  e  até  ria  com eles,  assim foi

conquistando-os  e  fazendo-os  perceber  que  tinham  coisas  mais  importantes  para

valorizar  do  que importar-se  com certos  comentários  que não  eram pertinentes  ao

momento que se encontravam. Os dias foram passando e os aprendizes se envolvendo

cada vez mais nas aprendizagens, o retorno que davam as atividades propostas era

muito  positivo,  o  trabalho  em  equipe  tornou-se  muito  valorizado,  em  nenhum

momento houve confusão ou discussão em tom alterado entre os adolescentes, o grupo

tornou-se muito respeitoso e comprometido com o trabalho. Os conteúdos trabalhados

foram a cultura juvenil como identidade, cidadania, ética, preconceito, protagonismo

juvenil dentre outros, sempre buscando valorizar a opinião de cada um, incentivando-

os  a  se  expressarem  de  maneira  correta  e  adequada  ao  ambiente  de  formação.  O

objetivo  principal  do  Programa  Aprendiz  Legal  é  reinseri-los  na  sociedade  dando

oportunidade de novos conhecimentos e buscando resgatar a autoestima de cada um,

apresentando-lhes  o  mundo  do  trabalho  onde  há  comprometimento  e

responsabilidade.  Foram visitadas instituições como DEMAM, Cooperativa Ecos do

Verde, CORSAN, Biblioteca Pública, Aterro Sanitário, Museus, Praças com objetivo de

unir  teoria  e  prática.  Após  a  parte  teórica  e  algumas  tratativas,  definiu-se  que  a

enfermeira  da  unidade ficaria  responsável  por  um dia  de  prática,  e,  a  partir  disso

passou-se a planejar tais atividades envolvendo todos os adolescentes do curso. Como

o  CASESA  é  uma  unidade  que  já  trabalha  na  linha  de  incluir  os  adolescentes  na

limpeza da unidade, manteve-se a rotina institucional de limpeza das quartas-feiras e

passou-se a utilizar a sexta-feira para o projeto em tela. Desta forma, os serviços gerais

fazem  parte  de  um  grupo  de  atividades  também  muito  importante  para  o  bom

funcionamento  da  rede  de  serviços  de  qualquer  instituição  e  é  composto  de

comunicação,  protocolo,  reprografia,  limpeza,  conservação,  zeladoria  e  vigilância.



Dentre  estes,  o  serviço  de  comunicação  é  muito  importante  na  estrutura  de  apoio

logístico  para  a  unidade,  tanto  para  atividades  internas,  quanto  externas  com

orientador/facilitador  do  contato  com  o  público  usuário.  Os  serviços  de  limpeza,

conservação e sustentabilidade são também importantes no cotidiano institucional. Do

ponto  de  vista  técnico  e  dependendo do  porte  e  das  características  da  unidade,  o

controle do processo de infecção nosocomial deve ser supervisionado por profissional

capacitado.  Como  exemplo  para  os  demais  setores,  as  normas  para  utilização  dos

equipamentos  de  proteção  individual  devem  ser  observadas.  As  atividades

desenvolvidas foram de:  LIMPEZA:  de todo o espaço físico da unidade, coordenada

pela enfermeira Carmen Zuse e desenvolvida na sexta-feira com todos os aprendizes,

conforme cronograma. Para cada setor (A e B) é determinado um agente socioeducador

para  acompanhar  e  supervisionar  a  atividade  proposta.  Também  contamos  com  o

apoio do auxiliar de manutenção. PINTURA A DA ÁREA INTERNA DA UNIDADE:

coordenado pelo  oficial  de manutenção,  Sr.  Jair  Ribas,  realizada na terça-feira  pela

parte da tarde. Concomitante, 02 aprendizes trabalham no projeto de separação do lixo

da unidade, através da reciclagem de caixas de monitores de computadores para serem

utilizados  como lixeiras.  ATIVIDADES NA HORTA DA UNIDADE:  coordenadas

pelo chefe de equipe Hethor, diretor da Escola Herbert de Souza, Sr. João Schneider e

com a colaboração de 02 Agentes Socioeducadores. Também realizada na terça-feira

pela tarde. Esse trabalho está em consonância com o projeto de separação do lixo, onde

o  lixo  orgânico  já  tem  destino  próprio  para  ser  transformado  em  compostagem.

ATIVIDADES  DE  LIMPEZA  NO  LAR  E  IDOSOS  UNIVERSINA  CARREIRA

MACHADO:  As atividades  aconteciam consistiam em corte  de  grama,  limpeza do

pátio  externo  e  convívio  com  os  idosos  residentes  no  lar.  Com  essa  atividades

pretendíamos muito mais que ensinar o valor do trabalho, mas a  SOCIALIZAÇÃO,

EMPATIA, VALORES, HUMANIZAÇÃO! A interdisciplinaridade vista como forma

de superação da racionalidade científica positivista é vista por Siqueira & Pereira (1995,

p.1) como uma nova capacidade de “institucionalizar” a produção de conhecimento na

“constituição das linguagens partilhadas, na pluralidade dos saberes, na possibilidade

de trocas de experiências e nos modos de realização da parceria”. 

Desafios para a experiência: Romper com a rotina e os mitos já estabelecidos na FASE,

com uma proposta de inovação, de sair dessa rotina institucional leva a muitos desafios

por parte dos coordenadores para não sair do foco do trabalho proposto, aliado ao

apoio  e  incentivo  total  da  direção  da  unidade.  Nesse  ínterim,  a  adesão  de  alguns



colegas para uma nova sociabilidade, uma nova agenda de temas importantes para as

pessoas, faz com que muitas das ações em execução deem certo. Estes movimentos,

pequenos,  em  sua  maioria  inarticulada,  à  medida  que  se  articulem  e  articulem  à

proposta, e os meios de comunicação institucional, irão criando redes de formação de

cidadãos  que  vão  ser  muito  eficazes,  para  fazer  com  que  essas  vozes  dispersas

comecem a tomar corpo no espaço local  e quiçá,  no regional  (MARTÍN-BARBERO,

1999  p.  78-79).  A  necessidade  do  rompimento  da  tendência  fragmentadora  e

desarticulada  do  processo  de  conhecimento  é  justificada  pela  verificação  da

importância  da  interação  e  modificação  recíprocas  entre  as  diferentes  áreas  de

conhecimento.  Essa  compreensão  contribui  para  a  superação  da  categorização  do

pensamento  e  do  conhecimento.  Esta  prática  “integrativa-interativa”  possibilita  a

visualização  de  uma  série  de  ações  interrelacionadas  de  modo  totalizante  e

desobrigada das visões fragmentadas, de modo a superar as limitações disciplinares e

os conceitos atuais do nosso fazer. 

Quais as novidades dessa experiência? Em 16anos que a unidade foi criada em Santo

Ângelo é a primeira vez que temos um curso profissionalizante, remunerado de longa

duração e com continuidade. Além disso, instituições parceiras como CORSAN e CEE,

são  as  financiadoras  do  programa.  O CIEE  é  a  instituição  contratada  e  a  FASE,  a

instituição  contratante  dos  aprendizes.  Mostrar  aos  aprendizes  noções  de  \plena

cidadania como abrir uma conta bancária, gerir o dinheiro mensalmente, auxiliar as

famílias. Muitos não tinham nenhum documento pessoa. 
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Eixo temático: Atenção Básica

Mais Saúde Menos Tabaco: uma equação entre a educação em saúde e o 
Programa Nacional de Controle do Tabaco.

Autor: Juliana V. Gomes Carvalho
Co-autor: Thamara Copetti Pavim

O Tabagismo é um relevante problema de saúde pública, segundo o relatório da

OMS (2008) o tabaco é fator de risco para seis das oito principais causas de morte no

mundo  e  mata  uma  pessoa  a  cada  seis  segundos.  Estima-se  que  ao  redor  de  500

milhões de pessoas vivas hoje morrerão como resultado do consumo do tabaco.

No Brasil,  o tabagismo é um dos principais fatores de risco para as Doenças

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), sendo líder entre as causas de morte evitáveis.

Conforme dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), o tabaco é responsável pela

maioria dos casos de câncer de pulmão e um forte aliado para o desenvolvimento de

doenças como: hipertensão arterial, aneurismas arteriais, úlcera do aparelho digestivo,

infecções respiratórias, trombose vascular, osteoporose, entre outras.

Estes  dados  preocupam  a  gestão  pública  em  saúde  e  solicita  medidas

inovadoras na promoção, prevenção, tratamento e acompanhamento destes usuários.

Neste  sentido a  equipe  de  Estratégia  Saúde  da  Família  (ESF)  se  apresenta  como a

esteira prioritária no desenvolvimento de atividades que venham interferir no processo

saúde/doença.

Segundo a Política de educação e desenvolvimento para o SUS (Brasil, 2004), é

necessário assumir um papel ativo na reorientação das estratégias e modos de cuidar,

tratar  e  acompanhar  a  saúde  individual  e  coletiva,  sendo  capaz  de  provocar

importantes mudanças nas estratégias de atenção e nos modos de ensinar e aprender.

Sabendo que a saúde é um coeficiente importante para avaliar a qualidade de

vida do sujeito, o objetivo deste trabalho está na intenção de conscientizar a população

acerca dos malefícios do uso do tabaco e diminuir a prevalência de fumantes e de

doenças relacionadas ao tabaco.

Baseados na premissa da educação em saúde, observa-se o papel fundamental

da equipe de Estratégia Saúde da Família, que informa, motiva e auxilia a população a

adotar  e  manter  práticas  e  estilos  de  vida  mais  saudáveis,  neste  sentido  faz-se



necessário  assumir  estratégias  de  atenção  em  saúde  que  valorizam  a  participação

individual e coletiva na luta antitabaco.

Desta  forma,  a  equipe  de  Saúde  da  Família  no  município  de  Guarani  das

Missões/RS  vem  desempenhando  a  proposta  do  PNCT  através  das  seguintes

atividades:  grupos  com  usuários  dependentes  de  tabaco,  abordagens  cognitivo-

comportamental,  dispensação  de  medicamentos  e  dinâmicas  com  a  população  em

geral. 

Este trabalho vem ganhando destaque na comunidade em virtude da prática de

caminhadas,  promoções  com  sorteio  de  brindes,  palestras,  feiras  e  divulgação  de

matérias  na  imprensa  falada  e  escrita  que  estimulam  o  abandono  do  vício. Estas

atividades envolvem profissionais, escolares, grupos organizados como Terceira Idade,

Clube  de  Mães,  Pastoral  da  Criança  e  a  comunidade  em  geral  demonstrando  a

necessidade de uma construção coletiva na prevenção e promoção da saúde.

Desde sua implantação em 2005, o programa atendeu 234 usuários e destes 20%

conseguiram  interromper  o  consumo  de  tabaco.  Este  resultado  demonstra  a

importância  de  assumir  estratégias  entre  os  processos  de  trabalho  e  práticas  que

valorizam a participação individual e coletiva na luta antitabaco.
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Eixo Temático: Ciclos Vitais 

SEXUALIDADE E ADOLESCÊNCIA: MUITO ALÉM DO PRAZER

Zaléia Prado de Brum132

Paulo Dilamar Castro da Silva133

Carmen Lucia Zuse134

Local  da  experiência:  Centro  de  Atendimento  Sócio  Educativo  regional  de  Santo

Ângelo-CASESA

Pontos de rede/equipe de redes envolvidas: Secretaria da Justiça e Direitos Humanos,

Secretaria Municipal da saúde de Santo Ângelo, universidade regional Integrada\do

Alto Uruguai e das Missões, URI- campus de Santo Ângelo.

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Oficinas  pedagógicas  desenvolvidas  por

acadêmicos de enfermagem sobre sexualidade.

Sobre o que foi? As oficinas são resultado do convênio entre a Universidade Regional

integrada Alto do Uruguai e das Missões – URI, Campus de Santo Ângelo, através do

Curso de Enfermagem na disciplina de Saúde Coletiva, desde 2001. Este trabalho nasceu

da  necessidade  de  discutir  o  preconceito,  a  homofobia  e  a  violência,  bem  como  a

sexualidade, da mesma forma as Instituições que atendem adolescentes com múltiplas

vulnerabilidades precisam desenvolver estratégias para o acolhimento da diversidade,

sendo a educação uma ferramenta. Dessa forma, a enfermagem pode inserir-se na saúde

do  adolescente  trabalhando  com  a  temática  da  sexualidade,  desenvolvendo  a

criatividade,  levando  a  compreensão  do  gênero  humano,  valores  morais  e  éticos,

sentimentos e comportamentos. Por meio de oficinas de educação em saúde podem-se

alcançar esses objetivos, como também, amenizar a ansiedade e dúvidas com práticas

saudáveis na interação e coesão grupal.

Como  funcionou  a  experiência?  Os  problemas  que  os  adolescentes  enfrentam  em

relação  à  saúde  e  sexualidade,  muitas  vezes,  são  relacionados  à  gravidez  na

adolescência,  o  preconceito  sobre  a  sexualidade  em  si,  as  DSTs.  O  relato  de  três

profissionais  (02  2nfermeiras  e  01  educador  físico)  numa  Instituição  que  recebe

adolescentes  do  sexo  masculino,  com  idades  entre  12  e  21  anos,  autores  de  ato

infracional,  cumprindo  Medida  Sócia  Educativa  (MSE)  de  internação  e  internação

provisória. Participaram das oficinas em média 08 adolescentes por grupo. O objetivo

foi discutir o preconceito, a homofobia e a sexualidade através ações educativas visando



a promoção da saúde do adolescente em situação de vulnerabilidade múltiplas.  Em

todas as etapas do estudo em tela foram respeitados os preceitos éticos da resolução

196/96 do CNS que regulamenta pesquisas realizadas em seres humanos. O período de

desenvolvimento das oficinas foi de março a maio de 2010, totalizando 08 encontros, às

quartas-feiras  pela  manhã,  com  duração  de  60  minutos,  cada  grupo.  O  local  de

desenvolvimento das atividades foi uma sala de grupos da unidade. As oficinas foram

desenvolvidas  pelos  acadêmicos  de  enfermagem,  do  7º  semestre,  coordenados  pela

docente  da  disciplina  de  saúde  coletiva,  uma  das  autoras  deste  artigo.  Um  tema

recorrente  solicitado  por  pelos  adolescentes  é  sobre  a  Sexualidade.  A  partir  desse

interesse,  desenvolvemos  um projeto  específico  abordando  essa  temática.  Durante  a

semana, no intervalo entre uma oficina e outra, os adolescentes levaram as dúvidas e

questionamentos  que  não  tenham  sido  explicitados  no  encontro  anterior  ao

conhecimento do Técnico em Recreação ou enfermeira da Unidade, que, por sua vez,

repassou a equipe executora, a qual os abordará de forma coletiva no inicio da oficina

subsequente.  Do ponto de vista biopsicológico,  a  educação tem por objetivo levar o

indivíduo  a  realizar  suas  possibilidades  intrínsecas,  com  vistas  à  formação  e  ao

desenvolvimento de sua personalidade. Sociologicamente,  a educação é um processo

que tem por fim conservar e transmitir cultura, atuando como importante instrumento e

técnica social. A Educação em Saúde é um dos mais importantes elos entre os desejos e

expectativas  da  população  por  uma  vida  melhor  e  as  projeções  e  estimativas  dos

governantes ao oferecerem programas de saúde mais eficientes. Hartz (2002, p.31) diz

que  uma  intervenção  é  constituída  pelo  conjunto  dos  meios  (físicos,  humanos,

financeiros, simbólicos) organizados em um contexto específico, em um dado momento,

para produzir bens ou serviços com o objetivo de modificar uma situação problemática.

Ao  termino  de  cada  encontro  foi  realizada  uma  avaliação  onde  cada  adolescente

respondeu sobre “o que considerou mais importante sobre o tema abordado”. A seguir

descrevemos as dinâmicas e temas utilizados em cada encontro: Primeiro encontro- A

introdução ao tema Sexualidade foi realizada com a dinâmica chamada de técnica de

formar uma flor. Cada adolescente recebeu um cartão no formato de uma pétala da flor

e um lápis, respondendo a pergunta: O que é sexualidade? Logo após, foi colocado uma

folha de papel pardo na parede e cada participante colou a sua pétala formando uma

flor. Ao mesmo tempo em que fixava a pétala, explicava o significado para o grupo.

Figura-1 Definição de sexualidade pelos adolescentes, 2010



No segundo encontro  abordou-se o conhecimento do corpo:  Anatomia e  fisiologia,

além de masturbação, ejaculação, ovulação, ciclo menstrual, virgindade, postectomia,

corpo  masculino  e  feminino,  mudanças  na  adolescência,  menstruação,  gravidez,

momento  e  local  certo  da  primeira  “transa”,  valores  e  sentimentos,  masturbação

ejaculação.  Foram  confeccionados  cartazes  e  fizeram  a  exposição  dialogada  com  o

grupo  de  adolescentes.  OTerceiro  encontro  falou-se  sobre  o  que  é  sexo,  amor  e

gravidez. Foi utilizado um filme que relatava a história de irmãos: um menino e uma

menina,  que  sofrem  modificações  ocorridas  na  adolescência  e  possuem  medos  e

dúvidas normais desta fase. Após o filme foi realizada a Roda de discussão.  Quarto

encontro, o tema foi paternidade responsável e métodos anticoncepcionais. Usado um

vídeo educativo, manuseio de métodos anticoncepcionais e Roda de discussão. Quinto

encontro,  o tema envolvia DSTs e AIDS, como material de apoio utilizou-se álbum

seriado e vídeo educativo.  Sexto encontro:  abordaou-se AIDS, sendo num primeiro

momento a prevenção e a doença. E, num segundo momento tratando o preconceito.

Sétimo  encontro:  Gênero,  respeito  às  diferenças  e  tolerância.  Foi  realizada  uma

dinâmica onde os adolescentes confeccionaram uma mascara e a pintaram, no segundo

momento,  foi  solicitado  para  colocarem no rosto  e  responder  o  “que tem atrás  da

mascara?”. Como respostas tiveram: Um cara as vezes feliz as vezes triste, neste momento

feliz. Feliz por estar neste grupo sem preconceito; não pensem o mesmo que eu, pois não penso

muito coisa boa; a humildade não falo para magoar a não ser o dia que estou irritado; uma

mascara de um lado uma pessoa feliz do outro uma pessoa triste magoada; sete dias que estou

aqui triste esperando visita; louco para sair; não cumprir medida; uma folha em branco explicou

como sendo a sua cara. Uma das mascaras tinha uma lágrima e o jovem não quis falar. Oitavo

e último encontro,  fizemos um feedback de todas as oficinas, com avaliação conjunta

do projeto e aplicação de “questionário-teste” elaborado pelos alunos.

Desafios para a experiência:  quebrar o tabu sobre o tema com os alunos e com os

adolescentes. Estamos conscientes de que o preventivo mais eficaz é a educação, que é,

ao mesmo tempo, um grande desafio. Uma educação que ultrapasse o nível meramente

informativo e contemple uma visão integral e crítica do sujeito social. A Educação em

Saúde é um dos mais importantes elos entre os desejos e expectativas da população por

uma  vida  melhor  e  as  projeções  e  estimativas  dos  governantes  ao  oferecerem

programas de saúde mais eficientes. É um desafio despertar sentimentos positivos de

amor,  paz,  responsabilidade  e  respeito  em  jovens  que  são  constantemente  sendo

desrespeitados em suas necessidades humanas básicas, que são fruto do desamor, de



famílias  desestruturadas,  onde  impera  o  alcoolismo  e  outras  drogas,  da  miséria

cultural,  da violência física e psicológica,  abandono, falta de afetividade e de amor.

Como pode alguém dar o que não apreendeu? Acreditamos que cuidar da primeira

infância, programas sociais como bolsa família, turno integral na escola onde possam

desenvolver  habilidade  para  musica  esporte  e  outras  atividades  onde  seja

desenvolvida e potencializada a criatividade de forma positiva.

Quais  as  novidades  dessa  experiência?  A participação  de  um técnico  que não da

equipe  da  saúde  e  do  sexo  masculino  possibilitou  uma  maior  paroximação  pela

intermediação nos temas. Usamos metodologia participativa que se constituiu como

estratégia que valorizou e se baseou na realidade de situações, fatos e histórias de vida.

A forma como o trabalho foi desenvolvido estabeleceu empatia e confiança, que dentro

de um clima de respeito e tranquilidade.

Outras obervações: a discutição do tema sexualidade não é nova na instituição e vem

sendo desenvolvido anualmente, mas a homofobia frente a internação do adolescente

homossexual,  vivendo  a  situação  foi  a  primeira  vez,  propiciou  aos  acadêmicos,

servidores, docentes e adolescentes a oportunidade de aprendizado, troca de saberes,

ampliando conhecimentos e vivências, contribuindo desta forma para ressignificação

de conceitos. O fortalecimento de nossa atuação está basicamente ancorado no domínio

que temos em desenvolver nosso trabalho, na segurança que demonstramos no agir

frente às  nossas atividades no dia-a-dia.  Ao final  desse trabalho, fica a certeza que

“ensinamos e aprendemos”. E, um dos ensinamentos foi à importância do respeito pela

diversidade. 
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Eixo temático: Ciclos Vitais

Psicologia no contexto da Saúde Coletiva e Agricultura Familiar

Graciele Barcelos dos Santos
Jéssica Cristina Schein

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Emater/ASCAR e URI-campus de Santo Ângelo.

Qual foi a experiência desenvolvida?Ações grupais no contexto coletivo das comunidades da
zona rural, através dos Clubes de Mães.

Sobre o que foi?Promoção de saúde mental nas comunidades da zona rural, visando bem estar
e cidadania.

Como funciona(ou) a experiência?

Grupos terapêuticos realizados nos clubes de mães pertecentes ao interior do município de
Santo Ângelo-RS, que tem como resultado para os seus membros o sentido de pertencimento,
universalidade,  compartilhamento  de  informações,  desenvolvimento  de  técnicas  de
socialização, aprendizagem interpessoal e coesão grupal entre outros fatores.

Desafios para o desenvolvimento?

As mulheresdo meio rural ocupam um lugar central em suas famílias, suas ações estão
em todos os ambientes,  ocupando um lugar de auxílio,  na maioria  das vezes,  nos afazeres
laborais mais pesados. Por outro lado, são as mulheres que incentivam e decidem muitas das
ações que serão tomadas no decorrer do trabalho, visto que se depositam muitos investimentos,
econômicos e laborais, na produção de determinada cultura ou também na produção leiteira,
enfim, na agricultura familiar.Ademais, elas possuem tarefas domésticas, mas essas, por serem
vistas como naturais pelo restante da família, acabam sendo menosprezadas. 

Tendo em vista todas essas responsabilidades que acabam sendo impostas às mulheres,
notou-se que os encontros dos Clubes de Mães é visto como um espaço pelo qual muitas podem
sair  de casa.  É nesse espaço que elas  conseguem manter  relações com as vizinhas,  pois  no
restante  da  semana estão envolvidas  com afazeres  nas  propriedades.  Por  isso,  destaca-se  o
papel importante que o Clube de Mães tem na vida dessas mulheres, sendo que nesse ambiente
as  atenções  estão  voltadas  para  elas,  é  um  momento  de  descontração,  no  qual  é  possível
esquecer os problemas do dia-a-dia e, é nesse lugar, que elas têm a oportunidade de cuidarem



de si. 

Por meio das conversas nos encontros que tivemos com três Clubes de Mães diferentes,
percebemos a particularidade de cada um, sendo que em alguns há mais confiança entre as
mulheres,  pelo  fato  de  se  estabelecer  uma  relação  mais  próxima.  Com  isso,  as  mulheres
conseguem expressar mais rapidamente seus sentimentos e percebem as companheiras como
aliadas nesse processo grupal.

Devido  isso,  o  trabalho  foi  orientado  para  a  auto-estima  das  mulheres.  Porém,
primeiramente foi  possível  conversar  e  compartilhar  assuntos  como depressão e  ansiedade,
tendo em vista que grande parte das mulheres fez menção ao uso de medicação. Trabalhar a
auto-estima das mulheres é um das formas de fazer com que elas se valorizem ainda mais, se
reconheçam como autoras da realidade que vivenciam e sintam prazer na realização de suas
atividades.

Quais as novidades desta experiência?

A existência dos clubes de mães no interior não é recente, este lugar é o meio onde as
comunidades  se  encontram  para  trabalharem  com  questões  relacionadas  aos  afazeres
domésticos, novos técnicas de aperfeiçoamento do trabalho até a organização de eventos, e é
neste ambiente que se faz necessário o trabalho com a saúde mental dos envolvidos.

As pessoas que vivem no campo acabam sendo “esquecidas”, esquecidas no sentido de
que a grande maioria  dos serviços que necessitam encontram-se na cidade,  sendo que esse
também é o caso do psicologia. A novidade deste trabalho reside no fato do psicólogo ir até o
interior, levando este serviço até a camunidade.

Ao longo do tempo a Psicologia passa a ser questionada e novas práticas passam a ser
pensadas tendo em vista a mobilização dos coletivos e transformação social. Com a inserção dos
psicólogos no contexto da saúde pública, configura-se um importante marco para a construção
de  uma  psicologia  crítica,  política,  histórica  e  comprometida  com  a  realidade  concreta  da
população brasileira (FREITAS apud MARTINS et al, 2010).

No primeiro contato com os clubes, quetionávamos sobre o conhecimento delas sobre a
psicologia  e  suas  atribuições,  podendo  notar  que  a  maioria  não  conhecia  o  trabalho  da
psicologia, tendo o primeiro contato com esse profissional nos encontros realizados por nós.
Outro ponto que chama atenção é o alto uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos o
que  vem nos  falar  de  um  adoencimento  das  mulheres  do  campo,  que  tem como primeira
alternativa a medicalização, levando em conta o desconhecimento do serviço da psicologia e as
dificuldades para ser atendidas,  sendo que esse serviço é oferecido apenas na zona urbana.
Nesse ponto trabalhamos na perspectiva da prevenção, inclusive para que haja uma diminuição
no  uso  de  psicofármacos,  no  sentido  de  que  as  pessoas  consigam  trazer  ao  grupo  seus
sentimentos e sofrimentos ressignificando sua história e seu pertencimento a comunidade.



Referências Bibliográficas

MARTINS, Alberto Mesaque et al.  A formação em Psicologia e a percepção do meio
rural: um debate necessário. Revista Psicologia Ensino & Formação, vol.1 Brasília, 2010. Acesso
em  05  Abril  de  2014.  Disponível  em:  http://pepsic.bvsalud.org/scielo  .php?pid=S2177-
20612010000100008  &  script=sci_arttext  . 



Eixo temático: Atenção Básica

O PET/Redes de Atenção à Saúde e a experiência interdisciplinar dentro de uma 
Estratégia de Saúde da Família: um relato de experiência

Katiele Simionatto 

Kenia Follmann da Silva
Juliana Taise Bruinsma 

Vera Regina Medeiros Andrade 
Narciso Vieira Soares

Local de experiência: Estratégia de Saúde da Família do Bairro Rogowski, Município de Santo
Ângelo, Rio Grande do Sul, Brasil.

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  12º  Coordenadoria  Regional  de  Saúde,
Universidade  Regional  Integrada  do  Alto  Uruguai  e  das  Missões  (URI),  Campus de  Santo
Ângelo, Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Ângelo, Estratégia de Saúde da
Família do Bairro Rogowski.

Qual foi a experiência desenvolvida?

O  Programa  de  Educação  pelo  Trabalho  para  a  Saúde  (PET-Saúde)  é  promovido  pelos
Ministérios  da  Saúde  e  Ministério  da  Educação  e  desenvolvido  em  parcerias  com
Universidades  juntamente  com  Secretarias  Estaduais  e/ou  Municipais  de  Saúde  (BRASIL,
2013). 

Constitui-se em um programa de educação tutorial  desenvolvido em grupos  organizados a
partir de cursos de graduação das instituições de ensino superior do País, destinado a fomentar
grupos  de  aprendizagem  tutorial  na  Estratégia  Saúde  da  Família,  que  tem  por  objetivos:
desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos
de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; Contribuir para a elevação da
qualidade  da  formação  acadêmica  dos  alunos  de  graduação;  Estimular  a  formação  de
profissionais  e  docentes de elevada qualificação técnica,  científica,  tecnológica  e acadêmica;
Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país;
Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior (BRASIL, 2013).

Sobre o que foi?

As atividades foram desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família no bairro  Rogowski,
situado na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, durante o período compreendido entre
Abril de 2014 e Maio de 2014, sob a coordenação de uma preceptora (enfermeira pertencente à
referida equipe de saúde) e atuação de duas acadêmicas da Universidade Regional Integrada
do Alto Uruguai e das Missões, Campus de Santo Ângelo, sendo uma delas acadêmica do 9°
semestre de Psicologia e a outra, acadêmica do 7° semestre de Enfermagem. Houve ainda o
envolvimento  de  agentes  comunitários  de  saúde,  assim  como  a  técnica  de  enfermagem,
dentista,  auxiliar  de  dentista  e  médico  na  realização  de  algumas  atividades.  As  ações
promovidas se inseriram na própria dinâmica de funcionamento da ESF e contemplaram um
público diversificado, englobando as várias fases do ciclo de vida, ou seja: crianças, gestantes,



adolescentes, adultos, idosos, hipertensos, diabéticos, indígenas e todos os usuários adscritos
no território da unidade de saúde abordada.

Como funciona (ou) a experiência?

A experiência realizada no PET-Redes, nos proporcionou vivenciar e aprender sobre a porta de
entrada do Sistema Único de Saúde, sendo este o ESF, contribuindo para a interação acadêmica
e atuação interdisciplinar da equipe do mesmo. A aquisição de novos aprendizados propiciada
é extremamente relevante para uma formação diferenciada, o que torna o futuro profissional
mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho.

Desafios para o desenvolvimento?

Foi um grande desafio trabalhar de maneira interdisciplinar envolvendo-se na rotina do ESF.

Quais as novidades desta experiência?

Um trabalho que proporciona inserir diversas áreas no âmbito da saúde pública, fazendo com
que o Sistema Único de Saúde se torne uma experiência gratificante, onde pode ser analisado os
pontos à melhorar e aprender com a complexidade do sistema

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Edital Nº 14, DE 8 de março
de 2013. Seleção para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Redes de Atenção à
Saúde - PET/ Saúde Redes de Atenção à Saúde - 2013/2015. Diário Oficial da União. Nº 47,
segunda-feira, 11 de março de 2013.



Eixo temático: Atenção Básica 

O SUS pelo olhar de um grupo de ACSs
Keli Jaqueline Staudt 

Daiana Reuse 
Cléia Sofia Fritzen Reichert 

Lori Aparecida Makvitz 
Cristiane de Pellegrin Kratz

Zaléia Prado de Brum

Local de experiência: município de Santo Ângelo, situado na região noroeste do estado do Rio
Grande do Sul, Brasil. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Grupo dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
do município de Santo Ângelo, bolsistas, preceptores e tutores do projeto PET/Vigilância em
Saúde,  eixo Capacitação de  Agentes  Comunitários  em Saúde  (ACS)  em Atenção  Integral  a
Saúde nos Ciclos de Vida.

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Trabalho  de  Educação  continuada  com  ACS  do
município, parte integrante do projeto PET-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde)/Vigilância em Saúde (VS).

Sobre o que foi? Diagnóstico da visão dos ACS do SUS, usando como tema definido “O SUS
(Sistema Único de Saúde) que temos e o SUS que queremos”.

Como  funciona  a  experiência?  O  PET-VS  é  promovido  pelos  Ministérios  da  Saúde  e  da
Educação e, desenvolvido pela URI (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões) em parceria com a 12ª Coordenadoria Regional de Saúde e Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) do município de Santo Ângelo, integrando os cursos de Enfermagem, Farmácia,
Educação Física  e  Psicologia  juntamente  com tutores  e  preceptores.  Nesse  projeto  PET são
desenvolvidos encontros com os ACS que ocorrem quinzenalmente na universidade, e que são
ministrados  pelos  bolsistas  e  orientados  pelos  tutores  e  preceptores.  Estes  ACS,  cujas
atribuições são as de desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde
por  meio  de  ações  de  âmbito  individual  e  coletivo  nos  domicílios  e  na  comunidade,  sob
supervisão  competente  (BRASIL,  2006),  são  aqueles  que  possuem  maior  vínculo  com  a
comunidade, pois o seu trabalho exige uma aproximação das famílias, o que se dá através das
visitas domiciliares. A atuação dos ACS ocorre através das Estratégias de Saúde da Família
(ESF). Esta prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação dos indivíduos e da família
de forma integral e contínua, atuando através de uma equipe multiprofissional e exercendo seu
trabalho baseados nas diretrizes e princípios do SUS (BRASIL, 2011). As ESFs são componentes
do SUS, e conforme a lei nº 8.080/1990 este é constituído por um conjunto de ações e serviços
de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Um dos
focos  desse  sistema é  o  eixo  de  promoção  da  saúde,  no qual  está  incluído  o  da  educação
permanente, que é a articulação entre as necessidades de aprendizagem e do trabalho, quando
o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das pessoas e das organizações de saúde.
Seguindo  a  proposta  do  projeto  PET,  realizou-se  um  encontro  com  os  ACS,  onde
primeiramente  utilizou-se  a  Lei  Orgânica  do  SUS  (BRASIL,  1990)  como  referencial  teórico
básico. Após leituras e explicações da mesma, os ACS dividiram-se em subgrupos e passaram a
discutir  e  refletir  sobre  o  conteúdo  proposto.  Em  sequencia,  os  mesmos  confeccionaram
cartazes abordando duas questões principais: “o SUS que temos” e “o SUS que queremos”,
onde se buscou a visão dos ACS, através das suas vivências, ressaltando os pontos positivos e



negativos  do  SUS,  assim  como  a  sua  contribuição  como  ACS  neste  processo.  Depois  de
confeccionados os cartazes, os ACS, dentro de cada grupo, apresentaram o seu trabalho para o
grande grupo, apontando diversos pontos de vista e as necessárias melhorias indicadas, tais
como:  Falta  de  recursos  humanos  no  interior  do  município,  filas  de  espera,  falta  de
medicamentos, dificuldade de transporte do interior até a secretaria municipal de saúde, baixa
remuneração da classe trabalhadora, falta de atendimento humanizado, desconhecimento da
população dos direitos  que possuem no SUS,  entre outros.  Apesar  da colocação de  alguns
aspectos negativos, muitos dos ACS também elogiaram a sua equipe de saúde e o trabalho
multidisciplinar que nela ocorre. Sobre “o SUS que queremos” foram pontuados os seguintes
aspectos:  cumprimento  dos  princípios  e  diretrizes  do  SUS,  valorização  profissional,  maior
descentralização dos serviços de saúde, programas que viabilizem a diminuição das filas de
espera, melhoria dos recursos humanos e materiais, maiores ações do âmbito de promoção da
saúde, equidade e triagem no atendimento, maior participação popular através dos conselhos e
conferências de saúde, qualificação profissional, dentre outras. A educação em saúde é inerente
a todas as práticas desenvolvidas no âmbito do SUS, sendo esta uma prática rotineira para os
ACS. Tais práticas acabam por, irreversivelmente, articular todos os níveis de gestão do sistema
e por influenciar na formulação de políticas de saúde nas ações de saúde, bem como os serviços
prestados ao usuário. Dessa forma, tais práticas devem ser valorizadas, promovendo-se assim a
reafirmação do SUS como política pública e VALORIAZANDO A cidadania (BRASIL, 2007).

Desafios para o desenvolvimento?  O trabalho desenvolvido neste projeto busca vencer um
paradigma de modelo de educação, usando um instrumento de ação político-pedagógica capaz
de trabalhar a prática diária dos ACS sob um enfoque diferente, permitindo-se pensar a prática
sob  um  novo  olhar.  Este  trabalho  de  educação  continuada  é  baseado  nos  princípios  de
educação popular, seguindo-se as inspirações de Paulo Freire, onde o trabalho é pautado num
processo de construção da cidadania e democracia integral (PONTUAL & IRELAND, 2006).

Quais  as  novidades  desta  experiência?  O trabalho interdisciplinar  entre  as  acadêmicas  foi
inovador e proporcionou uma troca de conhecimentos muito rica, onde a discussão foi além
dos núcleos de conhecimento. Além disso, o compartilhamento de saberes com os ACS está
sendo uma experiência única, pois aprendemos uns com os outros. Neste sentido, percebe-se
efetivamente a essência do trabalho do PET, que foi concebido como um indutor de mudança
na formação dos futuros profissionais da saúde, de forma a atender as necessidades de saúde, e
não somente às demandas de saúde, também em consonância com as diretrizes curriculares
nacionais vigentes para a área da saúde (HOLANDA et al., 2012). 

Referências Bibliográficas: 

BRASIL. Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica,
para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
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pessoal, amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de
fevereiro de 2006, e dá outras providências. BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
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Eixo temático: Atenção Básica

(Re) Aprendendo a viver com Câncer: grupo de apoio a Pacientes Oncológicos e seus
Familiares

Aline Mattes Gehrke Schiavo¹
Angela Adam Martins²

Silvana Rudel Bolfe³
Local de experiência: 

Brasil, Rio Grande do Sul, Pejuçara

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:

Equipe  de  Atenção  Básica,  Saúde  da  Família,  Núcleo  de  apoio  a  Atenção  Básica

(NAAB), Politica de Atenção Oncológica, Politica de Alimentação e Nutrição, Núcleo

Municipal de Educação em Saúde Coletiva (NUMESC), 17ª Coordenadoria Regional de

Saúde e Cacon.

Qual foi a experiência desenvolvida?

Grupo de apoio a pacientes oncológicos e familiares

Sobre o que foi?

É um grupo terapêutico na modalidade de roda de conversa que sirva de apoio aos

pacientes oncológicos e familiares, que surgiu pela demanda dos próprios usuários e

pela aposta da equipe de saúde em proporcionar atenção integral a este grupo.

Como funciona (ou) a experiência?

São realizados encontros mensais, todas as primeiras segundas feiras do mês.  Cada

participante recebe um convite nominal. A cada encontro novos participantes podem

se integrar.  A demanda dos assuntos  parte dos  próprios  participantes,  servindo os

profissionais como mediadores. Quando requisitado são convidados profissionais da

equipe multidisciplinar do município e da rede regionalizada. Ocorre uma troca de

experiência, onde tanto pacientes como profissionais são beneficiados.

Desafios para o desenvolvimento?

Manter o entusiasmo dos participantes para a participação nos encontros. Conquistar a

confiança da equipe para apostar na experiência como meio de educação permanente

em saúde e atenção integral ao usuário. 

Quais as novidades desta experiência?

Para a equipe foi uma conquista em reunir em um mesmo grupo pacientes e familiares

em diversos estágios de desenvolvimento da doença (alguns na fase inicial, outros que

já  foram  curados)  e  desta  forma  proporcionar  momentos  de  troca  de  experiência,



informações,  reflexões,  descontração  e  interação  entre  profissionais,  pacientes  e

familiares. O grupo acabou se tornando um suporte para esses pacientes enfrentar de

maneira mais positiva seu tratamento, uma vez que conta com o apoio de outra pessoa

que já enfrentou o tratamento.



Eixo temático: Ciclos vitais

NOVEMBRO AZUL: SEJA UM HOMEM CHEIO DE VIDA. 
CUIDE DA SUA SAÚDE

Débora Gonzatto de Oliveira¹
Luciana Andreia Delaflora Willers²

Carlos Eduardo Hermann³ 
Andréia Schossler

Tania Budtinger
Local de experiência (Pais, Estado, Município):

Brasil, Rio Grande do Sul, São Valério do Sul.

Pontos de rede/ equipes de rede envolvidos:

Equipe de Atenção Básica, Saúde da Família e Apoiadores

Qual foi a experiência desenvolvida:

A promoção e prevenção do Cuidado Integral da Saúde do Homem (Novembro Azul), 

que tem por finalidade incentivar os homens sobre a importância e a necessidade de 

realizar prevenção em todas as áreas, tais como: Saúde Bucal, Saúde Mental, Física e 

também o câncer de próstata. 

Sobre o que foi:

A promoção e prevenção da saúde integral do homem.

Como funcionou a experiência:

Pensando em sensibilizar a população masculina e suas famílias através do incentivo 

ao auto cuidado e hábitos saudáveis o município de São Valério do Sul elaborou a 

seguinte programação: 

-Ornamentação das unidades de saúde com balões azuis e pintura da fachada na cor 

azul, confecção de camisetas de divulgação do novembro azul, folders, banners e 

cartazes da campanha.

-Palestra motivacional “Noite Deles” com confraternização, 

-Avaliação nutricional, testes de HGT, verificação da pressão arterial, distribuição de 

folders educativos, atividade física (alongamentos) e “Jogos de Confraternização”

________________________________

¹ Enfermeira, Especialista Saúde da Familia, São Valério do Sul, Brasil.
² Enfermeira, Especialista Saúde da Familia, São Valério do Sul, Brasil.
³ Enfermeiro, Diretor de Divisão de Saúde, São Valério do Sul, Brasil. 
Fisioterapeuta, São Valério do Sul, Brasil
Nutricionista, São Valério do Sul, Brasil



-Dia “H” atendimento multiprofissional com avaliação nutricional, vacinas, 

planejamento familiar, atendimento odontológico, psicológico, fisioterapêutico, 

ambulatorial, farmacêutico e coleta de (PSA) durante o dia e em turno diferenciado 

(Terceiro Turno).

Desafios para o desenvolvimento:

Comprometimento da equipe para o desenvolvimento da campanha;

Resistência e baixa adesão ao cuidado e prevenção da saúde;

Fatores culturais;

Quais as novidades desta experiência:

Criar um novo olhar para a saúde do homem;

Implantação da política da saúde do homem integrando a rede de cuidados.



Eixo temático: Ciclos Vitais

CUIDANDO DA SAÚDE DO TRABALHADOR

Andreia Schossler
Deise Fernanda Costella

Débora de Oliveira Gonzatto
Luciana Delaflora Willers

Tania Budtinger
1-Local de experiência

Brasil, Rio Grande do Sul, São Valério do Sul

2- pontos de rede/equipes de rede envolvidas:

Secretarias e Escolas Municipais

3- Qual foi a experiência desenvolvida? 

Foi realizada a Semana Cuidando da Saúde do Trabalhador na qual foram feitas

avaliações nutricionais e testes rápidos com os Servidores Públicos Municipais.

4- Sobre o que foi?

Avaliar  a  qualidade  de  vida  dos  servidores  públicos  municipais,  as  relações

interpessoais.

5- Como funciona (ou) a experiência?

A  Saúde  do  trabalhador  visa  a  redução  dos  acidentes  e  doenças  relacionadas  ao

trabalho mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área

da saúde.  Pensando nisso o  município de  São Valério  do Sul  promoveu a Semana

Cuidando da Saúde do Trabalhador que transcorreu da seguinte forma: a equipe de

saúde se deslocou até as secretarias municipais para realizar avaliação nutricional onde

foram coletados os dados antropométricos (peso, altura), e calculado o IMC= Índice de

massa  corpórea  e  após  passado  as  devidas  orientações  nutricionais  e  feito

agendamento posteriormente a consulta.

A equipe de Enfermagem realizou testes como: HGT (glicose),  avaliação das

carteiras de vacinação, verificação de pressão arterial e o teste de Snellen (visão). 

Além das  orientações  passadas  no momento do resultado das  avaliações  os

servidores que apresentaram alterações foram orientados a procurar a unidade básica

de saúde para posterior encaminhamento a especialistas. 

Como encerramento da semana foi realizado o 3º Encontro Municipal de Saúde do

Trabalhador, onde os servidores foram recepcionados com café colonial e em seguida

ocorreu uma palestra sobre autoconhecimento e relações interpessoais. 



6. Desafios para o desenvolvimento? 

O medo e a resistência para a realização destas avaliações, dificuldade dos servidores

apresentaram a documentação solicitada anteriormente, tais como: cartão SUS, carteira

de vacina, dificultando o desenvolvimento das avaliações e principalmente o retorno,

ou seja, voltar à unidade básica de saúde e agendar o profissional necessário para cada

caso.

7. Quais as novidades desta experiência?

O que surpreendeu foi o grande número de servidores que apresentaram alteração de

peso, carteiras de vacinação incompletas, alteração da pressão arterial e de visão.



Eixo temático: Ciclos Vitais

OUTUBRO ROSA

Débora Gonzatto de Oliveira¹
Luciana Andreia Delaflora Willers²

Carlos Eduardo Hermann³
Andréia Schossler

Tania Budtinger
Local de experiência (Pais, Estado, Município):

Brasil, Rio Grande do Sul, São Valério do Sul.

Pontos de rede/ equipes de rede envolvidos:

Equipe de Atenção Básica, Saúde da Família e Apoiadores

Qual foi a experiência desenvolvida:

A promoção e prevenção do Cuidado Integral da Saúde Da Mulher (Outubro Rosa),

através de palestra motivacional, campanha de prevenção ao câncer de mama e colo

uterino, caminhada das mulheres, Dia M com verificação de pressão arterial sistêmica,

avaliação antropométrica, nutricional, HGT.

Sobre o que foi:

A promoção e prevenção da saúde integral da mulher.

Como funcionou a experiência:

Engajados nesta importante mobilização da campanha do Outubro Rosa, o município

de  São  Valério  do  Sul  trouxe  a  população  feminina  uma  programação  com

atendimentos e  ações diferenciados visando a prevenção,  promoção e qualidade de

vida de todas. As ações desenvolvidas foram:

-Ornamentação das unidades de saúde com balões rosas e pintura da fachada na cor

rosa, confecção de camisetas de divulgação do outubro rosa, folders, banners e cartazes

da campanha.

- Tarde delas, com diversas atividades recreativas, coffe break e Palestra Motivacional.

-Dia “M” de atendimento multiprofissional com Avaliação Nutricional, realização de

preventivo,  vacinas,  planejamento familiar,  atendimento odontológico,  psicológico e

fisioterapêutico, ambulatorial e farmacêutico.

¹ Enfermeira, Especialista Saúde da Familia, São Valério do Sul, Brasil.
² Enfermeira, Especialista Saúde da Familia, São Valério do Sul, Brasil.
³ Enfermeiro, Diretor de Divisão de Saúde, São Valério do Sul, Brasil. 



Fisioterapeuta, São Valério do Sul, Brasil
Nutricionista, São Valério do Sul, Brasil

-“Caminhada Rosa” com escolas, secretarias municipais, entidades e comunidade em

geral.

Desafios para o desenvolvimento:

Comprometimento da equipe para o desenvolvimento da campanha;

Incerteza de adesão por parte da população alvo;

Divulgação da programação para todo o município;

Organização do evento por parte dos profissionais.

Quais as novidades desta experiência:

As expectativas foram superadas devido à boa adesão e participação do público alvo;

Integração entre as Unidades de Saúde (Equipes) do Município;

Programação diferenciada visando a integralidade da Saúde da Mulher.



Eixo temático: Atenção Básica

CINEMA COM O PIM
COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES 

Ângela Padilha
Débora de Oliveira Gonzatto 

Luciane Fritzen 
Patrícia Watthier de Abreu

Rozani Ribeiro

1- Local de experiência

Brasil, Rio Grande do Sul, São Valério do Sul

2- pontos de rede/equipes de rede envolvidas:

Secretarias Municipais usuários do PIM e rede CEGONHA

3- Qual foi a experiência desenvolvida? 

Foi realizada Manhã de cinema com pipoca em comemoração ao dia das mães. O

filme transmitido foi “Uma grande Cão Fusão.”

4- Sobre o que foi?

Comemorar o  dia das  mães promovendo integração entre  a família,  não apenas

mães e filhos como os pais ou avos junto, mas lembrando e resgatando maternidade,

o cuidar.

5- Como funciona (ou) a experiência?

O Filme foi transmitido no Auditório Municipal, onde estiveram presentes em torno

de 35 famílias,  os  secretários  de educação,  assistência  social  e  saúde e o senhor

prefeito  municipal  compartilhando  das  experiências.  Foi  oferecido  pipoca,

acompanhado de chá. Após o filme foram realizados sorteios de presentes e entrega

de mimos. Os mimos foram confeccionados pelas visitadoras PIM, eram flores feitas

com caixas de ovos. 

6- Desafios para o desenvolvimento? 

O horário era um dos desafios, por ser dia de semana no período manhã, muitas

mães trabalham sejam como agricultoras, seja no comercio ou outros setores.

7- Quais as novidades desta experiência?

A  aceitação  foi  melhor  do  que  se  imaginava.  O  filme  foi  transmitido  quase

completando o período de uma hora, pois as crianças começaram a dispersar como

era o esperado. Houve muita interação e proximidade entre pais e filhos. Foi bem

aceito também pela gestão que participou da atividade.



Eixo temático: Atenção Básica

HISTÓRIA DE VARAL

João Vicente Hartmann 
Cleiton Rodrigo Kochhann

Dulce Maria Pereira .
Jussara Monteiro Gerlach 

Ludiere Saling
Lurdes Motta dos Santos 

Rejani Cristina Delaflora Guth 

Local de experiência: 

Brasil, Rio Grande do Sul, São Martinho.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Equipe de atenção Básica, Saúde da Família Orquídea ESF1 e Apoiadores
Qual foi a experiência desenvolvida?

Pesquisa de dados, entrevista com membros da comunidade local e demonstração de História

de Varal, sendo esta uma ferramenta para integrar à história, seus elementos e curiosidade,

capaz de promover interação e o despertar de habilidades.

Sobre o que foi?

Sobre  o  histórico  do  município  de  São  Martinho,  dando  ênfase  aos  aspectos  relevantes,

curiosidades e a cultura local.

Como funcionou a experiência?

A equipe se engajou na realização da pesquisa, entrevista e busca de fotos antigas e atuais para

construir  o  varal,  contar  a  História  do  município  de  São  Martinho,  além  de  ressaltar  as

dificuldades  superadas  pelos  primeiros  habitantes  deste  solo  e  a  evolução  promovida  no

decorrer do tempo.

A equipe  Orquídea  apresentou  o  Varal  no  curso  de  Educação  popular  em Ijuí  e  em uma

reunião Microregional dos membros do Nuresc e Numesc em São Martinho.

Desafios para o desenvolvimento?

Resgatar a arte de contar Histórias, utilizando um método antigo porém deixado de lado com o

surgimento das atuais tecnologias da informação e comunicação;

Comprometimento da equipe para realização das entrevistas e pesquisas;

Tempo para a coleta do material e construção da História;

Organização do Varal por parte dos componentes;



Apresentação do Varal no curso de Educação Popular;

Apresentação do Varal na Reunião Microregional do Nuresc e Numesc.

Quais as novidades desta experiência?

O resgate do Varal  como forma de contação de histórias,  de  maneira  simples,  porém com

capacidade de despertar a atenção, interação e curiosidade do grupo envolvido;

O fortalecimento  da  identidade  cultural  coletiva  e  individual,  reforçando  o  sentimento  de

pertença e auto estima pela ampliação do conhecimento histórico e a importância das raízes de

um povo.

Referências :

- História do município de São Martinho.- 1964-1966

SANTOS. Gisele do Roccio Cordeiro Mugnol. Metodologia do Ensino da Arte. 2006.

FREIRE. Paulo Pedagogia do Oprimido. 1970.

FREIRE. Paulo Conscientização: Teoria e Prática da Libertação; uma Introdução ao Pensamento

de Paulo Freire. 1980.



Eixo temático: Atenção Básica

NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA – NAAB CATUÍPE

Flávia Vanessa Fischer 
Elaine de Souza Baroni 

Cíntia Rejane Wisniewski 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Catuípe.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Núcleo de  Apoio à  Atenção Básica – NAAB,

Estratégia de Saúde da Família.
Qual foi a experiência desenvolvida?
Início do trabalho do Núcleo de Apoio à Atenção Básica – NAAB Catuípe.
Sobre o que foi?
Sobre a implantação do Núcleo de Apoio à Atenção Básica – NAAB de Catuípe, autorizada

através da Resolução CIB/RS nº 093/12.
Como funciona(ou) a experiência?
No ano de 2014 o NAAB entrou em funcionamento. Foram contratadas três profissionais para

integrarem o Núcleo:  Cíntia  Rejane Wisniewski,  Profissional  de  Educação Física,  Elaine  de

Souza Baroni, Assistente Social e Flávia Vanessa Fischer, psicóloga. Todas as profissionais tem

dedicação de 40hs semanais no NAAB.

Em fevereiro foi elaborado o Plano de trabalho para ser executado com o incentivo financeiro

repassado ao Fundo Municipal de Saúde. 

O NAAB vem realizando atividades juntamente com as Estratégias de Saúde da Família do

município,  como visitas  domiciliares,  consultas  compartilhadas,  participação nos  grupos  de

saúde organizados pela ESF, participação nas reuniões de equipe.

As  integrantes  realizam  ainda  grupos  na  sede  do  NAAB,  nas  academias  de  saúde,  ações

intersetoriais  com a Secretaria de Educação,  o Centro de Referência da Assistência Social  –

CRAS e EMATER.

As integrantes buscam participar dos encontros e reuniões de Saúde Mental e Atenção Básica

realizados na Macrorregião Missioneira, buscando fortalecer as ações do NAAB.
Desafios para o desenvolvimento?
Os desafios para o desenvolvimento do trabalho do NAAB são muitos, porém este também é

um elemento que impulsiona o trabalho. Trata-se de um programa novo, pouco conhecido,

sendo assim, um dos desafios é apresentá-lo às Equipes de Estratégia de Saúde da Família,

afinal é esta a finalidade do mesmo, o apoio às ESF. Outro desafio é conseguir realizar o apoio

matricial com as Equipes, de forma a buscar uma construção coletiva de melhores processos de

trabalho na Atenção Básica, e ainda, pelo enfoque na saúde mental, fazer com que esta temática



consiga  ser  trabalhada  e  mais  falada  e  percebida  na  Atenção  Básica,  afinal  é  de  suma

importância  que  todos  os  profissionais  vinculados  à  Atenção  Básica  percebam que  podem

acolher e trabalhar com saúde mental.
Quais as novidades desta experiência?
O NAAB aderiu ao Incentivo Estadual para Aquisição de Veículo e já foi contemplado com o

valor no Fundo Municipal de Saúde, segue agora a licitação para aquisição do mesmo. Este

incentivo do carro aumenta a possibilidade da realização de atividades nos territórios  mais

afastados do município, especialmente as visitas domiciliares.
Outras observações:

Cabe destacar que este dispositivo, criado no Rio Grande do Sul, é pontencializador para a

realização  de  um  trabalho  baseado  nos  princípios  do  Sistema  Único  de  Saúde.  O  NAAB

trabalha junto com as Equipes de Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família, de modo a

compartilhar responsabilidades por ações de promoção de saúde no território; matriciamento

(discussão  de  casos,  atendimentos  conjuntos),  construção  da  rede  intersetorial  e  Educação

Permanente.
Referências Bibliográficas:

Guia de Implantação do Núcleo de Apoio à Atenção Básica – NAAB Saúde Mental – SES/RS 



Eixo temático: Atenção Básica

GRUPO DE MULHERES – SAÚDE MENTAL

Flávia Vanessa Fischer 
Elaine de Souza Baroni 

Cíntia Rejane Wisniewski 
Yarka La O Figueiredo 

Mirna Sandri
Olga Antunes 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Catuípe.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família, Núcleo de Apoio

à Atenção Básica – NAAB.
Qual foi a experiência desenvolvida?
Início das atividades do Grupo de Mulheres com foco na Saúde Mental.
Sobre o que foi?
Criação  de  espaço  para  mulheres  com  sofrimento  mental  e  usuárias  de  medicações

psiquiátricas no qual pudessem relatar suas experiências de vida.
Como funciona(ou) a experiência?
O  grupo  foi  pensado  para  trabalhar  a  temática  da  saúde  mental,  uso  de  medicações

psiquiátricas.  Inicialmente  foi  proposto  trabalhar  com  o  Guia  da  Gestão  Autônoma  da

Medicação, porém, pelo grupo ser novo, a cada encontro surgiam novas integrantes e muitas

vezes as anteriores faltavam, desta forma precisávamos iniciar novamente o Guia,  e com o

decorrer do tempo tivemos que repensar a proposta do grupo, deixando o Guia GAM como

uma das metas do grupo a médio prazo, buscando fortalecer primeiro o grupo para conseguir

iniciar uma metodologia sequencial. Podemos contar com o apoio da médica cubana, que por

diversas vezes participou das conversas sobre saúde e saúde mental, além de vincular algumas

usuárias ao grupo.
Desafios para o desenvolvimento?
O maior desafio para o desenvolvimento foi a dificuldade de adesão e vinculação das usuárias

ao gupo.
Quais as novidades desta experiência?
Repensando a proposta do grupo, resolvemos continuar com a temática da saúde mental, mas

com  a  mudança  no  formato  das  atividades.  Trabalhamos  então  com  rodas  de  conversa,

materiais audiovisuais, atividades físicas – especialmente alongamentos e orientação quanto à

prática de exercícios físicos – e há pouco tempo passamos a contar com trabalhos manuais com

ajuda de uma oficineira.



Eixo temático: Atenção Básica 

DESISTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E O NOVO RECOMEÇO DE VIDA DE
UMA ADOLESCENTE.

Sara Eduarda Pires 
Jaqueline Gomes do Nascimento 

Marli Terezinha Brigo Aires Bueno 

A  presente  experiência  foi  desenvolvida no  município  de  Inhacorá,  localizado  na

região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, através da equipe de Atenção Básica

da Saúde, da equipe do Núcleo de Apoio à Atenção Básica – NAAB, da Secretaria de

Assistência Social e o Conselho Tutelar. Esta experiência  foi desenvolvida com uma

adolescente,  denominada Maria,  destituída da sua família  com dois  anos  de  idade,

passando  a  morar  em  instituições  de  acolhimento  até  maio  2014.  A  adolescente

juntamente com suas três irmãs foi destituída de sua família devido à negligência por

parte  da  mãe.  No  decorrer  dos  anos  Maria  passou  por  várias  instituições  de

acolhimento, não conseguindo criar vínculos com as mesmas e acabava fugindo dos

locais.  Com essas  fugas  a  adolescente começou a fazer  o  uso de  álcool  e  drogas  e

também a se prostituir para conseguir dinheiro. Contudo, é importante ressaltar que a

mesma acabava voltando para a instituição que suas irmãs estavam abrigadas, pois

havia um vínculo muito grande entre elas. Na sua última fuga a adolescente retornou

ao município de Inhacorá, sendo que ficou sob responsabilidade de seu irmão João,

pois a adolescente tinha desejo de voltar a morar com sua família. Devido a sua relação

conflituosa com o seu irmão, Maria foi expulsa da casa do seu irmão, passando assim a

residir com sua tia paterna Marta. A partir desse momento, foi sentido a necessidade

de se realizar um acompanhamento pela equipe multidisciplinar do município, para

que  a  adolescente  pudesse  se  reintegrar  a  sociedade,  bem  como,  formar  vínculos

familiares, sendo que esses foram rompidos já na infância. Para se iniciar o trabalho

com a adolescente Maria, sentiu-se a necessidade de encaminhar a mesma para um

tratamento de desintoxicação no Hospital do município de Capão da Canoa. Durante

esse  processo,  foi  realizado  um  trabalho  de  preparação  para  o  acolhimento  da

adolescente  com  a  família  da  tia  Marta,  sendo  que  essa  iria  ficar  com  a  guarda

provisória da adolescente. Maria aderiu bem o tratamento, retornando ao município no

mês  de  junho.  A  partir  disso,  foi  elaborado  um  acompanhamento pela  equipe



multidisciplinar  do  município,  no  qual  foram  realizadas  visitas  domiciliares,

acompanhamento familiar, orientações sobre suas atividades diárias, bem como, o uso

da medicação e a participação da adolescente nas oficinas terapêuticas desenvolvidas

pelo NAAB. Sendo que os objetivos desse acompanhamento são: interar a adolescente

com a sociedade e a família, bem como com a equipe multidisciplinar do município;

avaliar  as  condições  que  a  família  da  usuária  se  encontra;  auxiliar  a  usuária  na

organização da sua vida, criando juntamente com ela objetivos, metas e expectativas

para sua vida futura; auxiliar no planejamento de atividade a longo e curto prazo, nas

tomadas de decisões, estruturações de hábitos; identificar e organizar pensamento e

emoções da usuária;  incentivar autonomia na vida da adolescente,  melhorando sua

qualidade de vida e  incentivando a busca de uma vida profissional.  Através desse

acompanhamento proporcionado a adolescente possibilita que consiga ser dona da sua

própria história, tomando decisões e pensando sobre seu futuro. A partir disso, Maria

começou  a  se  relacionar  com  Pedro,  19  anos,  sendo  esse  filho  de  Marta,  o

relacionamento entre eles é harmonioso, no qual Maria tem um respeito e um afeto

muito grande por Pedro, sendo esse seu maior ponto de referencia. No decorrer dos

dias, a relação entre a família da Tia Marta e Maria se tornou conflituosa, gerando um

desconforto entre ambas. Devido a esses fatos, a adolescente Maria e o seu namorado

Pedro mudaram-se de residência, para assim constituírem um novo lar e oportunizar a

Maria um novo recomeço de vida. No entanto, essa nova mudança está sendo vista de

forma positiva pela  equipe,  no  qual  Maria  está  sendo protagonista  de  sua própria

história,  criando  mais  autonomia  e  responsabilidade.  Contudo,  o  maior  desafio

encontrado  pela  equipe  foi  à  forma  que  Maria  iria  aderir  à  intervenção,  pois

adolescente  sempre  teve  resistências  em  aderir  às  intervenções  propostas,  não

cumprindo  as  regras,  não  aceitando  os  limites  impostos  pelos  lugares  que  esteve

acolhida  no  decorrer  de  sua  vida.  A  partir  disso,  percebeu-se  que  a  novidade

encontrada  é  a  importância  da  equipe  criar  um  bom  vínculo  com  a  adolescente,

possibilitando  que  a  mesma  seja  a  autora  da  sua  história,  lhe  proporcionando  as

tomadas de decisões em relação a sua própria vida e construindo juntamente com ela o

seu projeto de vida. Portanto, essa intervenção oportunizou a adolescente um resgate

de valores que estavam perdidos, possibilitando a Maria e Pedro constituírem a sua

própria família.



Eixo temático: Atenção Básica

FECHAR OS OLHOS É PERMITIR, DENUNCIAR É COMBATER.

Izabel Cristina Dalagno 
Grace Bamberg 

Jordana Patrícia Franzmann 
Loiva Eidelwein de Oliveira 

Marcia Teresinha Hunhoff
Juares Zanella de Jesus

Ana Claudia Chiodi

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Sede Nova.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Rede de combate à violência; Rede de Atenção

Básica e Equipe de Saúde Mental.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Conscientização  e  prevenção  da  violência  junto  às

escolas, creche, grupos de saúde mental, grupo de terceira idade e comunidade em geral.
Sobre o que foi? Prevenção e conscientização da violência doméstica, violência contra a pessoa

idosa,  abuso e violação sexual  contra  criança e  adolescente,  violência psicológica,  violência

física, negligência, abandono, violência ao trabalhador e maus tratos em geral.
Como  funcionou  a  experiência?  Através  de  encontros,  reuniões,  explanação,  campanha,

divulgação, intervenção junto aos grupos de saúde mental e oficina terapêutica, escola e creche,

caminhadas, jogos educativos.
Desafios para o desenvolvimento? Mobilização da equipe de atenção básica, escolas, grupos e

comunidade em geral.
Quais as novidades desta experiência?  Conseguir com que a sociedade se comprometa e se

torne cumplice dos programas e atividades de saúde do município.



Eixo temático: Ciclos Vitais

SAÚDE DO IDOSO ACAMADO
Janete Rafaelli Kunrath
Cristina B. W.F. Grade 

Técnicas em Enfermagem

Local de experiência: CORONEL BARROS/RS
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:Equipe multidisciplinar do ESF. 
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?Através  de  visitas  domiciliares,  buscando  um  olhar

voltado à saúde do idoso acamado e seus cuidadores, visando melhorias na qualidade de vida

de ambos junto a equipe multidisciplinar do ESF.

Sobre o que foi? Idosos acamados e seus cuidadores.

Como funciona(ou) a experiência? Por meio de um plano de ação desenvolvido pelas técnicas

de  enfermagem  do  município,  durante  o  curso  Saúde  do  Idoso,  onde  através  de  visitas

domiciliares realizaram intervenções educativas com os cuidadores para garantir o bem estar

destes  e  seus  idosos.  O  plano  de  ação  consistiu  em  orientações  sobre  o  atendimento  e

disponibilidade da equipe multidisciplinar e demonstrações de medidas de conforto.

Desafios para o desenvolvimento? A mudança na rotina destes cuidadores, fazendo com que

percebam que  pequenas  ações  levam a  bons  resultados.  Um exemplo  seria  a  mudança  de

decúbito de 2/2 hs que leva a prevenção de úlceras, sendo mais fácil fazê-lo do que tratar uma

lesão. 

Quais  as  novidades  desta  experiência?A  adesão  dos  familiares  às  atividades  propostas  e

desenvolvidas, e a busca destes por um cuidado de si, devido à oferta de atendimento com

profissionais qualificados.



Eixo Temático: Atenção Básica

Casa de Apoio a Saúde 

João Alcimar de Lima 135

Local de experiência: 

Município: Crissiumal UF: RS / IBGE: 4306007 17ª CRS

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

A  experiência  envolve  toda  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  que  esta

estruturada em cinco Equipes de Saúde da Família, três Equipes de Saúde Bucal, trinta

e  seis  Agentes  Comunitários  de  Saúde  e  um  CAPS  I,  os  quais  atendem  a  uma

população  de  aproximadamente  14.360  habitantes,  que  correspondem  a  100%  da

população do município; Sendo as ESF a porta de entrada dos serviços públicos de

saúde e com constante demanda por serviços especializados, a SMS mantém o setor de

regulação, com o intuito de garantir  acesso e continuidade a tratamentos e serviços

especializados  de  qualidade.  É  através  do  setor  de  encaminhamento  que  são

encaminhados diariamente cerca de 35 usuários,  para outros municípios onde estão

localizadas  e  contratualizadas  as  referencias  em  serviços  de  saúde,  como  exames

especializados,  consultas  com  especialistas,  tratamento  oncológico,  entre  outros.

Atualmente grande parte das referencias em saúde para a SMS de Crissiumal estão

localizadas principalmente no município de Ijuí, que esta distante aproximadamente

140  Km  do  município  de  Crissiumal,  o  que  requer  constante  deslocamento  de

pacientes;

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Implantação de primeira Casa de Apoio (modelo albergue) pública (municipal)

do Estado do Rio Grande do Sul destinada a pacientes do SUS; 

Aquisição de micro ônibus leito para fortalecimento e implementação das ações

da Casa de Apoio de forma humanizada e segura;

Sobre o que foi?

Tendo  em  vista  o  fechamento  de  albergues  mantidos  por  representantes

políticos,  bem  como  legislação  vigente,  o  Município  de  Crissiumal  foi  pioneiro  na

criação de uma  Casa de Apoio à Saúde para pacientes e familiares que necessitam

tratamentos e/ou serviços especializados de saúde fora do município;

Como funciona(ou) a experiência?



Devido a distancia e tempo de deslocamento para a cidade de Ijuí, na tentativa

de proporcionar maior conforto, segurança, qualidade e humanização do atendimento,

a PM de Crissiumal realizou em parceria com a câmara de vereadores, a aquisição de

um micro ônibus leito, de 32 lugares, com banheiro, frigobar, TV e ar condicionado,

destinado ao transporte de pacientes de Crissiumal a Ijuí;

Diante  da  falta  de  um  espaço  para  permanência  de  paciente  enquanto

aguardam consultas, exames e tratamentos, a Prefeitura Municipal de Crissiumal, por

meio da Lei Municipal 3.046 de 13 de fevereiro de 2014, cria a Casa de Apoio a Saúde

de Crissiumal, na cidade de Ijuí, e por meio de licitação, foi locada uma casa, a uma

quadra do Hospital de Caridade de Ijuí (polo regional em saúde), que foi inaugurada

no dia 07 de fevereiro de 2014, esta casa conta com toda a infraestrutura necessária ao

bom acolhimento dos usuário e familiares;  A casa esta dividida por cômodos onde

temos  sala  de  recepção  e  acolhimento,  sala  de  estar  com  TV  e  internet,  cozinha

completa,  lavanderia,  quartos  masculino,  quartos  feminino,  banheiros,  quarto  de

motoristas, ambientes climatizados e espaços de uso comum a todos;

A Casa de Apoio funciona de segunda-feira a sexta-feira, conta com motorista e

carro  para  deslocamento  urbano  e  uma  servente,  possui  normas  e  rotinas  de

funcionamento e uso coletivo, acolhe diariamente em média 28 pessoas em um espaço

físico adequado e acolhedor, onde o usuário é visto na sua integralidade e de forma

humanizada.

Desafios para o desenvolvimento?

Os principais desafios foram o aporte legal para implantação e manutenção de

uma  casa  de  Apoio  fora  do  Município,  assim  como,  disponibilidade  de  recursos

financeiros para aquisição do ônibus e manutenção da Casa de Apoio;

Quais as novidades desta experiência?

É a primeira Casa de Apoio (albergue) municipal no RS e 100% SUS, dedicada a

atendimento de forma humanizada e que por ser pública permite acesso igualitário aos

usuários;

Parceria entre legislativo e executivo no financiamento dos serviços de saúde;

É  uma  iniciativa  que  tem  como  objetivo  o  atendimento  de  qualidade  e  de

facilitar o acesso aos serviços públicos de saúde;

Referências Bibliográficas



IBGE  Cidades,  capturado  online  no  dia  14/08/2014  as  10:36  em

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?

lang=&codmun=430600&search=rio-grande-do-sul|crissiumal;

Prefeitura Municipal de Crissiumal, Lei Municipal 3.046 de 13 de fevereiro de 2014, que

dispõe sobre a criação da Casa de Apoio a Saúde de Crissiumal, na cidade de Ijuí e da

outras providencias;

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=430600&search=rio-grande-do-sul%7Ccrissiumal
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=430600&search=rio-grande-do-sul%7Ccrissiumal


Eixo temático: Gestão

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA GESTÃO DA SAÚDE

Juares Zanella de Jesus

Local de experiência: Secretaria Municipal de Saúde - Município de Sede Nova - RS.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Controle Social – Construção e Participação de

todas as comunidades da área rural  e  urbana do município representando o segmento dos

usuários do SUS na Gestão da Saúde de Sede Nova.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Foi  desenvolvido  o  processo  de  participação  das

comunidades na Gestão do Sistema Municipal de Saúde através do Conselho Municipal de

Saúde no segmento dos usuários, aonde envolvem todas as comunidades do município. 
Sobre o que foi? Participação da comunidade no Controle Social do SUS.
Como funcionou a experiência?  Construção da Legislação Municipal adequada a Legislação

Estadual  e  Federal.  Após  está  adequação  escolha  de  Conselheiros  para  representação  das

comunidades no Conselho Municipal  de  Saúde representando o segmento dos usuários.  A

escolha foi  realizada através  de reuniões nas comunidades  com a participação de  todos os

interessados.  Sendo  que  a  participação  destes  Conselheiros  nas  reuniões  é  de  excelente

freqüência. 
Desafios para o desenvolvimento?  Mobilização das comunidades para a participação social,

desenvolvendo nestes atores (usuários) o interesse e a importância da participação social na

Gestão do SUS.
Quais  as  novidades  desta  experiência?Conseguir  com  que  as  lideranças  de  todas  as

comunidades  do  município  envolvam-se  na  gestão,  regulação  e  fiscalização  do  Sistema

Municipal de Saúde através do Conselho Municipal de Saúde do município de Sede Nova.



Eixo temático: Atenção Básica

RODA DE CONVERSA DE EQUIPE COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE

Juares Zanella de Jesus136

Local de experiência: Secretaria Municipal de Saúde - Município de Sede Nova - RS.
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Equipe  de  profissionais  que  trabalham  na

Secretaria Municipal de Saúde de Sede Nova.
Qual foi a experiência desenvolvida?  Realização de rodas de conversa mensalmente com

todos os membros da equipe da Secretaria municipal de saúde de Sede Nova. 

Sobre  o  que  foi?  Reunião  de  equipe  como  ferramenta  para  desenvolver  a  Educação

Permanente.

Como funcionou a experiência?  A realização de reuniões (roda de conversa) em um turno

mensalmente, com a participação de todos os membros da equipe desta secretaria. Sendo a

cada  reunião  um  tema  é  desenvolvido  por  alguns  membros  desta  equipe.  Os  temas

trabalhados são, NUMEPS (Núcleo Municipal de Educação Permanente em Saúde), Projeto

Sede  Nova Sem Violência,  Vigilância  em Saúde,  Rede  de  Saúde  Mental,  Dispositivos  da

Política de Humanização. 

Desafios  para  o  desenvolvimento?  Mobilização  de  todos  os  membros  da  equipe  e

desenvolvimento da sensibilização para a construção coletiva de um espaço aonde todos se

sintam agentes do processo de Educação Permanente.

Quais as novidades desta experiência?  Conseguir construir coletivamente um espaço para

troca de saberes e  entendimento do processo de trabalho,  bem como tornar-se ator e  co-

responsável  das ações em saúde desenvolvidas junto à Secretaria Municipal  de Saúde de

Sede Nova. Uma oportunidade de aproximação da gestão e atenção do SUS e superação das

barreiras  que ocorrem pelas  falhas de  comunicação.  Também ocorre  a  construção de  um

espaço em que todos  se responsabilizam pela  construção  de  uma rede de  informações  e

cooperações dentro do sistema municipal de saúde. 



Eixo temático: Gestão

Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva – NUMESC

Cíntia Rejane Wisniewski 
Elaine de Souza Baroni 
Flávia Vanessa Fischer 

Ane Gabrieli Poli 
Josélia Bernardi

Taline Dalla Rosa 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Catuípe.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família, Núcleo de Apoio

à Atenção Básica – NAAB, 17ª Coordenadoria Regional de Saúde.
Qual foi a experiência desenvolvida?
Criação  do  NUMESC  de  Catuípe  com  realizações  de  reuniões  e  encontros  de  Educação

Permanente.
Sobre o que foi?
A Resolução nº 590/13 – CIB/RS institui a Rede de Educação em Saúde Coletiva (Resc) no

Estado do Rio Grande do Sul. Art. 4º- Da Organização Municipal – Em âmbito municipal, a

gestão da Rede de Educação em Saúde Coletiva (Numesc). Baseada na Resolução e com o apoio

e  incentivo  da  17ª  Coordenadoria  Regional  de  Saúde,  o  município  de  Catuípe,  através  de

profissionais  e  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  elabora  o  Termo  de  Adesão  à  Rede  de

Educação em Saúde Coletiva, criando desta forma o Núcleo Municipal de Educação em Saúde

Coletiva – NUMESC Catuípe. 
Como funciona(ou) a experiência?
Um  grupo  de  profissionais  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Catuípe,  pensando  nas

propostas de Educação Permanente fundamentais para qualificar os processos de trabalho no

Sistema Único de Saúde, adere à Resc em maio de 2014.  O grupo condutor do Numesc de

Catuípe realiza  reuniões  semanais  para  discutir  a  questão da Educação  Permanente,  assim

como para organizar encontros para todos os trabalhadores da Atenção Básica e também Rede

Intersetorial. O grupo já realizou reuniões com responsáveis pelo Núcleo Regional de Educação

em Saúde Coletiva - Nuresc da 17ª CRS e organizou encontros intersetoriais sobre Trabalho e

Motivação das Equipes de Atenção Básica e Vigilância da Violência.
Desafios para o desenvolvimento?
Romper com a lógica do trabalho repetitivo, sem parar para refletir nas práticas da Atenção

Básica.
Quais as novidades desta experiência?
As atividades realizadas estão sendo bem recebidas pelas Equipes das Estratégias de Saúde da

Família. O grupo condutor do Numesc Catuípe está programando os próximos encontros com



temas da Atenção Básica e sobre Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Básica. 



Eixo temático: Gestão

ESTUDANTE DE ENFERMAGEM COMO PROTAGONISTA DAS REDES DE
ATENÇAO À SAÚDE

Patrícia Dalla Barba
Adriane Cristina Bernat Kolankieczch

Arlete Regina Roman
José Stona

Marli Maria Loro
Rozeli Rita Rodrigues

Local de Experiência

Relato de experiência desenvolvido na 17ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS),

localizada no município de Ijuí, região noroeste do Rio Grande do Sul, Brasil; junto ao

Departamento de Ações em Saúde (DAS). 

Pontos de Rede/ Equipes de Rede Envolvidas: 

Redes de Atenção à Saúde (Rede Cegonha, Psicossocial, às Urgências e Emergências, à

pessoa com Deficiência e aquelas com doenças e condições crônicas) e da Educação

Permanente  em  Saúde.  Profissionais  envolvidos  são  os  que  compõem  equipe

multidisciplinar composta por: Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos, Farmacêuticos,

Médicos, dentre outros.

Qual a experiência desenvolvida?

Por meio da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem (ESC) III

que  faz  parte  do  décimo  semestre  do  curso  de  Enfermagem  da  UNIJUÍ,  houve  a

inserção da acadêmica na coordenadoria, como parte prática da disciplina curricular.

Durante  atividades,  foi  oportunizada  a  participação  da  mesma juntamente  com as

equipes da instituição em atividades pertinentes às Redes de Atenção à Saúde (RAS),

sua organização, demandas bem como problematizações.

Conforme portaria de nº 4.279 de 30/12/2010, as RAS são arranjos organizativos de

ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por

meio  de  sistemas  de  apoio  técnico,  logístico  e  de  gestão,  buscam  garantir  a

integralidade do cuidado e direcionado às necessidades da população (BRASIL, 2014).

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas

portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Nesse

sentido,  a  atenção  básica  deve  cumprir  algumas  funções  para  contribuir  com  o

funcionamento  das  Redes  de  Atenção  à  Saúde,  tais  como:  ser  base;  ser  resolutiva;

coordenar o cuidado e ordenar as redes (BRASIL, 2012).



As RAS são norteadas por 14 atributos das redes de atenção à saúde, distribuídos por

quatro âmbitos de abordagem, que são: modelo assistencial; governança e estratégia;

organização e gestão; e alocação de recursos financeiros e incentivos, conforme se vê no

destaque seguinte. Esses atributos devem ser obedecidos para que as redes de atenção

à saúde cumpram suas funções nos sistemas de saúde. Além dos atributos,  as RAS

constituem-se de três elementos básicos constitutivos,  propósitos de seu trabalho:  a

população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde (OPAS, 2011).

Como funciona a experiência?

A experiência funciona por meio da inserção da estudante em atividades relacionadas

às  RAS.  Tais  atividades  como  reuniões,  encontros,  visitas,  possibilitam  um  maior

entendimento acerca das RAS existentes e oportunizam a atuação na gestão do cuidado

de enfermagem na Atenção Básica em saúde. As mesmas permitem a participação do

estudante no planejamento e  implementação na lógica  de trabalhar em redes e  em

contato  com  a  realidade,  permitindo  correlacionar  e  refletir  criticamente  a  prática

cotidiana em relação ao conhecimento teórico construído enquanto academia, partir de

uma prática baseada em evidências.

Desafios para o desenvolvimento:

Os sistemas de atenção à saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades das

populações  que se expressam nas  suas  situações  de  saúde.  Para  isso  ocorrer,  deve

haver uma sintonia fina entre essas necessidades e a forma como os sistemas de saúde

se organizam para respondê-las socialmente (OPAS, 2011).

Verifica-se uma preocupação crescente com as mudanças na formação profissional em

saúde  na  qual  se  configura  cada  vez  mais  a  necessidade  de  profissionais  aptos  a

contribuir com a sociedade num contexto de profundas transformações não somente

em seu próprio campo profissional, mas também político e social. Segundo Ferreira,

Fiorini, Crivelaro (2010), a inserção do estudante desde o início do curso em atividades

práticas  propicia  um  campo  potencial  e  necessário  de  acordo  com  a  realidade

vivenciada pela grande massa populacional brasileira. Possibilita-se ainda, uma clinica

ampliada dos saberes, a aplicação efetiva de ações preventivas e promotoras de saúde

coletivas bem como avaliação de vulnerabilidades as quais a população se encontra

exposta.

Quais as novidades desta experiência?

Enfatizar  a  população,  profissionais  e  gestores  de  que  a  implantação  das  redes  de

atenção à saúde produz resultados positivos tanto nos sistemas de saúde quanto na



formação de profissionais da área de saúde e outras, e que vão dar continuidade a estas

ações futuramente. As RAS interferem de maneira positiva na qualidade de vida dos

usuários e dentre os impactos podemos destacar: Redução da fragmentação da atenção;

Melhoram a eficiência global do sistema; Evitam a multiplicação de infraestrutura e

serviços; Respondem melhor às necessidades e às expectativas das pessoas; Melhoram

o custo efetividade dos serviços de saúde; Reduzem hospitalizações desnecessárias;

Diminuem  a  utilização  excessiva  de  serviços  e  exames;  Diminuem  o  tempo  de

permanência  hospitalar;  Produzem  economias  de  escala  e  de  escopo;  Aumentam a

produtividade do sistema; Melhoram a qualidade da atenção; Produzem uma oferta

balanceada de atenção geral e especializada; A continuidade da atenção gera maior

efetividade  clínica;  Facilitam  a  utilização  dos  diferentes  níveis  de  atenção  pelas

pessoas; Aumentam a satisfação dos usuários; Facilitam o autocuidado pelas pessoas

(OPAS, 2011). 
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Eixo temático: Atenção básica

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Sirléia Leder
Marcio Strassburguer

Marilei Uecker Pletsch 
Maristela Borin Busnello

Moisiane Jezewski
Diogo Mariotti 

Local de experiência: 

Brasil, RS, Ijuí.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Unidade de Saúde da Família do Centro Social Urbano

Qual foi a experiência desenvolvida?

Consiste  em  atividades  desenvolvidas  a  partir  de  um  projeto  de  Extensão  Universitária,

denominado  de  “Cuidado  Integral  em  Saúde”,  que  tem  como  objetivo,  considerando  a

interação interdisciplinar, desenvolver estratégias de educação e promoção da saúde no espaço

da atenção básica.

Sobre o que foi?

Resgate de um grupo de caminhada e atividades efetuadas em sala de espera. 

Como funciona(ou) a experiência?

O grupo de caminhada iniciou pelo trabalho de divulgação das agentes de saúde da equipe de

saúde. Em toda visita realizada pelas agentes de saúde era entregue um convite para participar

do grupo de caminhada.  A proposta do grupo de caminhada organiza-se em um encontro

semanal,  no  turno  da  tarde  e  tem  duração  de  uma  hora.  As  atividades  realizadas  são  a

verificação dos sinais vitais, alongamentos globais e 40 minutos de caminhada, e para finalizar

mensuração dos sinais vitais e alongamentos de membros inferiores.

As atividades na sala de espera são realizadas duas vezes na semana, em turnos de maior fluxo

na ESF, com objetivo de educação em saúde. Os assuntos trabalhados forma selecionados em

discussão  com  a  equipe  de  profissionais  e  integrantes  do  projeto  de  extensão.  Antes  da

atividade,  os  responsáveis  pelo  tema  realizaram  pesquisa  bibliográfica  com  o  objetivo  de

conhecer  o  assunto  e  identificar  a  melhor  estratégia  para  apresentar  os  conteúdos.  As

metodologias  utilizadas para expor os conteúdos foram palestras,  dinâmica de perguntas  e

respostas e oficinas. 



Desafios para o desenvolvimento?

As atividades tiveram inicio há cerca de dois meses. A cada semana o grupo de caminhada

aumenta  o  numero  de  adeptos.  Porém  é  dependente  das  condições  climáticas  e  da

programação  da  associação  dos  moradores  do  bairro.  Apesar  do  grupo  de  caminhada  ser

dirigido para toda a comunidade, somente idosos participam devido ao tempo disponível e o

horário em que ocorre a atividade.

As atividades na sala de espera logo obtiveram sucesso, tendo questionamentos dos usuários,

que foram respondidos na medida do possível. Também houve participação dos profissionais

da equipe saúde, que interagiram com a dinâmica proposta, incentivando assim a participação

dos usuários. Em alguns turnos, porém, ocorrem contratempos, e as atividades não puderam

ser  desenvolvidas  com  êxito.  Num  turno  havia  poucos  usuários  na  sala  de  espera,

consequentemente  houve pouca participação.  Em outro,  muitos  usuários  entravam e  saiam

devido a uma campanha de vacinação, e ficamos impossibilitados de efetuar nossas falas. 

A sala  de  espera  é  mais  diversificada  quanto  ao  público.  São  mulheres,  homens,  idosos  e

crianças.  Isso  torna  a  atividade  ainda  mais  produtiva  e  ocorre  uma  grande  troca  de

conhecimentos entre todos. É uma estratégia muito bem aceita pelos usuários.




