
SERRA
Vacaria,
23 e 24 de setembro



Macro Serra
 Vacaria

23/09/2014
Sala I: Atenção Básica

Facilitadores: Eliana Crippa (5ª CRS/SES) e Yuday Motta (DAS/SES)

Primeiro Bloco – 14h

Título trabalho Autor principal Município
Acolhimento em livre 
demanda na atenção básica 
– Equipe ESF Barcelos

Lurdes Bortoleti Vacaria

Possibilitando a reflexão 
sobre os modos de realizar o 
planejamento e as atividades 
do  NASF dentro da própria 
equipe

Liege Bertolini Fasolo Bento Gonçalves

Programa de 
Acompanhamento de 
Hipertensos e Diabéticos

Jéssica D. Trindade Vista Alegre do Prata

Segundo Bloco – 15h

Título trabalho Autor principal Município
A territorialização na 
Estratégia de Saúde da 
Família do Bairro Lomba do 
Pinheiro, Porto Alegre - RS

Fabio Pase Porto Alegre

Planejamento compartilhado:  
estratégia para promoção da 
saúde e redução de danos 
na Estrategia de Saúde da 
Família Vale Verde

Janini Cristina Paiz Nova Petrópolis

O acesso aos serviços 
de saúde por meio do 
acolhimento na ESF de 
Bento Gonçalves-RS

Betimeire N. B. de Oliveira Bento Gonçalves



Terceiro Bloco – 16h

Título trabalho Autor principal Município
Educação em sala de espera Bárbara Girardi Jaquirana
Caminho da saúde: 
Prevenção, promoção e 
educação em São Marcos

Letícia M.Castilhos São Marcos

Atendimento por demanda 
espontânea: uma nova 
experiência na Estratégia 
da Saúde da Família Jardim 
América

Danyela Regina Bressan Vacaria

Sala II: Atenção Básica

Facilitadores: Ana Rocha (5ª CRS/SES) e Daiane Silveira (DAS/SES)

Primeiro Bloco – 14h

Título trabalho Autor principal Município
Saúde em movimento Daniel Stecanela Cardoso São José dos Ausentes
Projeto Pi Cíntia Castilhos dos Reis 

Ullmann
Nova Petrópolis

Lá vem o chaves, chaves, 
chaves, educando seus 
amigos e você: relato de 
experiência de educação 
em saúde sobre higiene e 
pediculose

Paula Gracieli Simioni 
Chupel

Vacaria

Segundo Bloco – 15h

Título trabalho Autor principal Município
Fitoterapia na Atenção 
Primária em Saúde

Caroline Drechsler Nova Petrópolis

Grupo de tabagismo: 
Abordagem e tratamento do 
fumante

Marina Scariot Muitos Capões

Grupo de Artesanato “Mãos 
Unidas “Embaixadores da 
Prevenção                                                                                   

Neli Rodriguez Chitolina Nova Petrópolis



Terceiro Bloco – 16h

Título trabalho Autor principal Município
Oficinas terapêuticas na 
atenção básica de Antônio 
Prado

Nátali leorato Zen Antônio Prado

Propiciando o protagonismo 
do usuário por meio da 
oficina terapêutica

Danubia Salvador 
Fernandes

Vacaria

SUS em cena Anelise Pelissar Vacaria

Sala III: Ciclos Vitais

Facilitadores: Bruna de Cesaro (5ª CRS/SES) e Maria Cristina Berleze (DAS/SES)

Primeiro Bloco – 14h

Saúde do homem em Vila 
Flores

Alexandra Spagnolo 
Grapégia

Vila Flores

Carinho de mãe Taíze Calza Jaquirana
O uso do lúdico para idosos  
dependentes

 Renara Prestes Oliveira Antônio Prado

Segundo Bloco – 15h

As Mãos que fazem sorrir Marcos André Dallegrave Flores da Cunha
História de amor que vivi 
com meus filhos (as)

Ereni de Oliveira Pereira da 
Silva

Vacaria

Arte urbana Paula Carolina Veiga do 
Amaral

Nova Petrópolis

Terceiro Bloco – 16h

Teatro Força Jovem: 
protagonismo adolescente 
em saúde e educação

Eliane Schenkel Vacaria

Escolha a vida Jéssica D.Trindade  Vista Alegre do Prata
Primeira Semana Mundial 
da Amamentação de Nova 
Petrópolis/RS

Aline Silva de Almeida  Nova Petrópolis



Sala IV: Gestão

Facilitadores: Beatriz Galvão (5ª CRS/SES) e Viviane Costa (5ª CRS/SES) 

Primeiro Bloco – 14h

Implantação da Estratégia 
e-SUS Atenção Básica - 
Prontuário Eletrônico do 
Cidadão - nas Unidades 
Básicas de Saúde com 
Estratégia da Saúde da 
Família na Região da Serra 
Gaúcha

Celina Adams Silveira Região da Serra Gaúcha

Tchê Apóio: um ensaio do 
apoio institucional.

Fernanda Zanotto Scopel Vacaria

Articulando redes e 
produzindo afetos na 
construção do protocolo de 
atenção à crise em saúde 
mental

Loiva Maria De Boni Santos Farroupilha

RD_ação Carina Corrêa da Silva  Nova Petrópolis

Segundo Bloco – 15h15

Cumbuca de ideias: 
incentivando o protagonismo 
do trabalhador na Estratégia 
de Saúde da Família 

Juliana de Carvalho Vacaria

Grupo de estudo de casos – 
análise de situações

Jonas Gomes Monte Alegre dos Campos

Matriciamento na atenção 
básica: uma ferramenta de 
gestão

Loremari Sberse Bento Gonçalves

Organização de um 
ambulatório de feridas

Ellen Pedroso Gramado

Terceiro Bloco – 16h15

Projeto de parceria 
intersetorial: Núcleo 
de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), 
Programa Saúde 
na Escola (PSE), 
Secretaria Municipal 
de Educação (SMED) 
e 16ª Coordenadoria 
Regional de Educação 
(16ª CRE)

Liege Bertolini Fasolo  Bento Gonçalves

Conversando sobre cidadania Luana Antunes Regoso Vacaria
A Construção cooperativa da 
política de saúde do município: 
avanços e desafios

Críslei Gerevini Nova Petrópolis



Macro Serra
Vacaria

24/09/2014
Sala I: Atenção Básica

Facilitadores: Eliana Crippa (5ª CRS/SES) e Yuday Motta (DAS/SES)

Primeiro Bloco – 8h30

Título trabalho Autor principal Município
Campanha de doação de 
medula óssea

Kellen Pereira Pinto Bom Jesus

As hepatites podem estar 
onde você menos espera

Nova Pádua

Ambulatório de úlceras 
vasculares

Cristina de Cássia Faria 
Moura

Canela

Segundo Bloco – 9h30

Título trabalho Autor principal Município
Projeto Transformando 
Hábitos

Cláudia Andrea Silva Borges Bom Jesus

Teatro – Xô Mosquito da 
Dengue 

Paulina I. Guisso Farroupilha

Projeto Vigilante Mirim da 
Dengue

Nara Roveda Muitos Capões

Terceiro Bloco – 10h30

Título trabalho Autor principal Município
O que você tem feito no PSE 
do seu território?

Elisiane De Carli Canela

Nutrindo saberes Rosemary Vilanova Alves Canela
O Agente Comunitário de 
Saúde na Estratégia de 
Controle de Simulídeos

Sandra Elian Ciota Vacaria

No Rodeio Internacional de 
Vacaria também tem SUS!

Deise Paganella Fermiano Vacaria



Sala II: Atenção Básica

Facilitadores: Ana Rocha (5ª CRS/SES) e Daiane Silveira (DAS/SES)

Primeiro Bloco – 8h30

Título trabalho Autor principal Município
Grupo Vida Saudável Roberto Umpierre Charqueadas

Projeto Pratique Saúde Catiane Richetti Trevizan Paraí
Grupo Caminhada pela Vida Gildomar Voigt Radatz Vacaria

Segundo Bloco – 9h30

Título trabalho Autor principal Município
Grupo de reeducação 
alimentar

Ana Claudia Tumelero Muitos Capões

Menos peso, mais saúde Mônica Cambruzzi Farroupilha
Abordagem da obesidade 
na ESF: menos peso, mais 
saúde

Juliana de Carvalho Vacaria

Terceiro Bloco – 10h30

Título trabalho Autor principal Município
Olho vivo na saúde Nilton Marks Picada Café
 Cronograma anual de 
atividades preventivas

Paulo Andre Paliosa Nova Pádua

Perfil de utilização de 
medicamentos por pacientes 
hipertensos e diabéticos do 
município de Vacaria 

Viviane Reinbold Simões Vacaria

Gestão de pacientes 
portadores de diabettes 
mellitus na atenção primária 
do município de Caxias do 
Sul

Edna de Freitas Lopes Caxias

Sala III: Ciclos Vitais

Facilitadores: Bruna de Cesaro (5ª CRS/SES) e Maria Cristina Berleze (DAS/SES)

Primeiro Bloco – 8h30

PIM na Mídia Irene de Fátima Pereira da 
Silva

Vacaria

Amamenta Gramado/ 
Agosto Dourado

Patrícia Reimann Gramado



De olho no risco na pessoa 
idosa

Juliana Adami Caxias do Sul

Segundo Bloco – 9h30

Biblioteca na comunidade                                                                                                             Raquel Sachett Gazzola Vacaria 
Programa de puericultura 
bebê + saúde

Márcia Duarte de Figueiredo Gramado

Indicadores de um programa 
de triagem auditiva neonatal 
ambulatorial

Luiza Lobe Signori Caxias do Sul

Terceiro Bloco – 10h30 

Projeto Moedas do Coração Drasiane Biazuz Hoffmann  Bom Jesus
Projeto madrinha - 
maternidade e paternidade 
participativa

Osvaldo Bortolon Muitos Capões

Adolescência e sexualidade Eleni carmen perondi Vacaria

Sala IV: Diversidade e Transversalidade

Facilitadores: Neiva Razera(5ª CRS/SES), Rachel Cohen (DAS/SES) e Tatiana (DAS/SES) 

Primeiro Bloco – 8h30

Saúde mental no municipio 
de campestre da serra

Uelen Paim Mondadori Campestre da Serra

SUS Pira – Uma nova forma 
de pensar a loucur

Julyana Sontag Vacaria

Teatro invisível: dialogando 
sobre DST, HIV e Aids em 
um evento tradicionalista

Roberta Borghetti Alves Vacaria

Segundo Bloco – 9h30

Implantação de um grupo 
terapêutico infantil em uma 
ESF

Tatiane Valenti Cattani Bento Gonçalves

Colagem heterógena de 
dentes anteriores – uma 
estratégia para melhorar a 
autoestima de gestantes e 
idosos usuários da ESF Km4 
– Vacaria

Cristina da Rosa Vidler da 
Cruz

Vacaria

Projeto Sorriso Especial Gustavo Pautz Carlos Nova Petrópolis



Terceiro Bloco – 10h30

Acompanhando as(os) 
acompanhantes

Helen Dalla Santa Prux Caxias do Sul

Saúde Bucal – Brincando 
também se aprende!

Mariglen Dias Trindade Vacaria

Sorrir para ser feliz Luis Henrique Santos 
Cordovai

Jaquirana

Ação educativa sobre 
higiene bucal para a 
população indígena de 
Farroupilha/RS

Antônio César Giuliato 
Fanton 

 Farroupilha



Anais
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Eixo: Atenção Básica

Oficinas Terapêuticas na 
Atenção Básica de Antônio Prado

Nátali leorato Zen 1

Renara Prestes de Oliveira 2

Jaqueline Todescatto 3

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Antônio Prado.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: As equipes envolvidas são as equipes de Estratégia de Saúde 
da Família atuantes no município: enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitárias de saúde, 
oficineiros, psicóloga...

Qual foi a experiência desenvolvida? Sobre o que foi? Com os dados estatísticos crescentes em nosso 
município de depressão e doenças crônicas não transmissíveis, problemas de saúde pública mundiais, foram 
criados projetos de oficinas terapêuticas para grupo de pessoas da cidade de Antônio Prado, oportunizando 
socialização, convivência terapêutica entre equipe e usuários/comunidade, como também promover a saúde 
por meio de atividade física e melhorar os padrões de qualidade de vida.
Os grupos criados são: 
Grupo de Atividade Física orientado por um professor de Educação Física e acompanhado por um profissional 
da saúde e os Agentes Comunitários de Saúde - ACS - da área adscrita de abrangência. 
Grupo de oficinas de artes: orientado por um profissional formado em artes plásticas com experiência em saú-
de mental, também recebe acompanhamento de um profissional da equipe de saúde, enfermagem, psicologia 
e ACS.

Objetivos
- Facilitar integração social como forma de tratamento;
- Permitir que o paciente sinta-se um criador produtivo;
- Desenvolver suas habilidades motoras e intelectuais.
 
Como funciona a experiência? Primeiramente foi discutido com a equipe de saúde e gestores sobre a 
inserção da arte em oficinas terapêuticas como forma de terapia e também aulas de atividade física. Hou-
ve grande aceitação pelas equipes e demostraram motivação para sua implantação. A partir disso, foram 
escolhidos locais públicos para a realização do projeto e divulgação do grupo para toda a comunidade, com 
cartazes e convites em outros grupos já em andamento, com grande acolhida pela comunidade. As oficinas 
de artes são realizadas em três unidades básicas de saúde - UBS do município, incluindo o interior, com en-
contros semanais. Está sendo trabalhado pintura em mural, pintura em tela e quinzenalmente artesanato, 
como tricô e crochê. As aulas de atividade física também são semanais, num total de quatro, realizadas em 
diferentes pontos da cidade, incluindo: no interior (ao ar livre) em duas quadras poliesportivas em dois bair-
ros da cidade; um dos grupos é realizado na academia ao ar livre de um bairro mais afastado da cidade. Há 
verificação de pressão arterial e hemoglicoteste pela enfermagem antes do início das atividades e no término 
é feito uma conversa com os participantes sobre assuntos relacionados à saúde.

Desafios para o desenvolvimento? Um dos desafios foi levar o projeto dos grupos terapêuticos para áreas 
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do território mais distantes do município, mantendo a adesão da comunidade local. Importante para que o 
paciente tenha êxito em seu tratamento, é o apoio de uma equipe multiprofissional composta por psiquiatra, 
psicóloga, enfermagem e os oficineiros nos grupos. Assim, como acontece em nosso município, há o apoios 
destes profissionais mantendo vínculo com o paciente e apoiando seu tratamento.
Percebeu-se que os pacientes freqüentadores das oficinas apresentaram maior adesão ao tratamento, com 
mais interesse em cuidar de si e mais preocupado com seu bem estar e de sua família.

Quais as novidades desta experiência? A implantação da experiência possibilitou estabelecer, para 
fora das paredes da unidade de saúde, ricos locais para a realização de ações em promoção de saúde com 
ações conjuntas das equipes de estratégia de saúde da família, psicologia e oficineiros. Importante também 
a participação de toda a equipe de saúde nos grupos, desenvolvendo vínculo com a população de sua área 
adscrita obtendo resultados benéficos.  

Outras observações: Muitas das atividades físicas são realizadas de forma lúdica, possibilitando a partici-
pação de todos, independente de sua condição física ou idade. A média de idade dos participantes dos grupos 
é de 65 anos e, é muito gratificante a equipe, pois muitos deles chegam no local dos grupos com auxílio de 
uma bengala e a esquecem, se tornando inúteis, após o início das atividades. 

Referencias bibliográficas 
RIBEIRO, L.A.; SALA, A.L.B.; OLIVEIRA, A.G.B. As Oficinas nos Centros de Atenção Psicossocial. Revista 
Mineira de Enfermagem – REME. Vol 12.4. Site disponível: http//:reme.org.br/artigo/detalhes/296.
BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde Mental no SUS: os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília: Ministério 
da Saúde: 2004, p 20-26.

Eixo: Atenção Básica

O acesso aos serviços de saúde 
por meio do acolhimento na ESF 
Municipal de Bento Gonçalves-RS

Betimeire N. B. de Oliveira¹
 Margareti A. da Silva²

Local de experiência: ESF Municipal, Bento Gonçalves-RS, Brasil

Pontos de rede/equipes de rede envolvidas: Equipe de Saúde da ESF Municipal de Bento Gonçalves-RS.  
A ESF Municipal é uma unidade que possui uma equipe de saúde composta de 2 enfermeiras, 1 médico clíni-
co, 3 técnicos de enfermagem, 1 aux. limpeza, 1  aux. Administrativo, 1 aux. saúde bucal e 2 dentistas. 
Tal equipe atende uma demanda de 3.100 usuários lotados na área de abrangência e aproximadamente 500 
usuários flutuantes, estes que advém de outras áreas, para atendimentos eventuais.

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência desenvolvida na ESF Municipal foi a implantação do 
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acesso aos serviços de saúde por meio do acolhimento à livre demanda dos usuários.  O acolhimento é uma 
premissa das políticas nacionais de saúde, segundo as diretrizes do SUS, e que no âmbito da humanização 
ditam que “não tem local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo: faz 
parte de todos os encontros do serviço de saúde”. O acolhimento é uma postura ética, esta que contempla 
desde a escuta sensível do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo social, no seu 
contexto de valores socioculturais, no processo de saúde e adoecimento até a sua responsabilização pela 
resolução da problemática, com ativação de redes de compartilhamento de saberes. Assim, o “acolher” é um 
compromisso de resposta às necessidades dos usuários  dos serviços de saúde, no âmbito pleno do cuidado. 
A equipe sempre promoveu de forma indireta o acolhimento, em todos os processos da assistência, desde a 
aferição de pressão, na antropometria até a consulta de enfermagem é realizado o acolhimento, talvez sem 
a denominação ou importância adequadas. Tornou-se imprescindível, portanto organizar a assistência de 
modo a prestar um melhor atendimento às necessidades do cliente.
Segundo a concepção de Franco, Bueno & Merhy (1999), o acolhimento adquire um expressão, significativa 
a partir do momento que, em todo lugar em que ocorre um encontro_enquanto trabalho de saúde_entre 
um trabalhador e um usuário, ocorrem processos tecnológicos que visam a produção de relações de escutas 
e responsabilizações, as quais se articulam com a constituição dos vínculos e compromissos em projetos de 
intervenção de saúde.

Sobre o que foi? Merhy et. al. (1994), corrobora que o acolhimento consiste na humanização das relações 
entre trabalhadores e serviços de saúde com seus usuários. No sentido de que sempre ouve o acolhimento na 
assistência prestada à  mas que os usuários não tinham o entendimento adequado sobre de que se tratava o 
acolhimento em si, que este não era de fato organizado, bem como qual a sua importância na assistência em 
saúde, a equipe implementou na ESF Municipal o atendimento por meio do acolhimento à livre demanda, ou 
seja, todo o usuário que chega a unidade de saúde passa pelo acolhimento de enfermagem, este realizado pe-
las técnicas de enfermagem ou enfermeiras, no qual o usuário é triado, ouvido quanto as suas necessidades 
e realizada avaliação inicial. Posteriormente, os usuários que possuírem critérios de risco para atendimento 
imediato são encaminhados à avaliação médica, os demais são agendados ou  realizados demais encaminha-
mentos. 
O lidar com o cotidiano das práticas de saúde favorece contatos com a realidade de nossa clientela, que é 
diversificada, envolvida por dimensões econômicas, sociais e pluri-culturais. Com efeito, essa convivência 
com os usuários dos serviços de saúde envolve saberes, práticas, mitos, tabus e representações, que fazem 
parte da subjetividade coletiva e que nem sempre compartilham com os princípios da racionalidade científi-
ca moderna.  (TEIXEIRA, 2001)

Como funcionou/está funcionando a experiência? O acolhimento foi inicialmente divulgado, quanto a 
sua implantação e logística, por meio de salas de espera na unidade, nas quais a equipe divulgava e orientava 
os usuários quanto à importância do acolhimento e como este se daria na  unidade, no atendimento à livre 
demanda. Considera-se, assim, que a sala de espera é o espaço coletivo da Unidade de Saúde, no qual são rea-
lizadas atividades sócio-educativas que visam à ampla promoção de conhecimentos e divisão de saberes com 
a comunidade. É na sala de espera que se encontram todas as vivências e conhecimentos empíricos em um 
mesmo contexto de realidade. Segundo Teixeira e Veloso (2006), as atividades em sala de espera requerem 
conhecimentos e habilidades para lidar com os grupos humanos. 
O acolhimento da sala de espera permite um olhar coletivo ao usuário, fazendo-se necessário uma avaliação 
profícua e interativa para compreender esse sujeito no grupo, intervindo nas ações de modo participativo 
e reflexivo. Nesse contexto, Teixeira e Veloso (2006), enfatizam a necessidade de se trabalhar os aspectos 
instrumentais junto com a subjetividade do grupo, que envolve a cultura, os valores, a linguagem, os senti-
mentos e as vivências. 
Posteriormente, o acolhimento se estendeu às triagens, nas quais, por meio da escuta sensível, eram visuali-
zados as suas necessidades objetivas e por meio de um olhar especializado era vislumbrado o subjetivo, este 
que conforme o contexto sociocultural do cliente, demonstrava necessidades além das que eram referidas. 
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O acolhimento, hoje, estende-se até as consultas de enfermagem, nas quais, sempre, visa-se um olhar amplo 
às necessidades do cliente. 
 A equipe, por meio do conhecimento de caráter continuado e interdisciplinar, objetiva visualizar o ser huma-
no de modo integral e pleno, demonstrando-se engajada em proporcionar uma assistência em saúde eficien-
te, esta que realmente supra as necessidades do cliente. É por meio do acolhimento que a equipe promove 
que o ser humano seja visto em sua plenitude, tratando igualmente as singularidades. Segundo orientações 
do Ministério da Saúde, na Estratégia de Saúde da Família (ESF) as ações são estruturadas no trabalho em 
equipe e buscam humanizar as práticas de saúde, com o objetivo de obter a satisfação do usuário através do 
estreito relacionamento dos profissionais com a comunidade (BRASIL, 2001) 

Desafios para o desenvolvimento? O acolhimento modifica radicalmente o processo de trabalho, pois se 
reflete de forma impactante na assistência. O “acolher” mobiliza a todos os profissionais da equipe de saúde 
a utilizarem todo o seu arsenal tecnológico, humanístico e de conhecimento na escuta sensível e na busca 
profícua pela resolutividade dos problemas da população usuária. O acolhimento movimenta, instiga a equi-
pe a estar em educação permanente, atualizando conhecimentos, conforme os protocolos do Ministério da 
Saúde, e se reciclando como profissionais e seres humanos. O acolhimento promove inicialmente o medo, 
medo do novo, gera incerteza quanto às mudanças, fator esse que também implica no movimento_”estar 
aberto às mudanças”. A população ainda trás tabus medicalocêntricos, nos quais são cultuadas as filas, nas 
quais as pessoas não se importam de esperar para obterem atendimentos imediatos, mesmo que estes não 
sejam resolutivos. A cultura prevencionista e promotora de saúde é crescente, mas ainda remanescem os 
históricos cultos às doenças em detrimento do Ser humano. Chegou-se ao limiar de uma época, na qual é 
preponderante o Ser humano ser visto de modo pleno em suas necessidades, que este ser humano não fique 
a mercê do frio e da chuva, sendo privado do sono, em filas para atendimentos de saúde. Hoje, faz-se impres-
cindível não somente atendimentos, mas sim a assistência integral ao cliente.
 
Quais as novidades desta experiência? Não é necessariamente uma novidade que toda a mudança gera 
transtornos, mas depois dos transtornos iniciais, quando começam a emergir os primeiros resultados posi-
tivos, onde a população começa a não se fazer presente nas filas; quando os usuários começam a procurar o 
agendamento tendo ciência de que seu problema não é de urgência e não necessitando atendimento imedia-
to, que pode-se agendar o atendimento adequado; que a procura da assistência, por meio do acolhimento, co-
meça a descentralizar-se do médico para toda a equipe de enfermagem; entre outros, são nesses momentos 
que surgem a novidade, o novo, diante da satisfação do cliente, de suas mudanças de hábitos e da mudança 
por parte da equipe na prestação da assistência em uma amplitude maior, visando uma maior satisfação e 
resolutividade para esse cliente.

Referencias bibliográficas 
TEIXEIRA, E.R; VELOSO, R. C. O grupo em sala de espera: território de práticas e representações em saúde. 
Rev. Enf. Texto e contexto. vol. 15. no.2. Florianópolis, 2006
TEIXEIRA, E. R. Estética e subjetividade no cuidado com o corpo. In: Santos I, Figueiredo NMA, Duarte 
MJRA, Sobral VRS, Marinho AM, organizadores. Enfermagem fundamental: realidade, questões, soluções. 
São Paulo: Atheneu; 2001. p.221-6.
BRASIL, Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia prático do programa de saúde da fa-
mília. Brasília, 2001. 
FRANCO, T. B; BUENO, W. S; MERHY, E.E. O acolhimento e os processo de trabalho em saúde: O caso de 
Betim, Minas Gerais, Brasil. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, 1999
MERHY, E. E.; CAMPOS, G. W. S. & CECÍLIO, L. C. O. (org.). Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: 
Editora Hucitec, 1994

¹Enfermeira Especializando em Saúde da família

² Enfermeira obstétrica
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Eixo: Atenção Básica

Campanha de Doação de Medula 
Óssea#TodospeloArthur

Kellen Pereira Pinto*
Mariese Viecili Grazziotin**

Emanuella Vanin***
Viviane Gil Grazziotin****

Local da experiência: Bom Jesus, Rio Grande do Sul, Brasil.

Pontos de rede/equipes de envolvidas: Toda a equipe da Atenção Básica de saúde do município, princi-
palmente equipe dos agentes comunitários de saúde, ESF e visitadoras do PIM e equipe do NAAB. Entidades 
parceiras como Lions Clube, Escola Municipal e Estaduais, cidadãos voluntários.

Qual foi a experiência desenvolvida? Iniciou-se uma mobilização com vários setores da sociedade com 
o objetivo de criar parcerias e multiplicar as informações sobre o processo de cadastramento e doação de 
medula óssea de forma correta e coerente. Então foi agendada uma vinda ao município da equipe do He-
mocentro de Porto Alegre para realização da coleta de doadores voluntários.  A amostra desta coleta seriam 
400 doadores. Uma meta alta, considerando que o município possui uma população em torno de onze mil 
habitantes. 
A partir disso se sentiu a necessidade de promover a reflexão na comunidade sobre o processo e a importân-
cia deste cadastramento no REDOME (Registro de Doadores de Medula Óssea)  tempo de permanência no 
cadastro e a possibilidade de ser ou não doador. Foram desenvolvidas ações de caráter educativo, visando 
sensibilizar a comunidade para a importância e necessidade da participação como candidatos à doação de 
medula óssea. Toda a equipe de saúde local foi envolvida neste processo. Foram realizadas palestras nas 
escolas de ensino médio e fundamental, utilizando instrumentos como folders e vídeos com histórias reais.
Como material de divulgação foi distribuído cartazes no comércio local, chamadas de rádio, carros de som 
e nas rádios com os autores da Campanha. Também foram feitas caminhadas com voluntários e equipe de 
saúde local pelas ruas principais da cidade com o som da banda e distribuição de material informativo sobre 
a data e local que iria acontecer à coleta da amostra para doação.
Todo este trabalho foi desenvolvido num período de um mês antes da data agendada para a coleta e intensi-
ficado na semana da coleta.

Sobre o que foi? Sobre transplante de medula óssea (TMO) que vem se constituindo como alternativa 
eficaz de tratamento para enfermidades potencialmente graves, como leucemia. A necessidade de doadores 
surgiu porque esta situação foi vivida por uma criança do nosso município. Após o tratamento inicial foi de-
finido pelo transplante de medula óssea. Considerando a necessidade da busca pela identificação do doador 
de medula óssea compatível, surgiu esta campanha de voluntários.

Como funcionou a experiência? A equipe do HEMOCS chegou ao município nas primeiras horas da ma-
nhã, onde a equipe de saúde estava com toda a dinâmica de trabalho pronta e iniciaram-se os cadastramen-
tos e a coleta de sangue. O resultado foi surpreendente, pois os trabalhos foram iniciados na primeira hora 
e se estenderia até o final da tarde, mas como a procura foi intensa, no final da manhã já tínhamos os 400 
doadores cadastrados. Com isso a equipe do Hemocentro agendar nova data para realizar as coletas.
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Desafios para o desenvolvimento? Levar informações para toda a comunidade envolvida na Campanha 
desmistificando os medos sobre o ser doador de medula óssea. Envolver para a ação de 

Quais as novidades desta experiência?  O que se observou com esta experiência é que as pessoas tem o 
desejo de realizar o cadastro de doador de medula óssea, mas o serviço fica distante o que dificulta o acesso. 
Com a vinda da equipe do Hemocentro este desejo se tornou realidade e o trabalho educativo desmistificou 
os medos de ser um doador voluntário de medula óssea.

*Técnica de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus
**Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus

 ***Técnica de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus
 ****Auxiliar de Consultório Dentário da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus

doador voluntário de medula óssea.

Eixo: Atenção Básica

Projeto “Transformando Hábitos”
Autor¹ Cláudia Andrea Silva Borges

Co-autor ² Drasiane B. Hoffman
Co-autor ³ Jaqueline Suzin

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Bom Jesus.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidade Básica de Saúde-Central, Equipe do NAAB, Secre-
taria de Obras, Agentes de Saúde e Comunidade.

Qual foi a experiência desenvolvida? Transformar locais com depósitos de lixo em ambientes agradáveis 
(praças, jardins e lugares adequados para o depósito do lixo).

Sobre o que foi? Notou-se a necessidade de fazer com que as pessoas que viviam naquela comunidade sou-
bessem da importância de se destinar corretamente o lixo produzido. Isso faz com que possamos promover 
consequentemente saúde pública.
  
Como funciona(ou) a experiência? No primeiro momento nos preocupamos em retirar todo o lixo ali 
depositado. Posteriormente mobilizou-se a comunidade para a transformação da qual se teve um ótimo re-
sultado.  Um Fato que nos chamou muito atenção foi o interesse das crianças na preservação do local.  

Desafios para o desenvolvimento? Para que possamos dar continuidade e alcançar o objetivo final que 
é trabalhar em todos os bairros e interior do nosso município, precisamos  de parceiros,  pois não podemos 
retirar o lixo sem dar o suporte para que usufruam do local como um ambiente prazeroso e alternativas cor-
retas para o deposito do lixo produzido. 

Quais as novidades desta experiência? Algo bem marcante foi sem dúvida o interesse da comunidade em 
preservar o local e a solicitação dos outros bairros, pois queriam também ser contemplados com o projeto.

¹Artesã, NAAB, Bom Jesus, Brasil
²Psicologa, NAAB, Bom Jesus, Brasil

³Educadora Física, NAAB, Bom Jesus, Brasil
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Eixo: Atenção Básica

Ambulatório de Úlceras 
Vasculares/Arteriais

Autor: Enfermeira  Cristina De Cassia Faria Moura
  4 Cristina De Cassia Faria Moura

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção básica /ESF.

Qual foi a experiência desenvolvida? Implementação do ambulatório de úlceras, junto com equipe mul-
tidisciplinar, realização de grupos de feridas.

Sobre o que foi? Avaliação dos pacientes do município, fichas de avaliação,

Como funciona(ou) a experiência? Reuniões nas sextas feiras com a equipe multidisciplinar com vários 
temas. Implementação de curativos novos na rede básica

Desafios para o desenvolvimento? Custos, disciplina da equipe, adaptação dos pacientes, mudanças de 
hábitos. 

Quais as novidades desta experiência? Diminuição de custos, implementação dos novos curativos,  me-
lhoria da qualidade de vida dos pacientes, valorização da equipe.

Eixo: Atenção Básica

Benefícios da atuação da 
ESF na educação infantil

Juçara de Fátima De Carli 1

Local da experiência: Unidade de Saúde Santa Marta  e Escola de Educação Infantil Dinah Signori.
Equipe da rede envolvida: UBS Santa Marta, Canela -  RS
Sobre o que foi? Em 2009, iniciamos o atendimento na Escola Municipal de Educação Infantil Dinah Sig-
nori, da área da ESF, de nossa equipe. No município, é a única EMEI, que recebe este tipo de assistência. A 
escola tem 170 crianças, com 26 funcionários.

Objetivo: Facilitar a demanda de assistência médica às crianças e aos funcionários. Aumentar a aderência 
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aos tratamentos das crianças. Melhorar a relação escola-família, para os níveis de qualidade em saúde às 
crianças atendidas.

Como funciona a experiência: Nos dias reservados às visitas domiciliares, uma vez ao mês, atendemos na 
escola infantil (EMEI). Participam do atendimento a médica geral comunitária e a técnica de enfermagem. 
Todas as crianças enfermas, identificadas pelos professores, são consultadas, recebendo tratamento ou en-
caminhamento para especialistas, se necessário. As receitas são entregues aos pais, ou em famílias onde a 
criança não receberá o tratamento adequado, a escola providencia o aviamento da receita e os medicamentos 
são administrados pela professora. Os funcionários doentes, também são atendidos.
Resultados:  1- Em 01 ano o número de atendimentos na escola representou 25% das consultas pediátricas, 
na faixa etária de zero a seis anos, da UBS. Aproximadamente 200 consultas no ano, que ficaram disponíveis 
na UBS para a população.
2- O comprometimento da escola, na administração do tratamento das crianças em situação familiar desas-
sistida, melhorou a saúde das crianças envolvidas. 
3- Observamos, com o passar do tempo, a diminuição de doenças nas crianças que recebiam todo o atendi-
mento na escola.
4- O índice de absenteísmo dos pais das crianças atendidas diminuiu, e também dos funcionários, por serem 
atendidos na escola.

Quais as novidades desta experiência: A parceria UBS–Escola mostrou a consistência de resultados po-
sitivos, da qualidade alcançada na saúde das crianças atendidas. O número de intercorrências por aluno foi 
cada vez menor, com a intervenção da escola na administração dos tratamentos. Resultado relevante para a 
situação de carência das crianças atendidas e acompanhadas.    

1 Médica Geral Comunitária

Eixo: Atenção Básica

Nutrindo saberes
Rosemary Vilanova Alves1

Local  da experiência: Unidade de Saúde Santa Marta.

Equipe da rede envolvida: Profissionais da Área de Saúde da UBS Santa Marta, Canela – RS.

1.Qual a experiência desenvolvida: Fortalecer o campo de diálogo entre os profissionais visando engajar 
e capacitar para cuidados preventivos na área de Nutrição e Alimentação. 

2.Sobre o que foi? Alimentação saudável, (abordagem educacional) cálculo de IMC (Índice de massa Corpó-
rea),  orientação de termos técnicos, entrega de folhetos com receitas, etiqueta profissional (relação profis-
sional X paciente, etiqueta profissional, sigilo profissional) abordagem quanto as normas da UBS.

3.Como funciona a experiência: Foram realizados 4 encontros  de 1 hora semanal, sendo realizado rodas 
de conversa, referente assuntos da área de saúde, buscando o pleno entendimento  dos processos e passos 
a serem respeitados e seguidos,  a fim de haver a homogeneidade no discurso e na ação de cada profissional 
da UBS.    
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5.Quais as novidades desta experiência? Reunir e integrar  os profissionais (equipe da UBS: médicos, en-
fermeiras, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde,nutricionista,dentista, auxiliar de saúde 
bucal, recepcionistas e serviços gerais), pensar  sobre o pleno entendimento dos processos e passos a serem 
respeitados e seguidos para otimização do trabalho realizado.

6.Quais as novidades desta experiência? Construção de uma  Horta na UBS Santa Marta par uso dos 
funcionários promovendo a alimentação saudável. 
 
7.Outras Observações: Possibilidade de reconhecimento da importância de cada “pessoa” no grupo e na 
sua ação na área profissional  para obter maior  eficácia do serviço prestado.

1 Nutricionista, Canela, Brasil.

Eixo: Atenção Básica

Grupo Vida Saudável
Local de experiência: Brasil, RS, Charqueadas.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: USF Cruz de Malta.

Qual foi a experiência desenvolvida? Grupo de vida Saudável.

Sobre o que foi? Grupo de convivência que visa o bem estar, a descontração e a qualidade de vida dos usu-
ários das nossa unidade de saúde através atividades física, recreativas e lúdicas.

Como funciona(ou) a experiência? Sempre na segunda quarta de cada mês das 15h ás 17h.

Desafios para o desenvolvimento? Criar atividades que seja adequada para todas as idades sempre respei-
tando a individualidade e os limites de cada usuário.

Quais as novidades desta experiência? Atividades física, recreativas e lúdicas para todas as idades.

Outras observações: através destas atividades as pessoas envolvidas voltam ser criança novamente, nosso 
objetivo é proporcionar momentos de laser e descontração para essas pessoas que tem tantos problemas de 
saúde, principalmente a depressão que é um caso recorrente na nossa unidade e a preocupação com suas 
famílias, é um momento único para praticar o auto cuidado.
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Eixo: Atenção Básica

Menos peso, mais saúde
Mônica Cambruzzi¹

Local de experiência: O projeto foi realizado no Rio Grande do Sul, no município de Farroupilha.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Participaram a equipe do NASF e ESF.

Qual foi a experiência desenvolvida? Foi realizado o Projeto Menos Peso Mais Saúde nos grupos de Ca-
minhada realizados nos ESFs do município. O Projeto teve a duração de 2 meses.

Sobre o que foi? Foi realizada a sensibilização da população quanto a importância da alimentação saudável 
com vistas à redução/controle de peso e atividade física como uma forma de prevenção a doenças. 

Como funciona(ou) a experiência? Foram pesados e medidos todos os participantes dos grupos de cami-
nhada executados pelas ESFs do município de Farroupilha-RS, no primeiro dia de intervenção proposta; no 
mesmo dia ainda, a Nutricionista realizou orientação nutricional e entregou cardápio padronizado a todos 
os participantes; após o período de 2 meses foi realizada novamente a pesagem dos participantes, sendo que 
as 3 pessoas que mais perderam peso em cada grupo ganharam um brinde pela valorização da conquista.

Desafios para o desenvolvimento? Sempre que se trabalha o auto cuidado o maior desafio é motivar o 
usuário na promoção da sua saúde. 

Quais as novidades desta experiência? Para a promoção da saúde, é fundamental organizar o trabalho 
vinculado à garantia de direitos de cidadania e à produção de autonomia de sujeitos e coletividades. Trata-se 
de desenvolver ações cotidianas que preservem e aumentem o potencial individual e social de eleger formas 
de vida mais saudáveis.
O Nasf é uma estratégia inovadora que tem por objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da 
saúde na Atenção Básica/Saúde da Família. O Nasf de Farroupilha já realiza atividades para prevenção da 
obesidade, porém são atividades isoladas. Os Fisioterapeutas e Educadores físicos realizam grupos de cami-
nhada de 2 a 3 vezes por semana em todas ESFs e a Nutricionista realiza semanalmente grupo de reeducação 
alimentar nas ESFs. A proposta deste projeto é unificar estas atividades em um intensivo de 2 meses para 
estimular a população ao cuidado com sua saúde. 

Outras observações: Na primeira pesagem dos participantes do grupo da caminhada (primeira semana de 
outubro 2013) participaram 209 pessoas. Destas, 65 apresentaram peso normal, 86 sobrepeso e 58 obesida-
de. Foi realizada orientação nutricional e entrega de cardápio. 
Na segunda pesagem (última semana de novembro 2013) participaram 141 pessoas. Destas, 51 (36%) apre-
sentaram peso normal, 59 (42%) sobrepeso e 31 (22%) obesidade. O total de peso perdido entre todos os 
integrantes que emagreceram (92 pessoas) foi de 120 kg. Colaboraram com o projeto as fisioterapeutas Ná-
dia Bottin Furlanetto Bertholdo, Roberta Deimomi e Silvana Guilden e a educadora Física Viviane Turcatti. 
A pessoa que mais perdeu peso no projeto foi a Srª M.M. da ESF Medianeira, totalizando 6,5 kg em 2 meses.

Referências bibliográficas 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes do NASF: 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.

1 Nutricionista do NASF, Farroupilha, Brasil
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Eixo: Atenção Básica

Teatro – Xô Mosquito da Dengue
Paulina I. Guisso. 

José Souza de Lima, 
Camila Lima Alves, 

Eliciane Xavier, 
Sérgio Augusto Burtet, 

Débora Mello, 
Neidi Bartelli, 

Camila I. Alves, 
Solange Vetorazzi,

 Ivânia Baldin, 
Felipe Argenta, 

Lurdes R. da Silva, 
Volney Dani.

Local da Experiência? Farroupilha – RS.

Pontos de rede/Equipes de rede envolvidos? Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Educação, Associação Farroupilhense Pró – Saúde, Escolas de Educação Infantil, Equipe da Dengue e Vigi-
lância Epidemiológica.

Sobre o que foi? Desenvolvimento de uma peça teatral para as crianças da educação infantil com o título – 
Xô Mosquito da Dengue.

Como funcionou a experiência? A peça teatral foi apresentada de forma lúdica, descontraída, agradável e 
encantou mais de 654 crianças e professores em 10 escolas infantis. Chamando a atenção para a gravidade 
do problema com o objetivo que a mensagem chegasse às famílias através dos alunos, gerando mudanças de 
atitudes nos adultos no combate a dengue. 

Desafios para o desenvolvimento? O município de Farroupilha foi considerado infestado pelo Aedes ae-
gypti em 15 de março de 2013. Com a localização de 17 focos do mosquito durante o ano. A Equipe da 
Dengue trabalhou com Levantamento de Índice + Tratamento, mutirões de recolhimento de criadouros e 
pneus, realização de sábados de recuperação dos imóveis fechados durante o trabalho de rotina. Diante deste 
cenário de aumento do numero de focos e para dar um impacto maior na eliminação de criadouros com água 
parada a Equipe pensou em uma atividade educativa na Semana Municipal da Dengue e desenvolveu uma 
peça teatral com o objetivo de sensibilizar os alunos e professores das escolas infantis do município. 

Quais as novidades desta experiência? Gerou uma maior aceitação dos Agentes da Dengue nas visitas 
domiciliares.

Referências 
http://www.youtube.com/watch?v=moPiD-W-asw
http://www.youtube.com/watch?v=DfvCuIRf1CM
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Eixo: Atenção Básica

Educação em sala de espera
Bárbara Girardi5

Taíze Calza6

Karina dos Santos Rodrigues Albé7

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe da ESF/SEDE.

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência de “Educação na sala de espera” é desenvolvida sema-
nalmente, na sala de espera do ESF – SEDE, por aproximadamente 20 minutos, sendo realizado pela equipe 
multidisciplinar da Unidade Básica de Saúde. 

Sobre o que foi? Sobre educação em saúde na sala de espera do ESF/SEDE. Os temas abordados são de di-
versas áreas da saúde, sendo os mesmos debatidos com os usuários.

Como funciona(ou) a experiência? A atividade de educação na sala de espera ocorre semanalmente, abor-
dando diversos assuntos de saúde com os usuários da ESF/SEDE que ficam na Sala de Espera aguardando a 
sua consulta. A atividade sempre ocorre de forma lúdica através de teatros, onde são abordados os temas de 
saúde e após a apresentação realizada uma roda de conversa com os usuários. 

Desafios para o desenvolvimento? Para este projeto é necessário que ocorra participação de todos inte-
grantes da equipe de saúde, porém muitas vezes há resistência de alguns profissionais de participar destas 
atividades.

Quais as novidades desta experiência? Esta experiência traz para os usuários conhecimentos gerais so-
bre temas específicos de saúde. Informando-os de forma lúdica com o objetivo de que a informação não fique 
esquecida pelo usuário e que a utilize no seu cotidiano.

Eixo: Atenção Básica

Grupo de Reeducação Alimentar
Ana Claudia Tumelero 8

Marina Scariot9

Nilda Pretto dos Santos 10

Roberta Costamilan 11

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Muitos Capões.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família e Equipe Multidisciplinar
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Qual foi a experiência desenvolvida? Trabalho de grupo com o intuito de auxiliar as pessoas a trabalha-
rem a reeducação alimentar para a perda e peso. 

Sobre o que foi? Realização de grupo de reeducação alimentar que contempla usuários que estão em situ-
ação de obesidade e já apresentam problemas de saúde tais como: hipertensão arterial, diabetes, esteatose 
hepática entre outras doenças.

Como funciona (ou) a experiência? Consiste na realização de grupo de reeducação alimentar com 1 en-
contro semanal pelo período de 1 mês; 2 encontros com intervalo de 15 dias e após o grupo seguirá com 1 en-
contro mensal pelo período de 1 ano. No 1º encontro foi realizado o acolhimento dos 15 pacientes inscritos, 
com a apresentação e a avaliação antropométrica dos mesmos. Em seguida, foi explicado para os pacientes 
a importância da  Reeducação Alimentar na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. A meta é a 
eliminação de 800 gr a 1 Kg por semana nos primeiros 3 meses. A cada encontro será realizada a pesagem 
dos pacientes. Durante esse período irá se trabalhar atividade física com auxilio do fisioterapeuta, a questão 
psicológica com apoio da psicóloga e principalmente formas saudáveis de dietas auxiliando os pacientes a ter 
melhor conhecimento sobre os alimentos e como deve ser feita a ingestão diária dos mesmos a fim de conse-
guir perder peso com qualidade de vida. O foco principal é aliar a reeducação alimentar com a atividade física.

Desafios para o desenvolvimento? O maior desafio que tem se apresentado está em conscientizar as 
pessoas sobre a importância da realização de atividade física. Além disso, observa-se que algumas questões 
psicológicas como a ansiedade e a baixa autoestima influenciam negativamente na dieta das pessoas.

Quais as novidades desta experiência? A experiência é nova no Município, que surgiu a partir da deman-
da dos próprios usuários da Rede.

Outras observações: Grupo em andamento.

Referências bibliográficas 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Obesidade. 
Brasília: 2006.

Eixo: Atenção Básica
 

Projeto vigilante mirim da dengue
Nara Roveda12

Milena Alves Varaschin13

Roberta Costamilan 14

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Muitos Capões.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Escolas Estadual Francisco Guerra, localizada no distrito do 
Capão Grande, Escola Estadual Dom Frei Vital de Oliveira localizada na Rua Adegildes Teixeira, centro e Es-
cola Municipal Gina Guagnini; Agentes Comunitários de Saúde, (ACS); Estratégia de Saúde da Família(ESF); 
Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental); Secretaria da 
Saúde e Secretaria de Educação.

Qual foi a experiência desenvolvida? Atividades educativas sobre Vigilância Ambiental com enfoque 
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principal nos criadouros do mosquito Aedes Aegypti transmissor da Dengue.

Sobre o que foi? Promoção de informação e ações para os alunos, na busca de hábitos saudáveis e higieni-
zação para preservação do ambiente em que vivem ajudando a melhorar a realidade de seus lares , através de 
ações preventivas.

Como funciona(ou) a experiência? Foram realizados encontros semanais, divididos em quatro etapas 
para o Projeto Vigilante Mirim da Dengue. Na primeira etapa foi apresentado uma Peça de Teatro de Fanto-
ches para alunos do maternal, jardim,  pré -escola e do 1º ao 4º ano da rede estadual e municipal de ensino. 
Na segunda etapa foi elaborada uma aula prática para os alunos da Escola Gina Guagnini no Parque Munici-
pal Hugo Teixeira de Lemos, e nas escolas estaduais em terrenos próximos á escola. Na terceira etapa foram 
visitadas todas as salas de aulas onde os alunos participantes  expuseram através as ações realizadas em suas 
casa. E na quarta e ultima etapa os alunos participantes receberam um certificado de Vigilante Mirim da 
Dengue e brindes relacionados com a campanha.

Desafios para o desenvolvimento? Conscientizar os alunos da importância da prevenção do combate aos 
criadouros do mosquito Aedes Aegypt e estes serem multiplicadores na comunidade.

Quais as novidades desta experiência? Todos os alunos participantes receberem o Certificado de Vigilan-
te Mirim da Dengue,  envolvendo-os ainda mais no projeto.

Eixo: Atenção Básica

Grupo de tabagismo: abordagem 
e tratamento do fumante

Marina Scariot 1

Graziele Viapiana 2

Fabiane Grandi Santos 3

Nilda Pretto dos Santos 4

Cleiva Aguiar5

Roberta Costamilan6

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Muitos Capões.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família e profissionais da equipe 
multidisciplinar.

Qual foi a experiência desenvolvida? Realização de grupos de apoio aos fumantes do Município com o 
intuito de trabalhar a cessação de fumar.

Sobre o que foi? Através da equipe multiprofissional, trabalhar com abordagens intensivas aos fumantes da 
comunidade que desejam parar de fumar e/ou evitar recaídas no uso do tabaco.

Como funciona (ou) a experiência? O Grupo de Apoio funciona com abordagem cognitivo-comporta-
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mental e terapia medicamentosa, quando necessário. O grupo ocorre com o acolhimento dos pacientes que 
desejam parar de fumar, os quais passam por uma avaliação com a médica responsável do Programa, que 
avalia a necessidade ou não do uso de medicação durante o período de tratamento no grupo. Após, o grupo 
segue com atendimento individual e reuniões em grupo de 90 minutos em quatro sessões estruturadas em 
um mês, ocorrendo 1 por semana; duas sessões quinzenais em dois meses e um encontro mensal até com-
pletar um ano.
Como material de apoio se utiliza os Manuais do Participante do Ministério da Saúde que dão suporte para 
os usuários entender por que se fuma e como isso afeta a saúde, estratégia para ficarem os primeiros dias 
sem fumar, como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar e os benefícios obtidos após parar de 
fumar.
Os pacientes que necessitam de medicamentos contam com o apoio do Ministério da Saúde que envia me-
dicação, porém nem sempre em quantidade suficiente. Por entender da importância deste aparato no trata-
mento do fumante, a Secretaria Municipal de Saúde adquire com recursos próprios o complemento para a 
terapia medicamentosa. 

Desafios para o desenvolvimento? Abandono do grupo por alguns participantes após recaída; não obter 
100% de abandono ao tabaco nos grupos realizados; dependência de terapia medicamentosa para parar de 
fumar.

Quais as novidades desta experiência? No primeiro grupo que encerrou em 21/12/13, de 10 partici-
pantes 6 foram certificados por entrarem em abstinência. No segundo grupo que ocorreu em 2014, de 13 
participantes, 2 desistiram e 5 entraram em abstinência.

Referências bibliográficas
Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer – Coordenação de Prevenção e Vigilância. Aborda-
gem e Tratamento do Fumante. Rio de Janeiro: 2001.

1.Enfermeira, Coordenadora ESF, Brasil, Muitos Capões.
2.Médica, Pneumologista, Brasil, Muitos Capões.

3. Psicóloga, Terapia de Grupo, Brasil, Muitos Capões.
4. Técnica de Enfermagem, ESF, Brasil, Muitos Capões.

5. Farmacêutica, Dispensação Medicamentos, Brasil, Muitos Capões.
6. Fisioterapeuta, Secretária da Saúde, Brasil, Muitos Capões.

Eixo: Atenção Básica

Cronograma anual de
atividades preventivas 

 Paulo Andre Paliosa 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Nova Pádua.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica

Qual foi a experiência desenvolvida? Instaurar um cronograma anual de atividades relativas a ações de 
prevenção e promoção em saúde no município de Nova Pádua através da Secretaria Municipal da Saúde e que 
tenha alcance em toda a comunidade. 
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Sobre o que foi? As atividades contempladas foram decidas em reuniões com a equipe e apresentadas pe-
rante o Conselho Municipal da Saúde bem como foram inseridas no Plano Municipal da Saúde. Exemplo: Tu-
berculose, DSTs, Dengue, Vacinação, Tétano, Hepatites, Hipertensão, Diabetes, Dislipidemias, Hanseníase, 
Saúde do Trabalhador, Saúde Bucal, Álcool e Drogas, Outubro Rosa, Novembro Azul, Câncer de Pele, Semana 
da Água, Vigilância Sanitária e Doenças do Inverno e Verão.

Como funciona a experiência? Nossa idéia é estabelecer um cronograma de atividades relativas a ações 
de prevenção e promoção em saúde em 2014 que se estenderá até 2017. Os temas abordados serão confor-
me a necessidade atual, através da análise situacional da saúde de nosso município e também conforme a 
realidade de nossa população. Cada mês abordará um ou mais temas que serão desenvolvidos pela equipe da 
Unidade Básica de Saúde. Serão elaborados folders, reuniões, palestras, cartazes e atividades não só no Posto 
de Saúde como nas escolas e na comunidade em geral. Todos os profissionais estarão engajados neste projeto 
promovendo assim um maior comprometimento entre eles e a união entre os setores. Os temas poderão 
variar de ano para ano conforme necessidade ou oportunidade da Secretaria. Um banner foi confeccionado 
para ser exposto dentro da Secretaria da Saúde no intuito de mostrar a população as atividades programadas.

Desafios para o desenvolvimento? Integração e comprometimento dos profissionais e equipes na execu-
ção do cronograma. Compreendemos que os profissionais da saúde podem contribuir na qualidade de vida 
da população através do processo de educação em saúde preparando-a para viver de forma harmônica com 
as mudanças associadas ao envelhecimento, à prevenção de doenças, aos cuidados no uso e abuso de medi-
camentos, ao sedentarismo, ao álcool, às drogas e demais atividades que quando elevadas ao debate ou ao 
acesso ao público auxiliam na promoção de uma vida saudável, ativa e feliz. Também compreendemos que 
é importante promovermos saúde fora da paredes da Unidade Básica agindo de uma maneira preventiva e 
não só curativa. Salientamos também que nosso maior desafio é realizar todas estas atividades somente com 
os profissionais da atenção básica uma vez que não aderimos ao Programa Saúde da Família e também não 
possuímos agentes comunitários. 

Quais as novidades desta experiência? Usar o conhecimento e a experiência dos profissionais de saúde 
para difundir informações de prevenção e promoção em saúde para além da Secretaria de Saúde usando a 
população como agente multiplicador de informação. Outro ponto a ser destacado é, em meio a correria do 
dia a dia, parar alguns instantes para nos reunirmos com a finalidade de discutirmos os melhores meios 
para atingirmos os objetivos e também com a finalidade de promovermos um maior entrosamento entre os 
setores.  

Outras observações: Este é o primeiro ano que desenvolveremos as atividades seguindo um cronograma 
pré-estabelecido. Como existe uma programação mensal e está previsto no plano municipal da saúde e no orça-
mento os profissionais tem tempo para programar as atividades bem como confeccionar os materiais necessá-
rios e solicitar recursos para capacitação, contratação de palestrantes, confecção de folders, faixas e brindes. O 
Posto de Saúde também é decorado mês a mês com a temática do assunto a ser abordado. Ao final de cada ano 
é meta e nos reunirmos para discutir os acertos e erros ocorridos e realizar os ajustes necessários.

1. Coordenador da Atenção Básica e Fiscal Sanitário, Nova Pádua RS, Brasil.
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Eixo: Atenção Básica

Fitoterapia na atenção 
primária em saúde

Caroline Drechsler¹
Críslei Gerevini²

Alice Fernandes Prestes³
ACS Salete Grahl4

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Secretaria de Saúde, Unidades Básicas de Saúde – ESF’s, 
CAPS e NASF.

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência que Nova Petrópolis traz para a mostra de saúde 
da região da Serra Gaúcha é sobre um projeto baseado no costume da comunidade, que foi colonizada por 
imigrantes alemães, e que trouxeram o conhecimento e o uso de ervas medicinais. Nova Petrópolis é um dos 
Municípios pioneiros do Rio Grande do Sul na implantação da Fitoterapia na Atenção Básica, existente desde 
2007, fundamentada pela Lei Municipal nº 3.792/2008 para a continuidade do projeto que trata da dispen-
sação de 10 tipos de plantas medicinais (Chás) nas Unidades Básicas de Saúde e CAPS no município através 
de prescrição médica aos usuários do Sistema Único de Saúde. 
Fazem parte do elenco as seguintes plantas: Camomila, Espinheira Santa, Estévia, Guaco, Hipérico, Marcela, 
Malva, Maracujá, Melissa e Quebra-pedra.

Sobre o que foi? As plantas medicinais são produzidas de forma sustentável no município, e o cultivo, co-
lheita, preparo e embalagens dos chás é desenvolvido numa parceria entre EMATER/ASCAR através de seu 
Centro de Treinamento de Produtores –CETANP localizado na Linha Brasil e Prefeitura Municipal de Nova 
Petrópolis. As plantas medicinais utilizadas de forma caseira, principalmente através de chás, é uma técnica 
utilizada há milhares de anos e trazidas para as Unidades de Saúde como alternativa terapêutica. 

Como funciona a experiência? O almoxarifado central da Secretaria de Saúde recebe os chás do CETANP e 
distribui ás UBS’s. A dispensação é realizada mediante prescrição médica e odontológica, que ocorre baseada 
em um Memento Técnico elaborado pela Equipe de Fitoterapia. Paralelamente ocorrem cursos de Capacita-
ção no CETANP na área de Plantas Medicinais, Condimentares e Aromáticas destinados aos trabalhadores 
da área de saúde, produtores rurais e outras classes interessadas. Os Agentes Comunitários de Saúde abor-
dam as questões da Fitoterapia durante as visitas domiciliares através de auxílio na diferenciação das plantas 
medicinais, modo de uso e posologia. O processo de trabalho se dá de forma multiprofissional, descentrali-
zada, fortalecendo as Práticas Integrativas e Complementares no SUS.

Desafios para o desenvolvimento? Maior prescrição por parte dos profissionais de saúde e a melhoria das 
instalações de beneficiamento das plantas secas a fim de ampliar a produção de plantas medicinais visando 
o possível atendimento à demanda regional. O monitoramento, a avaliação e orientação sobre a prática da 
fitoterapia/plantas medicinais na Atenção Primária também são desafios para a continuidade do projeto, 
bem como a sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde e da população. Entendemos que a con-
tinuidade do Projeto se dará com o pulsante interesse na instalação da farmácia magistral de manipulação 
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com preparo de tinturas, xaropes, pomadas, cremes a partir das plantas cultivadas podendo individualizar o 
tratamento para cada paciente e qualificar o trabalho.

¹ Farmacêutica, Assistência Farmacêutica, Nova Petrópolis, Brasil
² Enfermeira, Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Nova Petrópolis, Brasil

³  Extensionista  EMATER/ASCAR, Nova Petrópolis, Brasil
4  Agente Comunitário de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Nova Petrópolis, Brasil

Quais as novidades? Ter a parceria com Emater/CETANP qualifica e diferencia o projeto no município. 
Também ter pessoas sensibilizadas e engajadas para trabalhar as Políticas de Práticas Integrativas e Com-
plementares na Atenção Básica é um grande diferencial e ter a participação do município no Projeto de Ar-
ranjos Produtivos Locais em Plantas Medicinais e Fitoterápicos no RS- APL-PM FITO/RS. Os profissionais 
do NASF no município também apoiam e contribuem com ações de educação permanente sobre a prática da 
fitoterapia/plantas medicinais junto às equipes de saúde.

Eixo: Atenção Básica

Grupo de artesanato Mãos Unidas 
Embaixadores da Prevenção
                                                                                   

Neli Rodriguez Chitolina¹ Beloni Rodriguez²
Sandra Helena Spier de Escobar³

Olmira G de Souza4

Dirce Corbellini5

Janaina Grandi Fazenda Junqueira6

                                                                                                                

Local de experiência: Brasil. Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Agentes Comunitários de Saúde, Mulheres Voluntárias; lo-
cal cedido pela Igreja Católica “São José Operário” e acompanhamento da Unidade Básica de Saúde do Centro 
e Equipes de Saúde da Família do Centro e Alpina e apoio da EMATER.

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência que as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) da 
Equipe de Saúde da Família (ESF) CENTRO e ESF ALPINA querem mostrar para a nossa região conta sobre 
um grupo de artesanato que tem sido um orgulho para esse território das duas equipes centrais do município 
de Nova Petrópolis. Essa experiência visa o caminho da prevenção, dando oportunidades para as pessoas de 
formar vínculos, novas amizades, informações e trocas de ideias, através do aprendizado de técnicas artesa-
nais, melhorando a saúde como um todo na parte psicológica e física.

Sobre o que foi? Trata-se de um grupo idealizado pelas ACS de duas ESF da parte mais central da cidade, 
pensando em criar uma atividade capaz de formar um grupo de pessoas que através de hábitos e escolhas 
saudáveis transforme a nossa sociedade. Através da pratica do artesanato, que é bem forte na nossa comuni-
dade foi iniciado o grupo com encontros semanais com o propósito de aprender/ensinar e desenvolver uma 
tarefa pratica que proporcione encontros de trocas afetivas. Além do propósito do artesanato também são 
criadas atividades com profissionais ou pessoas da comunidade para fazer rodas de conversa sobre assuntos 
que o grupo tem interesse.
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Como funciona (ou) a experiência? Funciona através da intervenção educativa, voltada à aprendizagem 
das virtudes desenvolvendo aptidões e formando valores, preparando indivíduos para que possam promover 
a autonomia através da integralidade.

Desafios para o desenvolvimento? No começo o desafio principal foi conseguir espaço físico para desen-
volver o trabalho. Em segundo lugar conseguir recursos financeiros e buscar colaboradores para unir-se em 
busca destes ideais.

Quais as novidades desta experiência? Promoção de Bem-estar, felicidade, descobrindo dons anterior-
mente desconhecidos pelas pessoas. Pode-se perceber a potencia que esse trabalho tem desempenhado nessa 
comunidade tanto para os usuários quanto para as Equipes de Saúde da Família.

Outras observações: Contamos com o apoio de médicos,CAPS, NASF, enfermeiras e outros profissionais 
de saúde nas palestras e orientações. Além do Grupo de Artesanato, conseguimos formar um grupo de Lín-
gua Espanhola para crianças; e também curso de computação corte e costura, culinária, caminhadas, ioga, 
grupos de saúde incluindo nestes as doenças crônicas.

1 -Agente Comunitário de Saúde, facilitador, Nova Petrópolis,Brasil
2 -Agente Comunitário de Saúde, facilitador, Nova Petrópolis, Brasil
3 -Agente Comunitário de Saúde, facilitador, Nova Petrópolis, Brasil
4 -Agente Comunitário de Saúde, facilitador, Nova Petrópolis, Brasil
5 -Agente Comunitário de Saúde, facilitador, Nova Petrópolis, Brasil
6 -Agente Comunitário de Saúde, facilitador, Nova Petrópolis, Brasil

Eixo: Atenção Básica

Planejamento compartilhado: 
estratégia para promoção da saúde 
e redução de danos na estratégia de 
saúde da família vale verde 

Janini Cristina Paiz 1

Karin Luckow Eichler 2

Claudir Luiz Fey 3

Loni Sehn da Rosa 4

Maria Ilone da Silva Oliveira5

Cristiane Dillen Burg6

Local de experiência: Unidade Básica de Saúde Vale Verde, Nova Petrópolis/ RS Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia de Saúde da Família Vale Verde.

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência desenvolvida pela Estratégia de Saúde da Família 
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(ESF) da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vale Verde diz respeito ao planejamento compartilhado de uma 
estratégia educativa de promoção da saúde sob a perspectiva da redução de danos.

Sobre o que foi? O planejamento compartilhado para implementação de uma estratégia educativa – teatro 
– foi voltado aos usuários de Substâncias Psicoativas (SPAs) – lícitas e ilícitas – do Município, bem como a 
população em geral para que essa se conscientize dos riscos a que estarão expostos quando do consumo de 
SPAs.

Como funciona(ou) a experiência?  Por meio da realização de Visitas Domiciliares (VDs) no Bairro Vale 
Verde e na localidade de Linha Imperial, os Agentes Comunitários de Saúde ACS identificaram elevado nú-
mero de usuários de álcool e drogas ilícitas (maconha, cocaína e crack). Inconformados com essa realidade 
desenvolveram reuniões com a Estratégia de Saúde da Família a qual são vinculados para discutir medidas 
visando a redução dos danos decorrentes do uso abusivo dessas substâncias. A Equipe objetivando desenvol-
ver atividades que garantissem maior adesão da população desenvolveu uma peça teatral intitulada: “Vida 
Malvada essa Vida na Pinga”. A qual retrata na perspectiva da integralidade, os impactos biopsicossociais 
causados pelo consumo de álcool. A peça procura orientar a população dos diversos ciclos vitais sobre os 
malefícios e riscos envolvendo questões sociais, psicológicas e biológicas decorrentes especialmente do con-
sumo abusivo de álcool.

Desafios para o desenvolvimento? Os principais desafios encontrados nessa vivência são: superar os 
pré-conceitos comuns para com esse tipo de usuário; buscar estratégias que promovam a adesão da popula-
ção; vencer os limites do comodismo; trabalhar de forma interdisciplinar com a rede de atenção à saúde do 
município.

Outras observações 
Cabe ainda enfatizar que o planejamento dessa intervenção educativa fortaleceu os vínculos profissionais 
entre os atores da ESF Vale Verde, uma vez que proporcionou o reconhecimento de potencialidades ainda 
não descobertas de cada um dos agentes trabalhadores da atenção básica.

Referências bibliográficas
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estra-
tégicas. Álcool e redução de danos: uma abordagem inovadora para países em transição. 
1. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
_______. Conselho Nacional Antidrogas. Resolução nº3 de 27 de outubro de 2005. Brasília: 2005.

1. Enfermeira na Estratégia de Saúde da Família Vale Verde, Nova Petrópolis-RS, Brasil.
2. Médica de Família e Comunidade na Estratégia de Saúde da Família Vale Verde, Nova Petrópolis-RS, Brasil.

3, 4, 5 Agentes Comunitários de Saúde na Estratégia de Saúde da Família Vale Verde, Nova Petrópolis-RS, Brasil.
6. Técnica de enfermagem na Estratégia de Saúde da Família Vale Verde, Nova Petrópolis-RS, Brasil.

Quais as novidades desta experiência? As novidades dessa experiência atingiram a equipe, uma vez que essa diagnosticou, planejou e interviu em uma realidade social com 
impactos negativos na saúde e a comunidade que contará com essa ação nas escolas, nos grupos desenvolvidos pela UBS na comunidade e nos demais espaços de educação em 

saúde desenvolvidos pelo Município.
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Eixo: Atenção Básica

“Projeto Pi”
Cíntia Castilhos dos Reis Ullmann 15

Dirci Marli Reisner 16

Juliana Margarete Hoerlle Blauth 17

Leoni Bohrer Grasse 18

Lori Elias19

Maria Isabel Model 20

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF e Educação.

Qual foi a experiência desenvolvida? Desenvolvimento de um projeto com ações executadas pelas agen-
tes comunitárias de saúde dentro da escola municipal do território de abrangência da ESF.

Sobre o que foi? Prevenção, detecção e conscientização sobre a pediculose (piolho).

Como funciona(ou) a experiência? Mensalmente, as seis ACS’s do território deslocavam-se à escola com 
o objetivo de conscientizar e orientar alunos e educadores sobre as formas de evitar e tratar a pediculose, as-
sim como a forma de transmissão e sintomas aparentes. Além disso, realizavam a inspeção capilar individual 
de todas as crianças, desde a educação infantil até o final do ensino fundamental, totalizando 310 alunos. 
As crianças detectadas com o “PI” recebiam medicamento e pente fino para o tratamento, bem como a visita 
domiciliar do ACS para orientações e acompanhamento à família.

Desafios para o desenvolvimento? Por se tratar de uma comunidade de zona rural, muitas famílias ainda 
não tinham conhecimento sobre as consequências à saúde da pediculose não tratada, e dessa forma, apre-
sentavam resistência ao tratamento. Porém, com a ação desenvolvida pela ESF, essa realidade foi modificada.

Quais as novidades desta experiência? Este foi um projeto pioneiro no município. Observamos resulta-
dos positivos com o auto-cuidado, higiene e conscientização de toda comunidade. Além disso, atualmente 
não existem mais casos de pediculose no território onde a ação foi desenvolvida.

Eixo: Atenção Básica

Projeto Pratique Saúde
Catiane Richetti Trevizan21

Augusta Mognon22 

Mariana Brandalise Pelegrini23

Louise Zucchetti24

Local de Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Paraí.
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Pontos de Rede/Equipe de Rede envolvidos: Secretaria Municipal de Saúde, Núcleo de Apoio a Atenção 
Básica – NAAB, Estratégia Saúde da Família – ESF.

Qual foi a experiência desenvolvida? A realização de um projeto intitulado “Pratique Saúde” visando à 
prática de atividades físicas como forma de prevenir inúmeros fatores relacionados à saúde física e mental, 
acoplado ao atendimento multiprofissional da equipe de referência da Unidade Básica de Saúde.
Sabemos que cada vez mais se faz necessário a realização de novos projetos que visem não só o acompanha-
mento de doenças já existentes, como aqueles que tem o foco na prevenção e venham de encontro com as ne-
cessidades da população. A dificuldade em realizar uma alimentação saudável,associado a falta de atividades 
físicas e cuidados com a saúde é um dos motivos causadores de doenças. Duas dessas costumam caminhar 
juntas: hipertensão e diabetes. Os números impressionam entre a população paraiense, que entre hiperten-
sos e diabéticos somam mais de 1.200 pessoas.

Sobre o que foi? O projeto tem como público alvo as pessoas com Hipertensão e Diabetes do município de 
Paraí/RS.

Como funciona a experiência? Os encontros são realizados semanalmente na sede do município de Paraí/
RS. As aulas têm duração de 45 minutos, contendo alongamentos, ginástica com música, exercícios localiza-
dos e relaxamento final, variando de acordo com as necessidades.  
Mensalmente ocorre o acompanhamento com profissionais da rede de atenção básica, dentre eles, médi-
co, enfermeira, nutricionista, dentista, psicóloga, assistente social e fisioterapeuta, através da realização 
de palestras a fim de esclarecer e orientar os participantes com o intuito de uma melhor qualidade de vida. 
Igualmente é aferida a Pressão Arterial dos participantes, peso corporal, altura, perímetro abdominal e IMC 
(Índice de Massa Corporal) para acompanhamento.

Desafios para o desenvolvimento? O principal desafio analisado pela equipe de referência do serviço é a 
diminuição das filas na Unidade Básica de Saúde visando o bem estar do cidadão e o acompanhamento médi-
co junto à realização do projeto no tocante as renovações de receitas dos medicamentos para os participantes 
com Hipertensão e Diabetes, além do encaminhamento, quando necessário de exames laboratoriais.  

Quais as novidades desta experiência? As aulas de ginástica aeróbica são benéficas para o bem estar ge-
ral das pessoas. Possibilitam uma maior socialização e elevação da auto-estima. Alivia o estresse e melhora a 
disposição prevenindo e amenizando doenças físicas e mentais.
O projeto Pratique Saúde tem como característica a coordenação motora que ao som da musica auxilia no 
desempenho cardiovascular, fortalecendo os músculos, melhorando a circulação sanguínea, aperfeiçoando a 
postura e permitindo estar em forma.
Os exercícios aeróbicos de forma rítmica e continuada exercitam a respiração e aumentam o ritmo cardíaco, 
fazendo com que exista uma maior oxigenação dos músculos a um ritmo constante. São benéficos também 
no controle da pressão arterial, nos índices de gordura, no sangue no controle de diabetes e outras doenças.
O Pratique Saúde é um projeto completo, pois engloba a participação social associada à realização de ativi-
dades físicas e o atendimento multiprofissional, visando à melhoria da saúde e da qualidade de vida de cada 
membro participante. 
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Eixo: Atenção Básica

Olho vivo na saúde
Nilton Marks1

Cathia Noller2

Local de experiência: Brasil – Rio Grande do Sul – Picada Café.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipes da Estratégia de Saúde da Família e Departamento 
de Serviço Social

Qual foi a experiência desenvolvida? Projeto Olho Vivo na Saúde.

Sobre o que foi? Atividade desenvolvida por equipe multiprofissional, objetivando integração, readequação 
e reordenamento dos grupos de hipertensos e diabéticos, no sentido de criar um espaço interativo de pro-
moção e prevenção de saúde.

Como funciona(ou) a experiência? No sentido de revitalizar os grupos de hipertensos e diabéticos, alte-
rou-se a dinâmica de trabalho nos 08 grupos em funcionamento no município de Picada Café. A sistemática 
proposta consistiu em apresentar um mural de informações coletadas de jornais, revistas, internet e outros; 
motivando através destas a conversa informal e troca de experiências entre os participantes. Além de pro-
mover o debate sobre as informações apresentadas, é estimulado entre os participantes a visão de que infor-
mações sobre saúde estão à disposição no dia a dia, em todos os meios de comunicação.

Desafios para o desenvolvimento? Aumentar o número de participantes dos grupos, introduzir uma nova 
dinâmica de trabalho grupal, modificar o modelo pautado nas palestras e medicamentos.

Quais as novidades desta experiência? Aumento considerado do número de participantes, a utilização 
de recursos acessíveis a população, adequação a realidade dos usuários, mudança do olhar sobre as informa-
ções de saúde e compartilhamento de experiências entre os participantes.

Outras observações: Aumento de aproximadamente 35% no número de participantes.

1. Enfermeiro, Picada Café, RS.
 2. Assistente Social, Picada Café, RS.
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Eixo: Atenção Básica

A territorialização na Estratégia de 
Saúde da Família do bairro Lomba 
do Pinheiro, Porto Alegre- RS

Fabio Pase 1

Bruno Moraes da Silva2

Daisy Fragoso Dorneles 3

Eunice Kinipel 4

Luiza Schnorr5

Scheila Mai6

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica ESF - Lomba do Pinheiro.

Qual foi a experiência desenvolvida? O trabalho de territorialização foi desenvolvido pelos residentes 
da Escola de Saúde Publica do Rio Grande do Sul – ESP/ RS, na Unidade de Saúde da Família (USF) do Bairro 
Lomba do Pinheiro, no município de Porto Alegre- RS, no primeiro semestre de 2014.

Como funciona (ou) a experiência? Este trabalho foi desenvolvido por meio de exploração do território 
adscrito, referente a USF Lomba do Pinheiro.  Foram desenvolvidas visitas ao território com a agente comu-
nitária e a preceptora, assim como entrevistas aos equipamentos sociais, das quais dispõem tal comunidade.

Sobre o que foi? A territorialização ocorreu no primeiro semestre da residência e se caracterizou como 
momento que reunia residentes, agentes comunitárias e preceptora, a fim de conhecer a história e as carac-
terísticas da comunidade do bairro Lomba do Pinheiro e da sua USF.

Desafios para o desenvolvimento? Extensão do Território e o fato da USF estar fora do Território adscrito.

Quais as novidades desta experiência? Foi muito produtivo, pois foi possível conhecer o território e a 
comunidade, assim como suas potencialidades e zonas de risco. Importantes instituições da região foram 
visitadas, como: Centro de Promoção da Criança e do Adolescente - CPCA; Centro Administrativo Regional 
– CAR; Conselho Tutelar do território e Associação Comunitária. 
Conversas com os coordenadores e lideres comunitários nos aproximaram dos equipamentos sociais, das 
quais a USF pode buscar apoio. Também foram realizadas entrevistas com moradores, com o objetivo de 
conhecer a opinião deles sobre a comunidade e sobre a USF.

 
1. Medicina, Residente, Porto Alegre, Brasil.
2 Psicologia, Residente, Porto Alegre, Brasil.

3 Fisioterapia, Residente, Porto Alegre, Brasil.
4 Agente Comunitária, Residente, Porto Alegre, Brasil.

5 Enfermagem, Residente, Porto Alegre, Brasil.
 6 Enfermagem, Residente, Porto Alegre, Brasil.
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Eixo: Atenção Básica

Saúde em movimento
Daniel Stecanela Cardoso

Bibiana de Souza Velho
Fernanda Cardoso Nunes

Marlise Costa Silva

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes.

Ponto de rede/equipes de rede  envolvidos: equipe de saúde da ESF, NASF III e funcionários da UBS de 
São José dos Ausentes.

Qual foi a experiência desenvolvida? Implantação do projeto saúde em movimento para os funcionários.

Sobre o que foi? Realização de ginástica laboral antes da jornada diária de trabalho.

Como funciona a experiência? As atividades realizam-se 3 vezes por semana com inicio no primeiro ho-
rário da manhã, com duração de 10 a 15 mim, divididos em duas turmas onde realizam atividades de alonga-
mentos, dinâmicas e dicas de saúde  para os integrantes da equipe da ESF e funcionários da UBS.

Desafios para o desenvolvimento? Conscientização dos participantes para a importância e efeitos que a 
prática de ginástica laboral traz para sua qualidade de vida; ter o maior numero de funcionários participando 
regularmente.

Quais as novidades desta experiência? Os participantes da ginástica laboral percebera uma melhora sig-
nificativa em sua postura e na diminuição de dores musculares, relataram ainda  que após a ginástica sentem 
uma maior disposição e melhor rendimento no seu trabalho.

Outras observações: é importante destacar que a ginástica além de todos os benefícios citados também é 
um momento de descontração e integração da equipe onde todos se reúnem e de maneira informal trocam 
informações, aumentando o bem estar e melhorando o humor para o dia de trabalho que vem pela frente.

Referencias bibliográficas
MARCHESINI, C. E.; Ginástica laboral, São Paulo: revista Mackenzie, 2002
NASCIMENTO S.; A educação física e suas amplitudes, 21ªed, I. Scherer Ltda, 2005
NETTO, Cardoso A. D S.; Stress ocupacional: uma abordagem pessoal e empresarial, 2000.
OLIVEIRA, J. R. G.; ARTIGO DE REVISÃO A IMPORTÂNCIA DA GINÁSTICA LABORAL NA PREVENÇÃO 
DE DOENÇAS OCUPACIONAIS, Mato Grosso, Revista de Educação Física Nº 139, 2007, Disponível em: 
http://www.ergonomianotrabalho.com.br
PAGLIARI, P.; REVISTA CONSCIÊNCIA. Ginástica laboral, Palmas, 2002
POLITO E.; GINASTICA LABORAL, Revista Web/n13/02, 2004, Disponível em:
http://www.confef.org.br
POLITO E.; Ginástica Laboral: teoria e pratica, 2ªed, Rio de Janeiro: Sprint, 2003

_____________________________________________________________________________
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Professor de educação física, educador físico no programa NASF III, São José dos Ausentes, Brasil. 
Nutricionista, nutricionista no programa NASF III, São José dos Ausentes, Brasil. 
Fisioterapeuta, fisioterapeuta no programa NASF III, São José dos Ausentes, Brasil.
Psicóloga , psicóloga no programa NASF III, São José dos Ausentes, Brasil.

Eixo: Atenção Básica

Caminho da saúde:  
prevenção, promoção e  
educação em São Marcos

CASTILHOS, Letícia M. 1

MACHADO, Marcia P. 2

SANDRI, Rocheli  3

CORRÊA, Marcia E. 4

LARA, Gisela C. 5

SILVA, Paula F. B. 6

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde Bucal e Educa-
ção em Saúde Mental.

Qual foi a experiência desenvolvida? Ações que visaram à prevenção, diagnóstico e tratamento dos ciclos 
vitais referidos.

Sobre o que foi? Saúde da mulher: Foi realizado no mês de outubro de 2013 uma mobilização da equipe, 
visando a prevenção do Câncer de Mama, Câncer de colo uterino, Exames de DSTs e ações voltadas para au-
toestima da mulher.
Saúde do homem: Realizou-se uma mobilização no mês de novembro de 2013, com o intuito de promover 
e estimular a prevenção da saúde do homem ao câncer de próstata, DSTs, e doenças crônicas; Quebrando 
paradigmas com relação a estes exames. 
Saúde bucal: Em maio de 2014, foi promovido uma campanha denominada Maio Vermelho que teve como 
foco a prevenção e o diagnóstico do câncer bucal.
Educação em saúde mental: o município de São Marcos em Agosto de 2014, sediou um curso ministrado pelo 
Ministério da Saúde sendo intitulado como “Caminhos do Cuidado”. Este curso teve como objetivo apresen-
tar o programa da “Redução de Danos” para usuários de drogas.

Como funciona(ou) a experiência? Seguindo a programação de eventos preventivos, estipulados pelo Mi-
nistério da Saúde, Outubro Rosa e Novembro Azul realizou-se campanhas voltadas a prevenção (distribuídos 
preservativos, folders de orientação, exames de mamas, exame citopatológico, exames de DSTs, exames de 
próstata, prevenção de Diabetes e exame bucal), tratamento (consultas médicas e encaminhamento para es-
pecialidades) e autoestima (cortes de cabelo, manicure e maquiagem); No maio vermelho, realizou-se um dia 
somente para a prevenção de câncer bucal na unidade ( realizado exame físico da cavidade oral, diagnóstico,  



serra
Vacaria,
23 e 24 de setembro

   37

tratamento e biopsias de lesões, assim como orientações da realização do auto-exame da boca); No curso 
caminhos do cuidado foi apresentada a rede de cuidados e como estimular o programa da redução de danos 
no município, bem como conhecer melhor o sistema e o envolvimento da rede.

Desafios para o desenvolvimento? A adesão da comunidade nas ações propostas, a escolha de uma data 
estratégica para que assim atingisse o maior número de usuários;
A estratégia de mudança na rotina da unidade para a realização de um dia “D”, voltado para um grupo espe-
cífico do ciclo vital.

Quais as novidades destas experiências? Uso da ferramenta de qualidade  PDCA (Plan, Do, Check and 
Act), a boa aceitação da comunidade nos eventos propostos; um projeto inovador no município; Diagnóstico 
precoce de doenças em pacientes assintomáticos; um novo olhar do usuário com o autocuidado.

Referências bibliográficas
BAGAN, J.; SARRION, G.; JIMENEZ, Y. Oral cancer: clinical features. Oral Oncology, v.46, n.6, p. 414-417, 
2010.
SILVA, M.C; MARQUES, E.B.; MEO, L.C.; BERNARDO, J.M.P; LEITE,I.C.G.; Fatores relacionados ao atraso 
no diagnóstico de câncer de boca e orofaringe em Juiz sw Fora/MG. Revista Brasileira de Cancerologia. n.55, 
p.4, p. 329-335, 2009.
VOGEL, P.; VASSILEV, G.; KRUSE, B.; CANKAYA, Y. Morbidity and Mortality conference as part of PDCA 
cycle to decrease anastomotic failure in colorectal surgery. Langenbecks Arch Surg. v.396, n.7, p. 1009-15, 
2011.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da 
mama. Caderno de Atenção Básica, n.13 – 2. ed. 2013.

1. Enfermeira, coordenadora do ESF São José, São Marcos, Brasil.
2, 3. Técnica de Enfermagem, São Marcos, Brasil.

4. Dentista, São Marcos, Brasil.
5. Médica, São Marcos, Brasil.

6. Agente comunitária, São Marcos, Brasil.

Eixo: Atenção Básica

Abordagem da obesidade na ESF: 
menos peso, mais saúde

Juliana de Carvalho 1

Paula Gracieli Simioni Chupel 2

Idiane Maria Rosa Bueno 3

Danubia Salvador Fernandes4

Luara Ramos5

Cleber Pelizzari Machado6

Local de experiência: Brasil, RS, Vacaria

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

Qual foi a experiência desenvolvida? Foi realizado levantamento da demanda de obesidade grau III, na 
população das Estrategias de Saúde da Família Imperial e Franciosi e elaborado de um plano de trabalho mul-
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tidisciplinar visando melhorar a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes, proporcionar ambiente de 
sociabilidade, facilitar o acesso à unidade de saúde proporcionando a redução de comorbidades, realizando 
assim promoção da saúde, fomentando a reeducação alimentar e as mudanças comportamentais para redu-
zir o peso dos pacientes, estimulando a escolha por hábitos saudáveis.

Sobre o que foi? As doenças e agravos não transmissíveis vem impactando a saúde pública, e no Brasil, são a 
principal causa de óbitos em adultos, sendo a obesidade um dos fatores de risco de adoecimento neste grupo. 
A prevenção e o diagnostico precoce são importantes aspectos para a promoção da saúde e redução de mor-
bimortalidade, não só por ser um fator de risco importante para outras doenças, mas também por interferir 
na duração e qualidade de vida, e ainda ter implicações diretas na aceitação social dos indivíduos enquanto 
fora dos padrões de beleza difundidos pela mídia e sociedade. 
A Estrategia de Saúde da Família com seu compromisso de promoção de saúde e cuidado com doenças crôni-
cas tem seu papel na promoção da alimentação saudável, bem como hábitos de vida que melhorem a condi-
ção de saúde da população acompanhada.
Desta forma a partir do PMAQ as equipes de Estratégia de Saúde da Família realizaram levantamento da 
obesidade, sendo constatado que um percentual significativo da população tinha obesidade grau III.    Foi 
então, realizada pesquisa pelos agentes comunitários de saúde para avaliar o interesse no desenvolvimento 
de um grupo de apoio sobre este tema. Os pacientes responderam, na sua maioria, que tinham vontade de 
participar. A equipe, em parceria com o NASF organizou os encontros.

Como funciona(ou) a experiência? A partir da demanda foi realizado um projeto multidisciplinar con-
tando com o apoio da nutricionista e psicóloga do NASF, o grupo é quinzenal e com previsão de duração de 
seis meses. Previamente ao início do grupo foi realizada avaliação médica de vinte e quatro mulheres onde 
a média de IMC foi 46; vale destacar que a média de idade foi de 40 anos, foram avaliados pacientes de 15 a 
58 anos; destes quatro participantes apresentavam quadro de hipertensão arterial sistêmica e dez pessoas 
apresentaram exame de glicemia pós-prandial elevada. Para maior vínculo e entre profissionais da equipe 
e usuários grupo é acompanhado por uma técnica de enfermagem e um agente comunitário de saúde. Os 
encontros abordam atividades de integração, motivacionais, oficinas de sal temperados, oficina de azeite e 
vinagre aromatizados, de chás naturais, passeios e claro... pesagem, aferição de sinais vitais e de medidas. 

Desafios para o desenvolvimento? Manter os participantes motivados e aderidos ao programa de trata-
mento.

Quais as novidades desta experiência? O planejamento de ações a partir de dados estatísticos e o traba-
lho em parceria com o NASF. O grupo vai além da abordagem da obesidade, é um espaço de trocas e convi-
vência para os usuários, sendo uma opção de lazer.

Referências bibliográficas
Brasil.Ministério da Saúde. Obesidade. Caderno de Atenção Básica 12. Saúde da Família.Brasília: Ministério 
da Saúde, 2006.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política na-
cional de atenção básica/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção à 
Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

1.  Enfermeira, Estratégia de Saúde da Família, Vacaria, Brasil.
2. Dentista, Estratégia de Saúde da Família, Vacaria, Brasil.

3.   Técnica de Enfermagem, Estratégia de Saúde da Família, Vacaria, Brasil.
4.  Psicóloga, Núcleo de Apoio de Saúde da Família, Vacaria, Brasil.

5.    Nutricionista, Núcleo de Apoio de Saúde da Família, Vacaria, Brasil.
6.  Agente comunitário de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, Vacaria, Brasil.
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Eixo: Atenção Básica

Acolhimento em livre 
demanda na Atenção Básica – 
Equipe ESF Barcelos

Lurdes Bortoleti,
Beatriz Hechavarria, 

Claudia Nunes Pedroso, 
Vivian Lisboa Cargnino, 

Erci Alves dos Santos, 
Maria de Lurdes Borges 

Local de experiência: Brasil, RS, Vacaria

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia Saúde da Família.

Qual foi a experiência desenvolvida? Implantação do Acolhimento em Livre Demanda.

Sobre o que foi? Acolhimento.

Como funciona(ou) a experiência? Todo usuário que procura a unidade de saúde é acolhido por um pro-
fissional da equipe e atendido conforme sua necessidade do momento.

Desafios para o desenvolvimento? Readaptação ao processo de trabalho para os profissionais e orienta-
ção para entendimento dos usuários no novo processo de trabalho.

Quais as novidades desta experiência? Motivou a equipe a aprender mais sobre Livre Demanda, assistin-
do palestras e discutindo em equipe a organização do Processo de Trabalho.  

Outras observações: O processo está em fase de implantação, iniciou no dia 02\07\2014.

1. Enfermeira, Vacaria, Brasil. 
2. Médica, Vacaria, Brasil.

3. Agente Administrativo, Vacaria, Brasil.
4. Técnica em Enfermagem, Vacaria, Brasil.

5, 6. Agentes Comunitários de Saúde, Vacaria, Brasil.
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Eixo: Atenção Básica

Atendimento por demanda 
espontânea: uma nova experiência 
na Estratégia da Saúde da Família 
Jardim América

Danyela Regina Bressan

Local de experiência: Vacaria.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  ESF Jardim América.

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência envolveu a mudança de atitude no acolhimento dos 
usuário: foi implantada a demanda espontânea. O principal foco é o atendimento de qualidade  ao  usuário 
levando em conta a sua necessidade. Deixar para trás   “ as fichas”  tornou-se um desafio, o agendamento está 
arraigado não só apenas ao usuário bem como a equipe. A sala de espera tornou-se uma ferramenta impor-
tante para a transmissão das novas informações  e pactuações.

Sobre o que foi? Demanda espontânea.

Como funciona(ou) a experiência? A experiência foi implantada no segundo semestre do corrente ano, 
existem alguns pontos a serem melhorados, mas, a população está sendo orientada e não ter que vir ao posto 
de madrugada para pegar sua “ficha” foi um ganho imenso e está sendo visto com bons olhos.

Desafios para o desenvolvimento? Quebrar o paradigma  do “retirar fichas” e  “agendamentos”  e dar 
espaço ao atendimento de qualidade e humanizado.

Quais as novidades desta experiência? A maior novidade é uma experiência nova com muitos pontos 
positivos para o usuário.

1. Enfermeira, Vacaria, Brasil. 
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Eixo: Atenção Básica

“Lá vem o Chaves, Chaves, 
Chaves, educando seus amigos 
e você: relato de experiência de 
educação em saúde sobre higiene e 
pediculose”

Paula Gracieli Simioni Chupel 25

Juliana de Carvalho26

Andrea de Fátima Samara27

Dorci da Silva Ferreira 28

Antônia Rosa de Meireles29

Local de experiência: Brasil, RS, Vacaria.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF Imperial, ESF Franciosi, Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Nabor Moura de Azevedo.

Qual foi a experiência desenvolvida? Após pesquisa de demanda das necessidades em saúde na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Nabor Moura de Azevedo e na Escola de Educação Infantil as equipes 
da Estratégia de Saúde da Família dos bairros Imperial e Franciosi tiveram como resposta que os temas a 
serem abordados deveriam ser higiene e pediculose. Diante da demanda nos questionamos a cerca da me-
lhor maneira de realizar promoção em saúde nesses quesitos. Nosso médico Dorci, na reunião semanal de 
equipe sugeriu o teatro, ele já havia participado de um sobre higiene em outro município que trabalhara. Nas 
reuniões de equipe que se seguiram ele trouxe o vídeo dos teatros apresentados e a equipe achou que seria 
interessante reproduzir a idéia nas nossas escolas. Os passos seguintes foram: Escrever o roteiro do teatro 
(ACS Antônia), definir quem atuaria, reunir o figurino (na equipe e na comunidade) e construir o cenário. 
Os ensaios foram ocorrendo concomitantemente e dentro de um mês começamos as apresentações. Nossas 
apresentações ocorreram no ginásio da Escola Nabor Moura de Azevedo e no saguão da Escola de Educação 
Infantil, as crianças riram, se divertiram e aprenderam a mensagem. Diante da sensibilização do assunto, 
fizemos um mutirão para “catar piolhos” com a devida autorização dos pais.

Sobre o que foi? Sobre higiene e pediculose. Sabe-se que a pediculose é uma doença de saúde pública que 
requer medidas de tratamento e prevenção. Diante disso, a ESF Imperial/Franciosi realizou educação em 
saúde para as crianças das escolas da área de abrangência a partir de um teatro inspirado na turma do Cha-
ves. Foram realizadas orientações sobre a prevenção e o tratamento da pediculose de modo descontraído, 
aumentando o vínculo entre profissionais e pacientes além de proporcionar integração da equipe de saúde.
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Como funciona(ou) a experiência? Planejamos o teatro em equipe. O envolvimento dos agentes comu-
nitários de saúde (ACS) foi fundamental, pois como constituem vínculo com a população, percebem suas 
necessidades, constituindo elo de ligação entre usuários e equipes. Na ocasião os agentes das equipes produ-
ziram o roteiro e convidaram os profissionais para iniciarem-se os ensaios. Um dos grandes benefícios inter-
nos das equipes foi a integração dos profissionais facilitando e aumentando o sentimento de parceria. Houve 
envolvimento e colaboração por parte de todos os profissionais da equipe. Nosso elenco é na sua maioria 
composto por ACS, mas conta com a participação da auxiliar de acolhimento, da enfermeira, do médico e da 
dentista. O cenário foi confeccionado na própria equipe e parte do figurino também. Alguns usuários, saben-
do deste trabalho também colaboraram com algumas peças de roupas.
Além disso, estreitou-se o vínculo com a nossa população, houve conscientização das crianças a cerca dos 
assuntos higiene e pediculose.
Um dos cuidados que tivemos foi o de conciliar a agenda de consultas com as apresentações para não prejudi-
car o atendimento de rotina da unidade. Tanto os ensaios quanto as apresentações foram marcados a partir 
das 10 horas da manhã e 15 horas da tarde, momento de maior tranquilidade da unidade mista. Optamos 
por representar os conhecidos personagens da turma do Chaves, e nesse contexto realizar abordagem dos 
temas higiene e pediculose.

Desafios para o desenvolvimento? Um grande desafio foi produzir a desacomodação dos profissionais, 
que implicados com objetivo comum conseguem ir além promovendo saúde de uma forma eficaz e de maior 
impacto.
Com a atividade teatral observamos que muitas são as maneiras de atingirmos os nossos objetivos cabe a 
cada equipe, conhecendo sua população adstrita definir qual a alternativa de melhor impacto, pois nem sem-
pre as tradicionais atividades educativas, tais como palestras, causam o impacto que queremos.

Quais as novidades desta experiência? Integração da equipe foi proporcionada por essa ação em específi-
co, o que impacta no trabalho e nas atividades cotidianas do serviço de saúde. A promoção de saúde realizada 
por meio do teatro foi muito interessante no sentido de aumentar o vínculo profissionais pacientes. Outras 
ações estão sendo pensadas, nossa próxima atividade terá como público-alvo os adolescentes.

Referências bibliográficas
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política na-
cional de atenção básica/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção à 
Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

Eixo: Atenção Básica

Grupo Caminhada Pela Vida
Gildomar Voigt Radatz

 Equipe ESF Monte Claro

A atividade ocorre na cidade de Vacaria, Bairro Monte Claro, Rio Grande do Sul. De responsabilidade da ESF 
Monte Claro, foi entregue convites para a comunidade que compareceu a unidade de saúde. Foi marcado um 
dia D onde todos os participantes do grupo foram consultados pela Dra. Pesados, averiguou-se a pressão 
e feito teste de HGT, desta forma criando um ficha de acompanhamento para cada um. A Dra. Dividiu os 
participantes em grupos de acordo com a condição de saúde, desta forma: Grupo 1: pessoas sem restrições 
que eram acompanhadas pelo ACS  responsável pelas atividades, estes caminhavam durante 40 minutos tres 
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vezes por semana, além do aquecimento e alongamento. Grupo 2: Pessoas com pequenas restrições, acom-
panhadas por um ACS, caminhavam por 30 minutos além do aquecimento e alongamento. Grupo 3: Pessoas 
com dificuldades de locomoção e outras restrições de maior grau, estes faziam aquecimento, alongamento, 
conforme a suas possibilidades, e caminhavam por um tempo menor até que se sentiam bem.
O grupo ainda participavam de palestras e orientações sobre alimentação, conforme a possibilidade e quan-
do era possível conseguir doações de empresas, era feito sorteio de cestas saudáveis.
As pessoas que vinham para as atividades todas as segundas, quartas e sextas-feira, eram averiguadas pres-
são, peso e HGT. 

Eixo: Atenção Básica

No Rodeio Internacional de
Vacaria também TEM SUS!

Autor 1Deise Paganella Fermiano
Co-autor2Anelise Pelissari
Co-autor 3Julyana Sontag
Co-autor 4 C Paula Chupel

Co-autor 5Juliana Carvalho

Local de experiência: Vacaria, RS, Brasil. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica. CAPS Vigilância em Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? A Secretaria Municipal da Saúde de Vacaria desde o ano de 2013 
fortaleceu a Atenção Básica como ordenadora do cuidado da rede de ações em saúde e vem desde então se 
inserindo nos espaços comunitários com intervenções de cuidado com a saúde e prevenção das doenças e 
comorbidades.
O município é conhecido por ser a porteira do Rio Grande do Sul e sediar o rodeio Crioulo Internacional, 
uma festa popular com características tradicionalistas e conservadoras. O 30° Rodeio Internacional de Va-
caria ocorreu de 06 a 09 de fevereiro de 2014 e nesta edição a Secretaria Municipal de Saúde inovou com a 
proposta de ir além dos serviços de urgência e primeiros socorros prestados nas edições anteriores. Realizou 
em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde ações de educação popular em saúde visando a redução de 
danos.

Sobre o que foi? A Secretaria Municipal da Saúde realizou primeiramente encontro geral dos profissionais 
para apresentação e pactuação das atividades a serem desenvolvidas. Foram acordadas as seguintes inter-
venções: Realização da Testagem Rápida de HIV/Sífilis, Teatro “invisível” com os temas: transmissão vertical 
de HIV/Aids, gravidez, drogas, preservativo e relações familiares;  Interação dos profissionais de saúde com 
o público e intervenções após o teatro invisível com abordagem individual e em pequenos grupos para in-
teração e oferta dos serviços; Intervenções com o teste do etilômetro e entrega de adesivos; Entrega de pre-
servativo masculino e femininos;  Fixação de dispensadores de preservativos masculinos nos banheiros do 
Parque com reposição diária de preservativos;  Entrega de diversos folders de prevenção das DST/HIV/Aids, 
drogas e teste rápido. Confecção de banners alusivos ao tema; Confecção de camisetas para os profissionais 
com a frase “Te aproxega vivente, somos Gente cuidando de Gente”. 



serra
Vacaria,
23 e 24 de setembro

44 

Durante os sete dias de realização do Rodeio Internacional de Vacaria passaram pelo parque cerca de 300.000 
pessoas, a Secretaria Municipal de saúde juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde vislumbraram a 
oportunidade de ofertar serviços de saúde a este publico.

Quais as novidades desta experiência? Sem dúvida essas ações inovadoras foram de muito proveito para 
a comunidade, para os profissionais e para as entidades envolvidas, mas a nossa maior vitória foi a de nos 
aproximarmos mais do nosso público.
O slogan atual da Secretaria Municipal da Saúde de Vacaria é “Gente cuidando de gente” o que nos fez re-
pensar ações de fazer saúde. Quando ultrapassamos a barreira das divisões de setores, de quem aparece mais 
ou trabalha mais, o objetivo maior se sobressaiu: a comunidade teve acesso, valorizamos o saber popular, 
melhoramos o vínculo e nos motivamos a realizar novos projetos.
A integração dos trabalhadores em saúde com a comunidade e a participação popular foram nossas maiores 
conquistas neste evento. Com tecnologias leves, trabalho lúdico, a equipe ofertou saúde, mostrando que no 
Rodeio Internacional de Vacaria também tem SUS!

1,5. Enfermeira,  Vacaria, Brasil.
2. Cirurgiã dentista, PICS, Vacaria, Brasil 

3. Psicóloga, CAPS, Vacaria, Brasil .
4. Cirurgiã dentista, NUMESC, Vacaria, Brasil.

Eixo: Atenção Básica

O Agente Comunitário
de Saúde na estratégia de 
controle de simulídeos

Carine Baldini Forest 1

Sandra Elian Ciota  2

Adalberto Boreges de Jesus  3

Mariano Barros de Jesus Varela  4

Maria Moema dos Reis Maciel 5

Mariglen Dias Trindade  6

Local de experiência: Vacaria. RS, Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica, Vigilância Ambiental e Controle Social. 

Qual foi a experiência desenvolvida? A ESF Km 4, juntamente com a Vigilância Ambiental desenvolveu 
o Programa de Controle aos Simulídeos dentro da área de abrangência da estratégia. Através das visitas do-
miciliares dos ACS s, foi constatado que o “Borrachudo” estava atacando diariamente a comunidade. Nossa 
área de abrangência é zona urbana com características rurais, ecossistema em que o simulídeo se adapta 
facilmente.

Sobre o que foi? Devido as constantes reclamações da comunidade, os ACSs juntamente com a equipe, em 
reunião decidiram retomar o programa dos simulídeos, que estava fora de atividade, desde o ano de 2009, 
em parceria com a Vigilância Ambiental.
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Como funciona(ou) a experiência? Através da parceria entre a comunidade-ESF-Vigilância Ambiental, 
foi realizada reunião com proprietários que tem arroios e córregos, decidindo assim que seria feito um mu-
tirão de limpeza dos mesmos. 
Com auxílio  de Fichas Epidemiológicas de Agravo, pudemos ter uma noção de onde se localizam os maiore 
focos na área de abrangência.  Com a ajuda da comunidade, foram realizada a limpeza de 6 arroios e córregos, 
onde estão os maiores focos do mosquito.
           
Desafios para o desenvolvimento? Nosso maior desafio é mobilizar a comunidade para a realização dos 
mutirões de limpeza. Alguns proprietários ainda são resistentes em colaborar com  a manutenção da limpeza 
dos arroios.
Não houve um envolvimento significativo da comunidade, faltando uma maior conscientização e participa-
ção efetivos dos mesmos.
           
Quais as novidades desta experiência? Os ACS s sugeriram a implantação de um calendário permanente 
bianual de limpeza dos córregos, para melhorar o controle dos simulídeos. 
           
Outras observações: Através da integração entre a Comunidade, Estratégia de Saúde da Família e ACSs, 
que são desenvolvidas ações em benefício da população. 

1-6  ACS, funcionário público, Vacaria, Brasil.

Eixo: Atenção Básica

Perfil de utilização de 
medicamentos por pacientes 
hipertensos e diabéticos do 
município de Vacaria 

Viviane Reinbold Simões 1

Ana Virgínia Bossler Conte2

Caroline Marin Baldin 3

Renata Buratto Vieira 4

Local de experiência: Vacaria – RS.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, ESFs, EACSs.

Qual foi a experiência desenvolvida? Pesquisa sobre o perfil do uso de medicamentos por pacientes hi-
pertensos e diabéticos do Município de Vacaria. Tendo por objetivo diagnosticar as problemáticas encontra-
das e a partir disso, elaborar estratégias que proporcione o uso racional de medicamentos. 
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Sobre o que foi? Sobre o perfil do uso de medicamentos por pacientes hipertensos e diabéticos do Municí-
pio de Vacaria.

Como funciona(ou) a experiência? Os questionários foram aplicados nos meses de outubro e novembro 
de 2013, nas Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS) do município de Vacaria. De forma a delimitar a pesquisa, foram selecionados aleatoriamente indiví-
duos com diagnóstico de Diabetes e Hipertensão Arterial. Os dados da pesquisa foram coletados através dos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com o auxílio de questionários.
Foram entrevistados 10% de indivíduos Diabéticos e 10% de indivíduos Hipertensos, de acordo com o total 
de pacientes cadastrados no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). 
Os indivíduos selecionados concordaram com a realização da pesquisa através de Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido.
Desafios para o desenvolvimento?
- Sensibilizar os agentes comunitários de saúde sobre a importância da pesquisa;
- Elaborar o questionário;
- Proporcionar um panorama sobre o uso de medicamentos por pacientes hipertensos e diabéticos;
- Delimitar a amostra.

Quais as novidades desta experiência? Os resultados obtidos na pesquisa sobre o perfil do uso de medi-
camentos por pacientes hipertensos e diabéticos, no município de Vacaria, demonstraram a necessidade de 
realização de educação em saúde junto à população, objetivando o uso racional de medicamentos, bem como 
treinamento dos profissionais que trabalham nas equipes de saúde para que esses se sintam empoderados 
sobre o uso correto dos medicamentos disponíveis no sistema único de saúde.

1. Farmacêutica, Coordenadora da Assistência Farmacêutica, Vacaria, Brasil.
2. Farmacêutica, Bioquímica do Serviço de Atendimento Especializado, Vacaria, Brasil.

3. Farmacêutica, Farmacêutica do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Unidade de Pronto Atendimento, Vacaria, Brasil.
4.Farmacêutica, Farmacêutica da Vigilância Sanitária, Vacaria, Brasil.

Referências bibliográficas
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998. Política Nacional de Medicamen-
tos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 nov. 1998. Seção 1, p. 18-22. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.
OPAS - Organização pan-americana de saúde. Avaliação da Assistência Farmacêutica no Brasil: estrutura, 
processo e resultados. Brasília, DF, 2005. Disponível em: <http://www.opas.org.br/medicamentos/docs/
HSE_ASF_REM_1205.pdf >. Acesso em: 5 jun. 2006. 
SILVA, R. R. et al. O trabalho dos agentes comunitários de saúde na promoção do uso correto de medicamen-
tos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2005. 
VIANA & Poz; Ana Luiza D’Ávila Viana e Mario Roberto Dal Poz  A Reforma do Sistema de Saúde no Brasil 
e o Programa de Saúde da Família PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 15(Suplemento): 225- 264, 
2005.
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Eixo: Atenção Básica

Propiciando o protagonismo 
do usuário por meio da oficina 
terapêutica

Danubia Salvador Fernandes1

Roberta Borghetti Alves2

Alice Jaqueline Schinato Reis 3

Daniela da Silva Andrade4

Juliana Carvalho5

Andrea Fatima Samara6

Local de experiência: Estratégia da Saúde da Família Imperial e Franciosi pertencente ao município de 
Vacaria/RS. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Participam dessa oficina profissionais do NASF e da ESF.

Qual foi a experiência desenvolvida? Realização da Oficina Terapêutica em uma Estratégia de Saúde da 
Família.

Sobre o que foi? A Oficina Terapêutica tem como objetivo propiciar um espaço de construção de rede de 
apoio, de relaxamento, de troca de vivências e de saberes populares. Além disso, busca-se oportunizar o com-
partilhamento de experiências entre os usuários com sofrimento psíquico, capaz de lhes facilitar a percep-
ção, a expressão e maior entendimento de seus sentimentos e inquietudes. Criar um espaço de produção co-
letiva; valorizar o processo criativo de cada usuário; fortalecer a atenção básica por meio dessa oficina; criar 
vínculo entre os profissionais da unidade de saúde e os usuários; proporcionar novos desafios, descobertas e 
diferentes percepções, reveladas no fazer artístico e no intercâmbio entre o grupo; estimular o fortalecimen-
to, a autonomia e o protagonismo do usuário, bem como o avanço nos seus relacionamentos sociais, levando 
em consideração suas possibilidades adaptativas atuais. Nesta oficina, o uso da arte é considerado como 
terapia por ser um meio tanto de reconciliar os conflitos emocionais quanto de estimular a autopercepção, o 
crescimento pessoal e a integração entre a mente e o corpo. 

Como funciona(ou) a experiência? A oficina terapêutica é realizada na Estratégia da Saúde da Família 
Imperial e Franciosi com o apoio do Núcleo de Apoio da Saúde da Família (NASF) do município de Vacaria/
RS. A oficina foi aprovada por meio da Resolução nº 210/13- CIB/RS. A mesma iniciou em julho de 2013. 
Nela são realizados encontros semanais com duração de duas horas. As oficinas são conduzidas por uma 
Psicóloga do NASF e por duas Agentes Comunitárias de Saúde da referida ESF. Participam dessa oficina 17 
mulheres que possuem queixas de depressão, ansiedade, dores sem causas orgânicas, tristeza e ausência de 
rede de apoio. Os encontros são construídos e planejados em conjunto com as usuárias onde elas também 
conduzem as oficinas a partir de seu conhecimento popular. Em tais oficinas são confeccionados trabalhos 
artesanais, tais como: bordado, corte e costura, fuxico, patchwork, bonecos de panos, etc. Além disso, ocor-
rem momentos de acolhimento entre o grupo e profissionais, realização de técnicas de expressão corporal e 
estimulação da autonomia e valorização da autoestima. Como principais resultados percebe-se a construção 
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da rede de apoio entre as participantes, pois todas criaram vínculos umas com as outras de modo a planeja-
rem atividades que vão além dos encontros da oficina; diminuição dos pedidos de consulta médica por parte 
das usuárias, pois as mesmas toda semana queixavam-se de dores sem causas orgânicas;  fortalecimento 
do protagonismo das usuárias, pois elas sentiram-se valorizadas, acolhidas e  participantes do processo de 
construção e planejamento da oficina; percebeu-se também o aumento do vínculo entre a equipe da ESF e 
usuárias; e consequentemente ocorreu o fortalecimento da atenção básica e da Rede de Atenção Psicossocial, 
pois as usuárias foram acolhidas em seu próprio território emergindo na resolubilidade e coresponsabilidade 
do cuidado.

Desafios para o desenvolvimento? Até o presente momento não encontrou-se dificuldades para a realiza-
ção dessa oficina, pois todas as atividades são pactuadas e conduzidas em conjunto com as usuárias.

Quais as novidades desta experiência? Salienta-se a importância desse dispositivo de cuidado, pois as 
usuárias puderam ser cuidadas em seu território o que repercute num aumento no vínculo com a equipe de 
saúde, bem como na resolubilidade do cuidado. Através desse espaço pode-se realizar trocas de vivências e 
saberes, onde todas as usuárias puderam ensinar e aprender umas com as outras o que sabiam de artesa-
nato.  Diante desta experiência, pode-se efetivar uma clínica ampliada em Saúde na ESF, pois levou-se em 
consideração o contexto e a necessidade das pessoas. Além disso, as usuárias sentiram-se responsáveis pelo 
seu autocuidado e a equipe de saúde pode ampliar seu olhar acerca dos usuários que apresentam algum so-
frimento psíquico.

1,2. Psicóloga, Núcleo de Apoio a Saúde da Família, Vacaria, Brasil.
3, 4. Agente Comunitária de Saúde, Estratégia Saúde da Família, Vacaria, Brasil.

5, 6. Enfermeira, Estratégia Saúde da Família, Vacaria, Brasil.

Eixo: Atenção Básica

SUS em cena!
Autor Anelise Pelissari
Co-autor Eleni Perondi

Co-autor Julyana Sontag
Co-autor C Paula Chupel

Co-autor D Angelita Hermann

Local de experiência: Vacaria, RS, Brasil. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica. CAPS

Qual foi a experiência desenvolvida? O NUMESC - Núcleo Municipal de Saúde Coletiva da Secretária 
Municipal da Saúde implantou o SUS EM CENA!  O grupo é formado por 20 trabalhadores em saúde que 
apreciam o envolvimento com as artes cênicas, desenvolvem atividades lúdicas e teatrais em ações de orien-
tação e prevenção em saúde.

Sobre o que foi? Foram ministradas oficinas de animação, conhecimentos das artes, desenvolvimento pes-
soal, jogos teatrais, criatividade, técnicas circences entre outros. Logo em seguida os “atores” já entraram 
em cena participando da Semana Municipal do Trânsito na Praça Daltro Filho. Na ocasião foi trabalhada a 
importância do uso do cinto de segurança, a travessia na faixa de pedestres e respeito quando as leis trânsito. 
A abordagem aos motoristas e pedestres foi realizada de uma forma divertida e alegre em conjunto com a 
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Guarda Municipal, Policia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e Defesa Civil. 
Como funciona (ou) a experiência? O Grupo SUS em Cena tem encontros mensais com um oficineiro 
para aprimorar seus talentos. Mesmo com pouco tempo de implantação, os atores deste grupo já realizaram 
festas, visitas domiciliares, contação de histórias, atividades na Praça Municipal, enfim tudo aquilo que já 
desenvolviam em suas unidades de saúde só que agora com uma abordagem mais humanizada, lúdica, alegre 
e saudável!

Quais as novidades desta experiência? Destacamos a importância do trabalho que leva saúde à comuni-
dade de uma forma alegre, mas também oferece aos trabalhadores em saúde ações de cuidado com o cuida-
dor. Os trabalhadores em saúde que participam do grupo comentam que se sentem mais seguros ao abordar 
os usuários do SUS: “Falar de saúde e ainda fazer o paciente se divertir é terapêutico... para ambos!

Cirurgiã dentista, PICS, Vacaria, Brasil.
Cirurgiã dentista, Vacaria, Brasil profissão, função, cidade, país.

Psicóloga, CAPS, Vacaria, Brasil profissão, função, cidade, país.
Cirurgiã dentista, NUMESC, Vacaria, Brasil.

Nutricionista, Secretária Municipal da Saúde, Vacaria, Brasil profissão, função, cidade, país.
Eixo Temático: Atenção Básica

Programa de acompanhamento 
de hipertensos e diabéticos

Jéssica D. Trindade¹
Sueli Bernart²

Local da experiência: Vista Alegre do Prata, Rio Grande do Sul, Brasil.

Pontos de rede/ equipes de rede envolvida: Equipe de Estratégia de Saúde da Família Municipal. 

Qual foi a experiência desenvolvida? Realizar estratificação de risco de todos os pacientes hipertensos e 
diabéticos do município, realizando avaliação individual e estipular seguimento conforme protocolo. 

Sobre o que foi? Acompanhamento dos pacientes hipertensos e diabéticos de forma sistematizada, para 
controle dos fatores de risco cardiovascular.

Como funcionou a experiência? Primeiramente foi criado um protocolo de acompanhamento para pa-
cientes hipertensos e diabéticos, com base na literatura cientifica atual, utilizando os escores de Framigham 
para hipertensos e UKPDS para diabéticos. Em seguida foi construída uma ficha de atendimento individual 
específica para esse protocolo, que consta com os dados necessários para a estratificação de riscos e a avalia-
ção antropométrica, de forma cronológica. 
Em seguida os pacientes foram agendados para consulta com a médica e a enfermeira da Estratégia de Saúde 
da Família, onde tiveram os dados coletados e registrados nas fichas. Nesse momento os exames não atuali-
zados foram solicitados. Com bases nestes dados é realizada a estratificação de risco em baixo, médio ou alto, 
o paciente é orientado quanto ao seu nível de risco e as medidas possíveis para diminuí-lo. Neste momento 
é agendado retorno do paciente de forma programada segundo o risco estimado. 

Desafios para o desenvolvimento? O maior desafio foi conseguir a adesão do público alvo. Para atingir 
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a meta de comparecimento no programa de 100% foi de suma importância o empenho da enfermeira, do 
técnico enfermagem e dos ACSs na busca ativa de todos os pacientes.  Graças a este empenho da equipe e à 
construção metódica da lista e agenda dos pacientes, o percentual de pacientes acompanhados mantêm-se 
satisfatório há três anos.

Quais as novidades desta experiência? O foco do projeto é trabalhar o empoderamento do paciente fren-
te a sua situação de saúde, transmitindo de forma clara, e principalmente individualizando a informação dos 
riscos relativos a sua doença; criando um plano terapêutico singular. 
Outro diferencial do programa é a adesão dos pacientes à proposta de trabalho desenvolvida, que beira aos 
100%, principalmente devido a busca ativa realizada pela equipe, que só é possível graças a organização re-
alizada. 

Outras observações: Os exames realizados (e fornecidos pela secretaria de saúde) são: hemograma com-
pleto, colesterol total e HDL, triglicerídeos, glicose em jejum e creatinina para hipertensos, acrescidos de 
hemoglobina glicada e microalbuminúria para diabéticos; ECG para todos pacientes; e outros exames labora-
toriais conforme necessidade individual.

¹ Médica Especialista em Saúde da Família, Médica da Estratégia da Saúde da Família, Vista Alegre do Prata, Brasil.
² Enfermeira Especialista em Terapia Intensiva Adulto e em Psicologia das Organizações e do Trabalho, Enfermeira da Estratégia da Saúde da Família, Vista Alegre do 

Prata, Brasil. 

Referências Bibliográficas
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica.       Estratégias 
para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sisntêmica/ Ministério da Saúde, Secre-
taria de Atenção a Saúde, departamento e atenção básica. –Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 128 p.: Il. 
(Cadernos de Atenção Básica, Nº 37)
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica.       Estratégias 
para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
a Saúde, departamento e atenção básica. –Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 160 p.: Il. (Cadernos de Aten-
ção Básica, Nº 36)
Mafra, Filipa; Oliveira, Helena. Avaliação do risco cardiovascular- metodologias e suas implicações na prática 
clínica. Rev Port Clin Geral 2008; 24:391-400
Lotufo PA. O escore de risco de Framingham para doenças cardiovasculares. Rev Med (São Paulo). 2008 out-
dez.;87(4): 232-7
Paul A James, MD; et all. 2014 Evidence-based guidelines for the management of High Blood Pressure in 
Adults, JAMA, 2014; 311(5) 507-520
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Eixo: Atenção Básica

Possibilitando a reflexão sobre os 
modos de realizar o planejamento  
e as atividades do NASF dentro  
da própria equipe
                                

Autor: Liege Bertolini Fasolo
Coautor: Tatiane Cattani 

Local de Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves.

Equipes de rede envolvidas: NASF, ESFs e toda rede de atenção à saúde envolvida.

Qual foi a experiência desenvolvida: A partir da experiência oportunizada pela participação no Curso de 
Apoio Matricial na Atenção Básica, com ênfase nos Nasf, pensou-se em compartilhar com a própria equipe 
do Nasf e demais setores envolvidos com a atenção à saúde, as diretrizes do NASF, com o intuito de sensibi-
lizar a mudança de lógica do trabalho dos profissionais do NASF. 

Como funciona a experiência: Acontece quinzenalmente a reunião de equipe do NASF e, neste momento 
aproveitamos para compartilhar o aprendizado do Curso de Apoio Matricial com os colegas, estudamos as 
diretrizes e fizemos reflexões acerca do nosso fazer. Também acontece semanalmente, a reunião da enferma-
gem, coordenadoras das UBSs e ESFs, na qual também participamos com a mesma proposta de compartilhar 
e sensibilizar sobre as mudanças dos processos de trabalho entre NASF, ESFs e demais setores envolvidos 
no cuidado integral do sujeito.

Desafios para o desenvolvimento: O desafio se encontra na problematização da quebra de paradigmas, na 
mudança de conceitos de modelo biomédico para o cuidado integral do sujeito.

Quais as novidades dessa experiência: A novidade é justamente a tentativa de implantação de serviços 
na Atenção Básica que priorize o trabalho colaborativo, visando um cuidado integral do sujeito.

Psicóloga do NASF - Bento Gonçalves, RS, Brasil
Psicóloga do NASF – Bento Gonçalves, RS, Brasil.
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Eixo temático: Atenção Básica
                             

O que você tem feito 
no PSE do seu território?

Dra. Elisiane De Carli
Professora Laci Gross

Local de experiência: Território do PSF / UBS Leodoro de Azevedo – Canela /RS.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe PSF , EMEF João Alfredo Corrêa Pinto, EMEI Silvio Ho-
fmann e UBS Leodoro de Azevedo.

Qual foi a experiência desenvolvida? Nossa experiência foi/está numa metodologia de protagonismo 
juvenil na Área de Prevenção à Saúde sobre Sexualidade e Adolescência – atividades : Conhecendo a UBS e 
oficina de capacitação de jovens multiplicadores.

Como funciona a experiência? Na lógica do Programa Saúde e Prevenção na Escola, capacitação de jovens 
pela equipe de saúde e multiplicação para toda a comunidade escolar. 
Inicialmente com reunião de planejamento entre escola e UBS Leodoro de Azevedo, em seguida com capa-
citação desses jovens que vieram para UBS conhecer e buscar informações com todos os profissionais, após 
replicaram para toda a comunidade escolar em forma de oficinas, rodas de conversa e teatro.

Desafios para o desenvolvimento? O projeto tem como desafio manter a sincronicidade das ações e dimi-
nuir os índices de gravidez na adolescência, reconstruir hábitos de higiene pessoal, de alimentação saudável, 
prevenção na área de saúde bucal e principalmente conscientizar os adolescentes a fazerem uso de preserva-
tivos na relação sexual, ou seja, aproximá-los mais da UBS e escola e questões de saúde.

Quais as novidades desta experiência? Novidades dessa experiência : Estivemos em Brasília na IV Mos-
tra da Saúde Básica e atualmente estamos (alunos multiplicadores) fazendo essas oficinas em outras escolas 
do município, ou seja,...a proposta foi além dos muros da escola e da Unidade Básica de Saúde, além do que, 
já temos diferenças razoáveis em todos os nossos índices.

Outras observações: Capacitamos jovens estudantes na metodologia de educação em pares para realização 
de ações permanentes nas escolas e comunidade.

Referências Bibliográficas
Manual de Orientação do Programa Saúde na Escola – Ministério da Saúde
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Eixo temático: Ciclos Vitals

O uso do lúdico para
idosos  dependentes

Renara Prestes Oliveira
Susana M.C. Cabral

Local de experiência: Secretaria da Saúde –ESF/Aparecida, Antônio Prado.

Equipes de rede envolvidas: Educação e Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? Devido necessidade abordada pela ESF/Aparecida para socializa-
ção, auto-cuidado e apoio aos familiares dos idosos dependentes, formou-se um grupo de encontros sema-
nais com participação da enfermagem, psicologia e jovens voluntários do ensino fundamental.

Sobre o que foi? Atividades de motivação e auto-ajuda, orientações em saúde, jogos recreativos e de estí-
mulo cognitivo, dinâmicas diversas e recreação.

Como funciona a experiência? De acordo com cronograma pré-estabelecido e necessidades emergentes 
dos participantes.

Desafios para o desenvolvimento? Dificuldade de locomoção dos idosos ao local dos encontros, depen-
dência dos familiares e cuidadores envolvidos, condições climáticas e de saúde.

Quais as novidades para a experiência? Maior envolvimento e interação da equipe de enfermagem com 
os idosos e familiares; discussão em equipe de sentimentos evidenciados e um melhor planejamento aos 
cuidados; integração de jovens no convívio e socialização do idoso.

Outras observações: Gratificação por parte dos familiares e da equipe, mudanças emocionais dos partici-
pantes e grande envolvimento dos mesmos nas atividades realizadas.
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Eixo temático: Ciclos Vitals                                                                 
                                  

Projeto Moedas do Coração
Drasiane Biazuz Hoffmann¹

Cláudia Andrea Borges²
Jaqueline Suzin³

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Bom Jesus.

Equipes de rede envolvidas: O projeto “Moedas do Coração” foi criado pela equipe do NAAB e busca 
trabalhar de forma integrada com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria da saúde, Ambulatório de 
Saúde Mental e CRAS, fazendo com que todos os profissionais envolvidos desempenhem um papel atuante 
e participativo;

Qual foi a experiência desenvolvida? Durante a atuação de profissionais da saúde na instituição “casa 
da criança” percebeu-se uma enorme dificuldade em lidar com comportamentos agressivos e sintomas de 
falta de conduta éticos apreendidos fora da instituição acolhedora (em seu meio) pelos acolhidos. Para tanto 
o projeto foi criado para que imposições de regras e limites fossem melhor trabalhados, sem deixar que o 
lúdico, tão importante para o desenvolvimento humano, também fosse abordado;

Sobre o que foi? Avaliação Comportamental e Educação Financeira.

Como funciona a experiência? O projeto “Moedas do Coração” avalia diariamente, através de moedas 
coloridas, os acolhidos da instituição Casa da criança de acordo com o comportamento manifestado. Tais 
moedas, que apresentam valores diferentes, são trocadas por dinheiro fictício e por consequência são convi-
dados a participar de uma loja, onde podem adquirir produtos com o dinheirinho adquirido através de seus 
próprios comportamentos;

Desafios para o desenvolvimento: Três foram os maiores desafios encontrados, fazer com que as moni-
toras pudessem ter participação ativa diante do comportamento avaliado, responsabilizar os acolhidos por 
seus comportamentos até que a loja fosse executada e conseguir produtos para a loja;

Quais as novidades desta experiência? A auto–avaliação realizada de maneira rápida logo após “as com-
pras”, ou seja, ouvíamos as crianças dizendo que haviam se arrependido por desrespeitar regras e que tenta-
riam melhorar para adquirir algo esperado ou desejado;
Resultados incrivelmente significativos e em pouco tempo de execução do projeto;
Expansão do projeto para escolas do município.

Psicóloga, NAAB, Bom Jesus, Brasil.
Artesã, NAAB, Bom Jesus, Brasil.

Educadora Física, NAAB, Bom Jesus, Brasil.
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Eixo temático: Ciclos Vitals

De olho no risco na pessoa idosa
Juliana Adami¹
Káthia Sonálio²

 
Local de experiência: Caxias do Sul.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Rede Municipal de Atenção à Saúde Pública.

Qual foi a experiência desenvolvida? Criação de estratégias e ferramentas para identificar idosos em 
situação de negligência, maus-tratos e violências, minimizando suas consequências.

Como funciona a experiência? O envelhecimento na população é um fato real no Brasil, conforme o censo 
do IBGE de 2010 são mais de 27 mulhões de idosos no país, no município de Caxias do Sul de acordo com o 
censo do mesmo ano são 46.931, e sabe-se que a estimativa para 2014 é ainda maior devido ao crescimento 
populacional do município. Subsidiar os profissionais da área de saúde como compartilhar informações e 
refletir sobre o trabalho com idosos no nível da atenção primária é necessário, tanto para a compreensão e 
manejo das situações mais frequentes de agravos de saúde como em situações de maus tratos.  A violência 
contra a pessoa idosa é um problema grave e complexo e a sua abordagem exige dos profissionais a formu-
lação de várias estratégias para atender e encaminhar os idosos aos seus direitos protetivos garantidos na 
legislação brasileira.Considerando que no período de 2011 à 2013 foram realizadas 656 notificações de vio-
lência contra idosos representando um percentual de 1,4% do total de idosos no município, e considerando 
que setores de atendimento à idosos apontam um número muito maior de atendimentos de negligência, 
maus-tratos e violência, indicando uma possível subnotificação, a Secretraria da Saúde, através do Setor da 
Atenção à Saúde, Núcleo do Adulto/Idoso elaborou um Manual e um Selo denominados “De Olho no Ris-
co”. Auxiliar na identificação dos problemas de saúde e agravos que geram redução na qualidade de vida das 
pessoas com mais de 60 anos. Auxiliar os profissionais de saúde da rede pública na identificação dos casos 
de negligência, maus-tratos e violências contra idosas. Esse material deve subsidiar os profissionais da área 
da saúde a compartilhar as informações e refletir sobre o trabalho com idosos no vível da Atenção Primária. 
Elaboração de um Manual de Olho no Risco para a Pessoa Idosa e concomitante ao manual um selo para 
ser colado no prontuário do paciente a fim de identificar os idosos nas UBS (Unidades Básicas de Saúde). A 
identificação dos prontuários desses idosos é chamar a atenção dos profissionais quanto a situação de saúde 
em que se encontram. Os selos são diferenciados por cores, sendo que cada cor representa uma condição de 
saúde:
Selo Amarelo: identificação de Violência (doméstica, sexual, e/ou outras violências);
Selo Azul: identificação de Idoso dependente (fisicamente e cognitivamente) com necessidades de cuidados 
permanentes;
Selo Verde: identificação de Idoso Portador de Doença Crônica.
Como estratégias de sustentabilidade desse trabalho o órgão gestor sugere um trabalho de monitoramento, 
através do controle de selos distribuídos nas unidades de saúde, e a partir daí ter subsídios para solicitar às 
UBSs as estratégias que deverão ser planejadas para os diferentes grupos de idosos.
Ainda não possível avaliar os resultados desse trabalho devido estar em fase de implantação, porém, o que 
espera-se é que tanto o manual “De Olho no Risco” como o Selo Colorido para identificação nos prontuários 
sejam utilizados de forma orientativa num processo de identificar, notificar e manejar as peculiaridades de 
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cada situação apresentada. O município pretende realizar um trabalho inovador e que impacte futuramente 
nas ações de monitoramento e prevenção dos agravos de saúde da população idosa.

Desafios para o desenvolvimento? Diferenças interobservadores e de avaliação da fidedignidade das in-
formações relatas, uma vez que os critérios de negligência, maus-tratos e violências por serem na sua maio-
ria subjetivos, podem ser diferentes para cada pessoa, o que consequentemente impactará na redução de 
medidas preventivas.

Referências bibliográficas
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelheci-
mento e saúde da pessoa idosa. Caderno de Atenção Básica nº 19. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.

1 Enfermeira do Núcleo Adulto/Idoso, Setor de Atenção em Saúde, da Secretaria Municipal de Caxias do Sul, RS, Brasil.
2 Pedagoga do Núcleo Adulto/Idoso, Setor de Atenção em Saúde, da Secretaria Municipal de Caxias do Sul, RS, Brasil.

Eixo temático: Ciclos Vitals

As mãos que fazem sorrir
Marcos André Dallegrave1

Ana Alice Dalla Valle Marques2

Andréia Gobbi3

Neusa Maria Bonatto Stolfo4

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Flores da Cunha.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: O trabalho não contempla este item.

Qual foi a experiência desenvolvida: Atendimento odontológico de gestantes/puérperas e bebês.

Sobre o que foi: Visando saúde bucal como objetivo geral, o atendimento era feito. Como objetivos mais 
específicos do trabalho desenvolvido cito: instruir as mães de como devem fazer a higiene bucal no bebê e 
evitar que, no futuro, crianças desenvolvam medo do dentista.

Como funciona(ou) a experiência: O programa iniciou em Março de 2014. As gestantes que comparecem 
à unidade para consulta de pré-natal previamente agendada com o obstetra são acolhidas e orientadas a 
marcar consulta odontológica. Neste momento recebem informações sobre o programa odontológico que 
está sendo desenvolvido na UBS. Então é apresentada a ASB Ana Alice D. Marques que prontamente agenda 
a consulta odontológica programática para todas as gestantes presentes. Quando as gestantes comparecem 
a consulta é feita uma entrevista (anamnese) orientada e dados mais específicos sobre a gravidez são coleta-
dos.  Realização de exame clínico completo das estruturas dentárias, mucosas e anexos da boca são exami-
nados. Realização de ectoscopia. Levantamento epidemiológico: índice CPO-D. Detectada alguma necessi-
dade, a mesma é atendida já na primeira consulta. Caso houver mais necessidades, um plano de tratamento 
personalizado é confeccionado e marcada a próxima consulta assim que possível. Caso a gestante receba alta 
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na primeira consulta sua próxima visita ao dentista será agendada para o puerpério. No puerpério a mãe 
comparece a consulta odontológica e são coletadas informações sobre o comportamento do bebê, sua rotina 
diária, se a mãe está conseguindo amamentar ou não, quais as dificuldades, instruções de higiene bucal na 
criança e como realizá-la, etc. As consultas odontológicas seguintes são agendadas para os bebês no puerpé-
rio da mãe, aos 3 meses, aos 5 meses de vida e após são agendadas mensalmente até a criança estar com a 
dentição  decídua completa na boca por volta dos 24-26 meses de vida na média.

Desafios para o desenvolvimento: Alguns desmaios durante o atendimento (três gestantes), e falta às 
consultas agendadas.

Quais as novidades desta experiência: Um trabalho incisivo junto às gestantes. O que por si só já repre-
senta um desafio devido a particularidades deste público.

1 Cirurgião dentista, Flores da Cunha – RS, Brasil
2 Auxiliar em Saúde Bucal, Flores da Cunha – RS, Brasil

3 Enfermeira, Flores da Cunha – RS, Brasil
4 Enfermeira, Flores da Cunha – RS, Brasil

Eixo temático: Ciclos Vitals

Amamenta Gramado/ 
Agosto Dourado

Patrícia Reimann 30

Márcia Duarte de Figueiredo31

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica/ medicina, nutrição, odontologia, fisiotera-
pia, enfermagem.

Qual foi a experiência desenvolvida? Um evento municipal em prol da Amamentação, o qual ocorre du-
rante a primeira semana de agosto, período em que se celebra a Semana Mundial de Aleitamento Materno.

Sobre o que foi? Sensibilizar quanto à importância da Amamentação, buscando promover, proteger e 
apoiar este ato, dando maior visibilidade acerca do tema, trabalhando de forma intersetorial, envolvendo 
profissionais e a comunidade e, desta forma contribuíndo para a saúde geral da população, principalmente 
materno-infantil.

Como funciona(ou) a experiência? Trata-se de um evento onde são realizadas ações nas unidades de saú-
de, no hospital, nas escolas e também na praça do município. Dentre elas:
- MAMAÇO: encontro de mães amamentando seus filhos, com uma roda de conversa sobre os benefícios da 
amamentação para a mãe e o bebê, realizado na praça do município.
- RODA DE CONVERSA COM AVÓS: conversa entre avós e equipe multidisciplinar de saúde sobre mitos e 
verdades quanto à amamentação.
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- RODA DE CONVERSA ENTRE OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE E DO HOSPITAL: momento 
de troca de experiências entre os profissionais quanto às rotinas de trabalho com o binômio mãe-bebê, com 
intuito de desenvolver um trabalho em conjunto e organizar fluxos.
- GRUPO DE GESTANTES: conversa entre as gestantes e equipe multidisciplinar de saúde sobre os diversos 
aspectos da gestação, incluindo orientações de preparo para o ato de amamentar.
- MEDITAÇÃO PARA GESTANTES: técnicas e prática de relaxamento para as gestantes.
- CAPACITAÇÃO SOBRE CUIDADOS COM O BEBÊ E PRIMEIROS SOCORROS: orientação voltada aos pro-
fissionais da educação infantil para qualificar estes profissionais.
- RELAXAMENTO PARA BEBÊS: apresentação da técnica da massagem shantala para as mães, com a reali-
zação da mesma em seus bebês.
- ENCONTRO DE CASAIS: uma abordagem psicológica para a nova família, com a chegada do bebê.
- ORIENTAÇÕES EM SALA DE ESPERA NA UNIDADE DE SAÚDE: roda de conversa com as mães/cuidado-
res sobre a alimentação e cuidados odontológicos do bebê.
- APRESENTAÇÃO DE PARÓDIAS: realização de paródias, com o tema amamentação, pelos alunos da rede 
pública de ensino do município, com apresentação de 4 paródias no domingo, na praça do município e pre-
miação aos alunos.
- CONCURSO DE VITRINES: realização de um concurso de vitrines entre os estabelecimentos comerciais do 
município com a proposta de decoração com o tema Amamenta Gramado/Agosto Dourado.
- SEMINÁRIO SOBRE AMAMENTAÇÃO: realização de um seminário para os profissionais da saúde com o 
objetivo de atualização do conhecimento técnico e sensibilização quanto ao tema.
- CAPACITAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB): realização de oficina com 
profissionais da saúde e educação infantil com finalidade de qualificar o processo de trabalho, visando refor-
çar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável (com outros 
alimentos) para crianças menores de 2 anos de idade.
- SENSIBILIZAÇÃO DA INICIATIVA MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA: sensibilização das em-
presas de médio e grande porte do município acerca do apoio a mulher para manter a amamentação após o 
seu retorno ao trabalho.
- CAMINHADA EM PROL DA AMAMENTAÇÃO: caminhada de profissionais da saúde e comunidade em 
geral na luta em prol da amamentação.
- ATIVIDADES CULTURAIS: Apresentação de Coro/Técnica vocal, Revoar de pombos, Cantinho da foto (onde 
foram feitas fotos com mães/bebês e gestantes).
- PROJETO DE LEI: encaminhamento de um projeto de lei à Câmara de Vereadores para que o Amamenta 
Gramado/Agosto Dourado seja incluído no calendário de eventos do município.

Desafios para o desenvolvimento? Envolver a comunidade/pacientes nas atividades propostas, adequa-
ção de um espaço físico acolhedor de fácil acesso e de visibilidade, recurso financeiro.

Quais as novidades desta experiência? A sensibilização de gestores, profissionais e comunidade acerca 
do tema, a integração da equipe da saúde, o trabalho intersetorial, a proposta de ações inovadoras para o 
próximo ano.
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Eixo temático: Ciclos Vitals

Programa de puericultura 
Bebê + Saúde

Márcia Duarte de Figueiredo 1

Ellen Regina Pedroso 2

Fernanda Cardoso Severo 3

Marice Berno Motke 4

Patrícia Reimann 5

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica / Medicina, Enfermagem, Nutrição e Odon-
tologia.

Qual foi a experiência desenvolvida? O Programa Bebê + Saúde tem como objetivo principal realizar 
efetivamente a promoção da saúde e prevenção de doenças em crianças de 0 a 2 anos de vida, com fluxos 
pré-estabelecidos dentro da rede de saúde do município de Gramado/ RS. Prioriza um atendimento envol-
vendo equipe interdisciplinar desde o acolhimento, e tem foco especial para o apoio ao aleitamento materno 
exclusivo. Sobre o que foi? Consultas de puericultura, envolvendo pediatra, dentista, nutricionista e equipe 
de enfermagem, e ginecologista para consulta de puerpério.

Como funciona (ou) a experiência? Este Programa preconiza um primeiro atendimento ao binômio mãe 
- bebê/família num período entre 7 a 10 dias após o nascimento, que é realizado no Centro Municipal de 
Saúde de Gramado, nas quartas- feiras à tarde, sendo que o hospital é o responsável por este agendamento. 
Neste primeiro atendimento, objetiva-se promover um atendimento ampliado, com a realização da primeira 
consulta pediátrica, revisão gineco-obstétrica, vacina BCG, orientações odontológicas quanto à higiene bu-
cal do bebê e benefícios da amamentação para dentição, linguagem e respiração, e orientações nutricionais 
quanto ao incentivo à amamentação. Neste momento, a equipe interdisciplinar avalia o bebê e a amamenta-
ção, além de fornecer informações e auxílio prático nas questões pertinentes a este período, com uma abor-
dagem individualizada. Nos casos em que são verificadas dificuldades quanto ao aleitamento, a equipe de 
saúde mantém acompanhamento a cada 24/48 horas para essa família, com auxilio prático e apoio. Após esta 
primeira consulta os bebês são encaminhadas às Unidades Básicas de Saúde mais próximas de suas residên-
cias para dar continuidade aos atendimentos conforme um cronograma pré-estabelecido em uma carteirinha 
de agendamento, de acordo com o peso de nascimento.

Desafios para o desenvolvimento? Elevar os índices de aleitamento materno exclusivo, reduzir a utiliza-
ção de mamadeiras e chupetas, prevenir a cárie, estimular uma alimentação complementar saudável, enfim, 
promover pleno desenvolvimento ao bebê, em todos os aspectos.

Quais as novidades desta experiência? O acompanhamento individualizado avaliando a mamada do 
bebê e a abordagem e manejo prático das dificuldades que possam existir e não apenas orientações verbais 
por parte da equipe.
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Outras observações: Essa modalidade de atendimento e abordagem vem elevando os índices de aleitamen-
to materno em nosso município, promovendo o hábito de acompanhamento odontológico precoce, envolvi-
mento da enfermagem na puericultura e promovendo introdução da alimentação complementar saudável e 
em tempo oportuno, seguindo as estratégias do ministério da saúde.

1 Médica Pediatra, Assistência, Gramado,  Brasil
2 Enfermeira, Coordenadora, Gramado, Brasil

3 Cirurgiã Dentista, Assistência, Gramado, Brasil
4 Enfermeira, Assistência, Gramado, Brasil

5 Nutricionista, Assistência, Gramado, Brasil

Eixo temático: Ciclos Vitals

Carinho de mãe
Taíze Calza

Bárbara Girardi

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Jaquirana.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe do ESF- SEDE.

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência desenvolvida foi à criação de um grupo de estimula-
ção precoce para as mamães com crianças na faixa etária de zero a dois anos de idade.

Sobre o que foi? O grupo visa trabalhar a estimulação precoce desde os primeiros momentos de vida até os 
dois anos de idade assim desenvolvendo ao máximo o potencial da criança para que no futuro possa usufruir 
de suas habilidades plenas proporcionando autonomia corporal, moral e intelectual.

Como funciona(ou) a experiência? A experiência funciona uma vez por mês na Unidade Básica de Saúde 
para mamães com crianças na faixa etária de zero a dois anos de idade. O grupo acontece em dois momentos à 
primeira parte a fisioterapeuta do NAAB trabalha juntamente com as mamães questões própria do desenvolvi-
mento motor, motricidade, equilíbrio, entre outras e no segundo momento a fonoaudióloga do NAAB trabalha 
estimulação da linguagem, da audição e aspectos de motricidade orofacial, importantes para que a fala seja de-
senvolvida de forma adequada. Sempre que solicitado a equipe multidisciplinar (dentista, enfermeiro, técnicas 
de enfermagem) participam dos encontros dando sua contribuição na devida área de atuação.

Desafios para o desenvolvimento? Primeiramente as agentes comunitárias de saúde convidaram as ma-
mães para participarem do grupo, porém não tivemos boa resposta no primeiro encontro não comparecen-
do nenhuma criança. Posteriormente fomos entregar os convites com as agentes de saúde onde tivemos 
resistência de algumas pessoas da comunidade, em algumas casas fomos mal recebidas, outras nem abriam 
a porta, já em outros domicílios conseguimos entregar tranquilamente e explicar a importância do grupo.

Quais as novidades desta experiência? Pensando no desenvolvimento da criança este grupo visa desen-
volver todo seu potencial, assim acompanhamos o desenvolvimento adequado para faixa etária da criança 
e identificamos possíveis alterações no atraso do desenvolvimento neuropsicomotor para providenciarmos 
um acompanhamento mais rigoroso com os profissionais da área.

 Fisioterapeuta, Núcleo de Apoio à Atenção Básica, Jaquirana, Brasil
 Fonoaudióloga, Núcleo de Apoio à Atenção Básica, Jaquirana, Brasil
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Eixo temático: Ciclos Vitals

Projeto Madrinha - Maternidade 
e paternidade participativa

Osvaldo Bortolon
Graziele Viapiana

Marina Scariot
Nilda Pretto dos Santos

Ademir Grazziotin
Roberta Costamilan

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Muitos Capões.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe da Saúde da Família e profissionais da equipe mul-
tidisciplinar.

Qual foi a experiência desenvolvida? Acompanhamento do processo de crescimento e desenvolvimento 
da criança, desde a gestação, definindo práticas preventivas nos cuidados com a saúde da criança, estabele-
cendo normas para atendimento multidisciplinar no âmbito do Sistema Único de Saúde aos agravos à saúde 
desta população.

Sobre o que foi? Atendimento da criança com a participação efetiva da família, além do envolvimento am-
plo dos profissionais da saúde, para efetivação do Projeto.

Como funciona (ou) a experiência? Toda a gestante que realizar o acompanhamento de pré-natal nas 
Unidades de Saúde do Município será convidada a participar deste Projeto mediante assinatura de um Termo 
de Compromisso o qual vincula a família a se comprometer de cumprir as normas pertinentes ao Projeto. 
Sendo que, a partir da assinatura do referido termo, a criança passa a integrar o Projeto Madrinha até com-
pletar 10 anos de idade.
As Madrinhas serão funcionárias da equipe de enfermagem, do quadro efetivo da Prefeitura Municipal, as 
quais realizarão o acolhimento dos pacientes na comunidade, também, ficarão responsáveis pelo acompa-
nhamento das crianças durante todo o período em que estas permanecerem inseridas no Projeto Madrinha, 
dando suporte e orientações necessárias aos pais/responsáveis. As atividades do Projeto iniciam no Grupo 
de Gestantes, que se dão através de encontros mensais, coordenados pela Enfermeira da ESF. Nesses en-
contros, quando a gestante encontra-se com aproximadamente 37 semanas de gestação, uma consulta é 
agendada com a pediatra responsável do Projeto, a qual faz a entrega do Kit do Projeto Madrinha, reforçando 
orientações sobre os primeiros cuidados com o bebê e garantido que esta criança venha até a UBS antes do 7º 
dia de vida. As ações preventivas e educativas serão realizadas através de atendimentos pela equipe multidis-
ciplinar para cuidados com a saúde, enquanto que as ações diagnósticas, terapêuticas e de recuperação serão 
realizadas por atendimento pediátrico, tendo por objetivo a promoção, proteção e recuperação do processo 
normal de crescimento e desenvolvimento do ser humano. Os atendimentos para cuidado com a saúde dos 
grupos etários deverão incluir obrigatoriamente os seguintes componentes: avaliação do estado nutricional 
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da criança pelos indicadores clínicos definidos pelo Ministério da Saúde; avaliação da história alimentar; 
avaliação da curva de crescimento pelos parâmetros antropométricos adotados pelo Ministério da Saúde; 
estado vacinal segundo o calendário oficial de vacinas do Ministério da Saúde; avaliação do desenvolvimento 
neuropsicomotor; avaliação do desempenho escolar e dos cuidados dispensados pela escola; avaliação do 
padrão de atividades físicas diárias conforme parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde; exame 
da capacidade visual; avaliação das condições do meio ambiente conforme roteiro do Ministério da Saúde; 
avaliação dos cuidados domiciliares dispensados à criança; avaliação do desenvolvimento da sexualidade; 
avaliação quantitativa e qualitativa do sono; avaliação da função auditiva; avaliação da saúde bucal.
O especialista em pediatria deverá orientar os pais ou responsáveis sobre os cuidados recomendados para 
cada item do atendimento, além de registrar, no respectivo prontuário, as orientações fornecidas.
Para garantir o acesso da criança ao atendimento multidisciplinar, os cuidados que fujam à competência do 
especialista em pediatria serão por ele requeridos e encaminhados, de acordo com o cronograma, ao pro-
fissional da área de saúde pertinente, mediante encaminhamento ao respectivo local de saúde. Os pais ou 
responsáveis pelas crianças terão a responsabilidade de ensejar-lhes os atendimentos de saúde para cuidados 
com a saúde previstos no cronograma estabelecido neste processo.
A unidade de saúde manterá os registros dos atendimentos para cuidados com a saúde para efeito do contro-
le operacional pretendido (protocolos).

Desafios para o desenvolvimento? Trazer mais qualidade de vida na infância e, por consequência, na vida 
adulta; comprometer a família com a responsabilidade dos cuidados com a população infantil; mudar os ín-
dices econômico-educacionais da população de Muitos Capões.

Quais as novidades desta experiência? Maior vínculo entre a equipe de profissionais envolvidos e as 
mães; O kit do Projeto Madrinha é um item fundamental na quebra de tabus e mitos sobre a questão de 
higiene e conforto do bebê antes do 7º dia de vida; aumento dos índices de comparecimento às consultas; 
realização do Teste do Pezinho antes do 7º dia de vida; satisfação e maior comprometimento dos pais em 
relação à saúde de seus filhos.

Referências bibliográficas
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da crian-
ça: crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

Médico Pediatra, Diretor Técnico SMS, Muitos Capões, Brasil.
Médica Pediatra, Clínica Pediátrica, Muitos Capões, Brasil.
Fisioterapeuta, Secretária da Saúde, Muitos Capões, Brasil.

Enfermeiro, Responsável Técnico Enfermagem, Muitos Capões, Brasil.
Técnica de Enfermagem, ESF,Muitos Capões, Brasil.

Eixo temático: Ciclos Vitals

Arte Urbana
Paula Carolina Veiga do Amaral/ESF

Vera Regina Willeker de Assis Brasil/PSE
NASF/ Camila Maganha

CRAS

Local de experiência: Nova Petrópolis/RS
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF/PSE/NASF/CRAS
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Qual foi a experiência desenvolvida? A ideia do projeto ARTE URBANA, que visa desenvolver a cultura 
Hip Hop, representada pela música, dança (street dance), skate e grafite, surgiu através de uma demanda 
apontada em reunião de equipe da UBS Vila Germânia, com o NASF. Na ocasião percebeu-se a necessidade de 
proporcionar atividades no contra turno escolar que atendessem aos interesses dos jovens, principalmente 
aqueles em situação de vulnerabilidade social. No ambiente escolar é comum os adolescentes se manifesta-
rem por meio das expressões artísticas do Hip Hop. Então, com o objetivo de aproximar melhor a equipe de 
saúde da realidade dos alunos, foi desenvolvido o projeto Arte Urbana. Através da dança, música, esporte e 
arte, pretende-se criar vínculos com esses adolescentes, além de deixar uma porta aberta para que eles ve-
nham até a equipe de saúde quando necessitarem.

Sobre o que foi? No início de 2014 foram aplicados questionários aos estudantes de todas as escolas mu-
nicipais e estaduais do município de Nova Petrópolis, na faixa etária de 11 a 17 anos, com o objetivo de 
conhecer a realidade dos nossos adolescentes e, através dos dados coletados, planejar ações mais efetivas de 
educação em saúde, num trabalho em conjunto das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, através do 
PSE. Foi visto que a cultura do Hip Hop, especialmente a música e a dança, estavam entre as preferências 
dos jovens. Através dessa cultura do Hip Hop, onde os jovens vão buscar expressões que permitam mostrar 
as suas ideias, seus anseios, dificuldades e necessidades, se formam vínculos sociais e são fortalecidos os 
vínculos com o serviço e a equipe de saúde, além de trabalhar a prevenção ao uso de drogas, através de uma 
reflexão e conscientização sobre as consequências desse uso, bem como oferecer uma “educação para a paz” 
e o fortalecimento também dos vínculos familiares como forma de resgatar a cidadania desses adolescentes 
e ampliando suas perspectivas de um futuro melhor.

Como funciona(ou) a experiência? Em março o projeto foi apresentado aos professores e alunos da Es-
cola Primeiro de Maio, na Vila Germânia, e em abril os encontros iniciaram. Foi designado para o projeto 
um professor de música da Secretaria da Educação que desenvolvia paralelamente ao seu trabalho na escola 
atividades ligadas ao movimento Hip Hop. Esse professor ficou responsável pelas atividades de música, gra-
fite e skate nos grupos. Também foi contratado como estagiário um estudante do ensino médio que já havia 
manifestado, durante uma consulta médica, o interesse em desenvolver uma atividade voluntária para ini-
ciar um grupo de Street Dance com alguns colegas que mostraram interesse. O projeto está sob a supervisão 
de uma psicopedagoga, que acompanha as atividades desenvolvidas semanalmente. Os encontros ocorrem 
no salão da igreja da comunidade, dois turnos por semana. No CRAS, na região central da cidade, acontecem 
também dois encontros semanais, de street dance e grafite, destinado aos jovens que já participam de um 
projeto da Assistência Social. Recentemente o projeto foi expandido para outra comunidade que também 
possui uma equipe de saúde da família e está sendo realizado em um turno por semana, na escola local. 
Atualmente, em torno de 70 adolescentes participam dos encontros, divididos em aproximadamente 15 por 
turno. Os grupos realizados nas escolas são acompanhados também por um profissional da equipe de saúde, 
que pode ser o ACS, técnico de enfermagem, enfermeiro ou médico.

Desafios para o desenvolvimento? Sabe-se que um número considerável desses jovens encontra-se em 
situação de risco, como baixa renda familiar, história de alcoolismo e uso de drogas na família e/ou pelo 
próprio adolescente, baixo rendimento escolar, início precoce das relações sexuais e alguns casos de gravidez 
DESEJADA entre as adolescentes. Foi constatado que alguns deles acabavam saindo da escola após conclu-
írem o ensino fundamental na busca por um emprego, na maioria dos casos por necessidade de aumentar a 
renda familiar. Determinou-se então que esses jovens em situação de vulnerabilidade que estavam fora da 
escola, com a idade máxima de 20 anos, poderiam participar também do projeto. No entanto, alguns jovens 
do público alvo, como os que já estão fora da escola em situação de vulnerabilidade e as adolescentes com 
risco de gravidez precoce, não participaram ativamente como o esperado. Foram elaboradas portanto outras 
estratégias para viabilizar o vínculo com esses jovens. Foi realizado um encontro na escola com uma turma 
de 15 adolescentes, selecionadas pelas professoras por apresentarem uma situação considerada de maior 
vulnerabilidade, para se fazer um levantamento sobre quais atividades gostariam de realizar no contra turno 
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escolar e que temas gostariam que fossem abordados num novo grupo que pretendemos iniciar em breve. 
Em relação aos jovens que não estão mais na escola e que na sua maioria estão trabalhando durante o dia, 
está sendo estudado o início de uma outra turma do projeto no período da noite.

Quais as novidades desta experiência? Esse projeto, elaborado a partir de uma discussão de casos du-
rante uma reunião de equipe da ESF e o NASF, foi resultado do trabalho em rede, com vários atores envolvidos, 
além da ESF e NASF, CRAS e a Educação, o que não ocorria anteriormente. Houve uma mudança na forma de 
planejar as ações no território, a partir do momento em que essa ação de promoção de saúde na adolescência 
foi baseada em informações que traduzem a realidade local e uma necessidade apontada por esses adolescentes.

Eixo temático: Ciclos Vitals

Primeira Semana 
Mundial da Amamentação
de Nova Petrópolis/RS

Aline Silva de Almeida  
Anita Haugg 

Camila Maganha 
Caroline Drechsler 

Manoela de Oliveira 
Natiele Michaelsen 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF/ Equipes de 
Saúde da Família- ESF’s/ Primeira Infância Melhor – PIM/ Coordenação do 42° Festival Internacional de 
Folclore de Nova Petrópolis.

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência que o NASF de Nova Petrópolis quer apresentar nesta mos-
tra de saúde conta sobre as ações realizadas durante a Primeira Semana Mundial de Amamentação ocorrida no 
município entre os dia 1 e 7 de agosto de 2014 com o tema: “Aleitamento Materno: uma vitória para toda a vida!”.  

Sobre o que foi? Nesse ano de 2014 aconteceu no município pela primeira o engajamento nessa campanha 
mundial, um evento  estabelecido em 1992  pela  World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), conta 
com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) que já acontece em mais 
de cem países. A proposta tem duração de uma semana enfocando sob diversos aspectos o tema amamen-
tação, dentro do objetivo da Semana Mundial que é promover, proteger e fortalecer esta ação. Com base 
em estudos científicos publicados através de campanhas e informativos do Ministério da Saúde sabemos da 
capacidade de proteção pela pratica da amamentação, como forma de alimentação exclusiva para crianças 
menores de seis meses protege de infecções através dos anticorpos. O NASF com o apoio da gestão local ela-
borou a programação da semana, bem como trabalhou para que toda a execução das atividades ocorresse da 
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forma mais satisfatória possível.  O plano de ação estabelecido foi baseado nos objetivos de informar sobre 
os benefícios da amamentação na primeira infância; chamar atenção sobre a importância de priorizar ações 
que promovam e apoiem o Aleitamento Materno como uma intervenção interdisciplinar do município; esti-
mular o interesse entre os jovens, sensibilizando sobre a importância e relevância do aleitamento materno.

Como funcionou a experiência? A partir da elaboração do plano de ação pelo NASF, com destaque para a fonoau-
dióloga e a nutricionista que estão bastante comprometidas com essa ação, juntamente com o alerta da nossa far-
macêutica sobre o aumento constante de processos de leites especiais para recém-nascidos no município, somados 
as discussões na equipe do NASF todos contribuíram de forma que a equipe lograsse êxito nesse evento. O processo 
começou com a capacitação sobre aleitamento para todos os Agentes Comunitários de Saúde – ACS do município, 
que precedeu a semana da amamentação. A capacitação teve a proposta de sensibilização sobre o tema, levando 
informações e instrumentalizando tecnicamente os ACS para o trabalho no território. Consideramos que essa ação 
foi de fundamental importância, pois os ACS foram os maiores apoiadores, estando presentes e participando ativa-
mente em todos os momentos da semana. A seguir descreveremos as atividades realizadas: Nos dias 1,4,5,6 e 7 de 
agosto, durante o intervalo do 42° Festival Internacional de Folclore das 14 h30 min às 17 h houve uma ação das 
equipes NASF, ESF e PIM na Rua Coberta com exibição pública do vídeo “Amamentação: muito mais que alimentar 
a criança” e distribuição de folheto informativo sobre a importância da amamentação; nos dias 4 e 5 pela manhã 
aconteceu a Sala de Espera da puericultura na UBS Centro com a temática “Aleitamento Materno: uma vitória para 
toda a vida!”; no dia 6 de agosto a tarde aconteceu o primeiro Mamaço Festivo de Nova Petrópolis com a participa-
ção de aproximadamente 30 mães com suas crianças e seus bebês, que foram convidados para uma roda de conver-
sa com a médica de família Paula do Amaral, profissional apoiadora da causa. As personagens  Maria Amamenta 
e Mama Mia que com seus bebês recepcionaram de forma calorosa e muito simpática as mães, os profissionais e a 
plateia, promovendo uma bela tarde,  interativa  com bate papo e  muitas trocas afetivas e aprendizado para todos 
envolvidos. Contamos com a presença especial da primeira dama de Nova Petrópolis, de gestores e profissionais da 
Secretária de Saúde e Assistência Social. No dia 1 de agosto a Secretaria de Saúde e Assistência Social participou 
de uma reportagem sobre a importância da Amamentação promovida pela Rede Bandeirantes e na terça-feira, 5 
de agosto, houve uma entrevista na rádio local com profissionais desta Secretaria que também teve o objetivo de 
fortalecer as ações em torno da Semana Mundial da Amamentação.  

Desafios para o desenvolvimento? Um dos principais desafios para esse tipo de evento, onde temos ativida-
des externas que envolvem o público com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possível é em boa parte 
o recurso financeiro. Nesse caso, contamos basicamente com o apoio da gestão local com a confecção de camisetas, 
banners e folhetos através de  recursos próprios, já que não tivemos acesso ao material informativo disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde, como folhetos informativos, imagens e vídeos. Acabamos produzindo e adequando mate-
riais em espaço de tempo bastante exíguo. Sendo que foi necessário editar o vídeo do Ministério da Saúde para tirar 
os logos da Gestão atual por motivos políticos, devido estarmos no período de campanha eleitoral. Estas questões 
geraram desgaste na organização do evento. Contudo, não houve maiores prejuízos. Ficamos ainda com o desafio 
para o próximo ano de realizarmos a segunda semana mundial da amamentação de Nova Petrópolis com base no 
aprimoramento e qualificação dos objetivos versus resultados alcançados. Bem como estimular o interesse entre 
os homens/pais e um envolvimento ainda maior dos profissionais relacionados à saúde infantil. Além do desafio 
maior: manter essa ação independente de gestão, mas que seja uma prioridade na política da saúde municipal.

Quais as novidades desta experiência? Apesar de não ser uma novidade para muitas cidades, inovamos 
dentro do que tínhamos como dispositivos usados anteriormente. Todas as ações foram novidades para o municí-
pio, visto que foi a primeira vez que a Semana Mundial da Amamentação foi comemorada no município. Podemos 
dar destaque para o sucesso do Mamaço Festivo, em especial, a irreverência das duas personagens criadas pela 
equipe do NASF, a Maria Amamenta e a Mama Mia, que de forma lúdica facilitaram a interação com as mães que 
estiveram presente no dia do Mamaço. Ainda, registramos que para nós como iniciantes foi muito gratificante o 
alcance dos resultados obtidos. Acreditamos que o sucesso do nosso trabalho está na base de tudo que o NASF 
vem desenvolvendo: o trabalho em equipe.
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Eixo temático: Ciclos Vitals
                             

Indicadores de um programa 
de triagem auditiva neonatal 
ambulatorial

Luiza Lobe Signori1

Elenara Borges Silveira Franzoi2

Marlize Brito3

Pâmela da Silva Panassol4

Cibele Cristina Boscolo5

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidades Básicas de Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? Programa de Triagem Auditiva Neonatal Ambulatorial do Centro 
de Saúde Clélia Manfro – Unidade Auditiva. 

Como funciona a experiência? Os pacientes são encaminhados através das Unidades Básicas de Saúde do 
município de Caxias do Sul, via Central de Marcações e também pelos municípios pertencentes à 5° coorde-
nadoria de saúde, para a realização da triagem auditiva neonatal (Teste da Orelhinha). 
No programa de Triagem Auditiva Neonatal é realizado o exame de Emissões Otoacústicas Transientes em 
todos os lactentes de 0 a 6 meses de idade. 
No momento da realização do exame, é primeiramente realizada a anamnese, com o objetivo de verificar se 
estes pacientes apresentam algum indicador de risco para deficiência auditiva.
Com relação às condutas e encaminhamentos: todos os bebês que realizarem o exame e apresentarem re-
sultado normal, não apresentando indicador de risco para deficiência auditiva são liberados do serviço. Os 
bebês que apresentarem resultado alterado no primeiro exame deverão retornar em 15 dias para a realização 
de novo exame. Na realização do reteste em 15 dias, havendo novo resultado alterado, realiza-se encaminha-
mento para a realização de PEATE –A.  Todos os bebês  que realizarem o exame e apresentarem  indicador de 
risco para deficiência auditiva deverão realizar retorno em 6 meses para a realização de novo teste.

Desafios para o desenvolvimento? Conscientização dos profissionais de saúde e dos pais com relação à 
importância da realização da Triagem Auditiva Neonatal.

Quais as novidades desta experiência? Identificação precoce da deficiência auditiva, disponibilizando 
recursos para a aquisição e desenvolvimento de habilidades auditivas e de linguagem oral.

1 Fonoaudióloga do Centro de Saúde Clélia Manfro – Unidade Auditiva.  Caxias do Sul – RS, Brasil.
2Coordenadora do Centro de Saúde Clélia Manfro – Unidade Auditiva. Caxias do Sul – RS, Brasil.

3 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Fonoaudiologia. Caxias do Sul – RS, Brasil.
4 Fonoaudióloga do Centro de Saúde Clélia Manfro – Unidade Auditiva. Caxias do Sul – RS, Brasil.
5Fonoaudióloga do Centro de Saúde Clélia Manfro – Unidade Auditiva. Caxias do Sul – RS, Brasil.
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Eixo temático: Ciclos Vitals

Adolescência e sexualidade
Eleni carmen perondi 

Suane Ciotta Boeira 
Isolda carlesso 
Simone Ciotta  

Luciana de Paula Lidoni 
Cristiane Pereira Paim 

Local de experiência: Na E. Est. Ens. Fund. Vitória Quintela da Silva Ly – Vacaria RS.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF Gustavo Fabro Janes, psicóloga, SAE e Estagiárias de 
Enfermagem.

Qual foi a experiência desenvolvida? Projeto adolescência e sexualidade.

Sobre o que foi? Sexualidade e aspectos adjacentes, como: Gravidez na adolescência, DSTs, métodos con-
traceptivos e prevenção de doenças.

Como funciona (ou) a experiência? Com o objetivo de propiciar reflexão e conscientização a respeito da 
sexualidade realizou-se quatro encontros com os alunos dos sextos, sétimos e oitavos anos da Escola em 
questão.
1° encontro: Dinâmica de apresentação e reflexão de discussão sobre o tema sexualidade com a Psicóloga.
2° encontro: Roda de conversa sobre DSTs, prevenção e métodos contraceptivos com Enfermeira e estagi-
árias de Enfermagem da UCS.
3° encontro: Teatro: “É melhor prevenir do que se ferrar” com a equipe da ESF Gustavo Fabro Janes.
4° encontro: Filme: “Bonezinho Vermelho” que aborda a gravidez na adolescência e a seguir foi realizada a 
atividade “Você tem dúvida? Os especialistas respondem!” com as estagiárias de Enfermagem da UCS.

Desafios para o desenvolvimento? Promover estratégias para quebrar o gelo, criando confiança e abertu-
ra nos adolescentes.
Criar momentos onde os adolescentes pudessem expor suas ideias e opiniões sobre o tema sexualidade.
 Possibilitar esclarecimento acerca das consequências da gravidez indesejada na adolescência e contração de 
doenças sexualmente transmissíveis.
Possibilitar o conhecimento de métodos contraceptivos e que previnam a contração de DSTs.
Proporcionar reflexão acerca da adoção de práticas sexuais seguras e saudáveis.

Quais as novidades desta experiência? Muitas dúvidas e curiosidades referentes ao assunto pelos ado-
lescentes. Adquirindo o conhecimento proposto com receptividade e interesse nas questões abordadas, para 
realizar o seu autocuidado.

Referências bibliográficas
ABERASTURY, A. KNOBEL, M. Adolescência normal: um enfoque psicanalítico. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1981.
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estra-
tégicas. Direitos sexuais, Direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006.
EIZIRICK, C. L. KAPCZINSKI, F. BASSOLS, A. M. S. (org.) O ciclo da vida humana: Uma perspectiva psicodi-
nâmica. Porto Alegre: Artmed, 2001.
SANTROCK, J. W. Adolescência. 8ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

Eixo temático: Ciclos Vitals                      

Biblioteca na Comunidade                                                                                                              
 Raquel Sachett Gazzola

Marinês do Amaral de Paula
Ausilia Cassol Comparin

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Vacaria.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Comunidade, Imprensa, CDL Jovem, Equipe do PIM.

Qual foi a experiência desenvolvida? Arrecadar livros para a implantação de uma biblioteca na comuni-
dade da COHAB dentro da Casa da Cidadania no Território da Paz.
Sobre o que foi: Desenvolver um trabalho intra-setorial na prevenção da violência e no desenvolvimento da 
cidadania e da criança entre 0 e 6 anos . Sensibilizando as famílias da importância do desenvolvimento e do 
cuidado, da relação vínculo mãe e filho.

Como funciona(ou) a experiência? O PIM realizou uma campanha para doações de livros (literatura in-
fantil, gibis, auto-ajuda, espírita, romance), enfim que fosse uma doação bem diversificada.
Desafios para o desenvolvimento? Através da Biblioteca Comunitária o PIM, conseguiu mobilizar e sociali-
zar com as famílias que residem nesta comunidade carente do nosso município, pois muitas dessas famílias 
vivem em vulnerabilidade social e através da contação de histórias, teatros, brincadeiras em geral consegui-
mos envolver as famílias e seus filhos no aumento do vínculo afetivo. Também com esta Biblioteca as mães 
podem retirar os livros para elas mesmas realizarem a leitura e aumentaram sua autoestima  ampliando seus 
conhecimentos, os livros foram a maneira escolhida para promover a interação com a família e a criança, no 
momento em que a mãe senta com o filho, mostra as figuras, fala sobre a história deixa a criança interagir e 
assim estará priorizado um maior desenvolvimento entre ambos.

Quais as novidades desta experiência? Após a implantação notou-se que as famílias estão lendo mais 
para seus filhos e para elas mesmas, e com isso estamos priorizando não só a interação familiar como tam-
bém o desenvolvimento cognitivo da criança, ajudando na diminuição da violência, pois entendemos que a 
família que cuida do livro também está cuidando do seu filho.

Outras observações: Através da mobilização junto a comunidade e a imprensa, começamos a divulgar a 
necessidade de implantar uma biblioteca na comunidade, junto a casa da cidadania; alguns livros começaram 
a serem doados, mas em pequena quantidade. Quando a CDL Jovem envolveu-se na campanha promoven-
do um Games Empresarial, a inscrição seria a doação de livros para esta biblioteca (recebemos mais de 200 
livros). Com acesso aos livros a criança está recebendo valores de cidadania desenvolvendo sua auto-estima 
diminuindo a violência.

1:Visitadora, Vacaria, Brasil
2: Visitadora, Vacaria, Brasil

3: Coordenadora, Vacaria, Brasil
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Eixo temático: Ciclos Vitals             

PIM na mídia                   
                                                                                   Irene De Fátima Pereira Da Silva

                                                                                                               Daiane da Costa Silva
                                                                                                       Adriana dos Santos Godois
                                                                                                     Adriana Pagnusst Costiano 
                                                                                                                Elaine Ribeiro Nunes 

                                                                                             Ereni de Oliveira Pereira da Silva 
                                                                                                          Fabrina Giacomet Longhi
                                                                                                    Gisele Rodrigues de Oliveira 
                                                                                                         Greice dos Santos Godois 

                                                                                                                  Jaqueline da Silva Rosa 
                                                                                                     Marinês do Amaral de Paula 

                                                                                                          Raquel Sachetti Gazola
                                                                                                           Ulana Barbizan Ferreira 

                                                                                                             Daiane Garcia Borges 
                                                                                                 Nicole de Oliveira Satoriva

                                                                                                                  Silvana Mondadori

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Vacaria.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe do PIM e a Imprensa.
     
Qual foi a experiência desenvolvida?Dicas informativas na rádio.
     
Sobre o que foi: Dicas sobre: gestação e seus cuidados,desenvolvimento infantil, vinculo mãe e filho, a 
importância da amamentação, a importância na leitura na primeira infância,a importância das vacinas,etc.
Como funciona(ou) a experiência? A equipe organiza um cronograma, e todos os meses quatro visitadoras 
vão até a rádio, e lá é gravado as dicas que são transmitidas durante o  mês e assim sucessivamente.
Desafios para o desenvolvimento?Transmitir informações para auxiliar as famílias no desenvolvimento e a 
importância do vinculo mãe e filho (a).

Quais as novidades desta experiência? A equipe conseguiu atingir tanto as famílias cadastradas no pro-
grama quanto as que não estão ,como a rádio é regional ,até os municípios visinhos tem acesso às informa-
ções transmitidas.

Outras observações: A Rádio Fátima de Vacaria entrou em contato com a equipe do PIM oferecendo um 
espaço em sua programação, onde poderia ser ocupado da melhor maneira que se adaptasse a equipe ; com 
isso nos estamos realizando este trabalho a mais de três anos , repassando dicas úteis para auxiliar  no de-
senvolvimento de seus filhos e das futuras mamães.

1, 2, 3:Visitadora, Vacaria, Brasil
4, 5, 6:Visitadora, Vacaria, Brasil
7, 8, 9:Visitadora, Vacaria, Brasil

10, 11, 12, 13 Visitadora, Vacaria, Brasil
14, 16 Monitora, Vacaria,Brasil

15:Digitadora,Vacaria,Brasil
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Eixo temático: Ciclos Vitals

Saúde do homem em Vila Flores
Alexandra Spagnolo Grapégia1

Mariana Carvalho dos Santos2

Maria Cristina de Barros Dilda3

Neiva Guidolin Rui4

Naura Fiori5

Rejane Orsi Guidolin6

Ivone Lago7

Izabel Conte Carbonera8

Rita Grando Waskiewicz9

Cátia Bressiani10

Zenaide Rui Guidolin11

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Vila Flores.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF Vila Flores – Equipe ESF (Médicas, Enfermeira, Técnica 
de Enfermagem e Agentes Comunitárias de Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? Implementação de Ações Contínuas de Promoção e Prevenção em 
Saúde do Homem.

Sobre o que foi? Saúde do Homem no Eixo Envelhecimento Ativo, instituindo estratégias de promoção e 
prevenção em doenças crônicas e neoplasias, tomando como público todas as faixas etárias, na perspectiva 
do envelhecimento ativo.

Como funciona a experiência? Optamos por três intervenções para implementar no Município:
Boteco da Saúde: abordagem dos frequentadores dos botecos do Município para esclarecê-los a respeito da 
prevenção primária e convidá-los a comparecer ao posto de saúde.
Entrando na Onda da Saúde: dicas de saúde com aproximadamente 30 segundos na rádio local, abordando 
aspectos da saúde do homem em todas as faixas etárias, na perspectiva do envelhecimento ativo.
Informativo de Saúde: informativo mensal para divulgação de informações sobre promoção e prevenção de 
saúde, com ênfase na saúde do homem e veiculação de dados do Posto de Saúde, impresso em gráfica e de-
senvolvido pela equipe.

Desafios para o desenvolvimento? O nosso maior desafio foi o tempo para desenvolvimento das ações e 
reunião da equipe.

Quais as novidades desta experiência? O aumento do acesso dos homens ao posto de saúde e melhora 
da prevenção de doenças mais comuns da população masculina. Implementação de estratégias de promoção 
e prevenção em doenças crônicas e neoplasias.

1 Enfermeira, Enfermeira ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.
2 Médica, Médica ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.
3 Médica, Médica ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.

4 Técnica de Enfermagem, Técnica de Enfermagem ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.
5 Agente Comunitária de Saúde, Agente Comunitária de Saúde ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.
6 Agente Comunitária de Saúde, Agente Comunitária de Saúde ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.
7 Agente Comunitária de Saúde, Agente Comunitária de Saúde ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.
8 Agente Comunitária de Saúde, Agente Comunitária de Saúde ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.
9 Agente Comunitária de Saúde, Agente Comunitária de Saúde ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.

10 Agente Comunitária de Saúde, Agente Comunitária de Saúde ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.
11 Agente Comunitária de Saúde, Agente Comunitária de Saúde ESF Vila Flores, Vila Flores, Brasil.
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Eixo temático: Ciclos Vitals

Escolha a Vida
Jéssica D. Trindade¹

Sueli Bernart²

Local da experiência: Vista Alegre do Prata.

Pontos de rede/equipes de rede envolvida: Equipe de Estratégia de Saúde da Família Municipal e Dire-
ções das escolas do município

Qual foi a experiência desenvolvida? Trabalhar com a prevenção e combate do uso de drogas e álcool 
com o total de estudantes de município, abrangendo alunos desde o Jardim A até o 3º ano do ensino médio.

Sobre o que foi? Conscientizar os jovens sobre riscos do abuso de drogas e álcool, de maneira a prevenir a 
disseminação e perpetuação deste mal.

Como funcionou a experiência? Primeiramente a equipe de saúde realizou atividades nas escolas, divi-
dindo os alunos em grupos de acordo com a faixa etária e abordando o tema utilizando linguagem e recursos 
adequados para cada idade. Para alunos de 4 a 7 anos a equipe de ESF apresentou teatro de fantoche com 
texto criado pela própria equipe, para abordar o tema de forma lúdica e fácil compreensão. Para alunos de 
8 a 14 anos foram apresentados vídeos educativos buscados via web/ telessaúde sobre o assunto, seguidos 
por explanação oral da equipe de saúde. Foram utilizados vídeos diferentes e adequados para cada turma, 
permitindo assim captar o interesse dos alunos de maneira mais proveitosa. Para os alunos do ensino médio, 
foi realizada uma roda de discussão, apresentando trechos de filmes holiwoodianos e debatendo sobre as 
situações apresentadas. Após essa primeira abordagem, os alunos desenvolveram trabalhos artísticos sobre 
o tema, em oficinas realizadas nos horários de aula, através de encontros semanais. Alunos de jardim ao 3º 
ano do ensino fundamental trabalharam artes plásticas; o 4º ano definiu slogan do projeto, construindo um 
painel; o 5º ano escreveu e interpretou uma peça teatral; 6º e 7 º ano desenvolveram oficina de artes plásti-
cas com materiais reciclados, para confeccionar um mascote para a campanha; 8º e 9º ano criaram paródias 
transformando letras de músicas atuais em letras abordando a temática; alunos do ensino médio realizaram 
trabalho fotográfico sobre o assunto. Para finalizar o projeto, todos os trabalhos foram expostos para a co-
munidade. Realizou-se também um evento para a premiação dos melhores trabalhos, apresentação da peça 
teatral do 5º ano e das músicas do 8º e 9º ano, e palestra educativa. Todos os alunos receberam uma medalha 
pela participação, confeccionada especialmente para o projeto e com o tema da campanha gravado.

Desafios para o desenvolvimento? O primeiro desafio foi apresentar o projeto para os alunos de forma 
que eles se envolvessem. Para tal foram desenvolvidas pela equipe de ESF abordagens lúdicas e voltadas 
para cada faixa etária. A equipe empenhou-se para selecionar material que realmente fizessem os alunos 
participarem da experiência, principalmente buscando filmes atuais e conhecidos para os alunos do ensino 
médio. O segundo desafio foi encontrar e contratar profissionais oficineiros capacitados e engajados com a 
proposta. O terceiro desafio foi integrar a equipe de saúde à equipe de educação, conciliando horários para 
reuniões e construção do projeto.

Quais as novidades desta experiência? A integração de todos os alunos em um mesmo objetivo, porém 
respeitando as diferenças e características inerentes a cada faixa etária, possibilitou maximizar o entendi-
mento e a participação de todos. A equipe de saúde empenhada em propostas pedagógicas foi um diferencial 
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do projeto, que resultou da integração saúde-educação de maneira muito gratificante e efetiva, como é pre-
conizado pelo programa PSE.

Outras observações: A construção e apresentação de um teatro de fantoches pela equipe de ESF foi uma 
das melhores experiências do projeto. Através dele a equipe ultrapassou a didática usualmente empregada 
neste tipo de atividade, servindo como um momento de aprendizado e integração da própria equipe, e ob-
tendo resultado bem acima do esperado.

¹ Médica Especialista em Saúde da Família, Médica da Estratégia da Saúde da Família, Vista Alegre do Prata, Brasil.
² Enfermeira Especialista em Terapia Intensiva Adulto e em Psicologia das Organizações e do Trabalho, Enfermeira da Estratégia da Saúde da Família, Vista Alegre do 

Prata, Brasil.

Eixo temático: Ciclos Vitals

História de amor que 
vivi com meus filhos(as)                                                                                                              

Ereni de Oliveira Pereira da Silva
Ausilia Cassol Comparin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Vacaria.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe do PIM e Famílias do PIM.
Qual foi à experiência desenvolvida? Relatos de uma história de vida que as mães viveram com seus filhos.

Sobre o que foi: As visitadoras questionaram as mães se elas gostariam de fazer um relato de uma história 
de superação que elas vivenciaram com seu filho (as), dificuldade na gestação, na amamentação, prematuri-
dade, gravidez na adolescência ou alguma doença que seu filho apresentou etc.
Para a surpresa da equipe foram muitos relatos de experiências no qual elas junto com seus filhos tiveram 
um final feliz.

Como funciona (ou) a experiência? Após a equipe ler os relatos selecionou nove depoimentos para que 
essas mães fossem homenageadas durante a semana do bebê, que ocorre em nosso Município de 17 a 23 de 
Novembro. As mães selecionadas tiveram um dia de beleza (cabeleireiro, manicure, maquiagem) ao longo do 
dia elas foram fotografadas junto com seus filhos (as) em um ponto turístico do nosso município, “Casa do 
Povo”.

Desafios para o desenvolvimento? As visitadoras precisaram motivar as mães para que elas relatassem 
uma experiência de sua vida junto com seus filhos.

Quais as novidades desta experiência? Com esse dia de beleza notou-se a felicidade que elas sentiram 
em perceber seu cabelo arrumado, as unhas feitas e toda maquiada. Uma das mães relatou que nunca tinha 
arrumado o cabelo em um cabeleireiro e também comentou que ela nem sabia que era tão bonita. Outro pon-
to positivo foi que muitas delas não tinham uma foto, com seus filhos para pôr em um porta-retrato, e que 
está lembrança ira ficar para sempre, as fotos foram entregues na semana do bebê, e nós da equipe ficamos 
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contentes pelo esforço, dedicação, que cada uma teve para superar e vencer um momento difícil que passou 
com seu filho. “Tudo valeu, pois esta foi uma história de superação e amor que vivi com meus filhos.” 

1:Visitadora, Vacaria, Brasil
2: Coordenadora, Vacaria, Brasil

Eixo temático: Ciclos Vitals

Teatro Força Jovem: protagonismo 
adolescente em saúde e educação

Eliane Schenkel1

Leonilda Miranda2

Adriana Oliveira3

Local de experiência: Escolas Municipais e Estaduais do Município de Vacaria.

Pontos de rede/equipes envolvidos: Secretaria Municipal da Saúde de Vacaria, Secretaria Municipal da 
Educação de Vacaria, 23º Coordenadoria Estadual de Educação, Serviço de Assistência Especializada em 
DST/AIDS de Vacaria, NASF, Escolas Municipais e Escolas Estaduais do Município de Vacaria – RS.

Qual foi a experiência desenvolvida? Como uma proposta do SPE (Saúde e Prevenção nas escolas), de 
integrar os setores saúde e educação na implementação, monitoramento e avaliação de projetos para a con-
solidação de uma política pública de prevenção de doenças e agravos e na promoção à saúde nas escolas. 
Segundo o Ministério da saúde, deve-se trabalhar com o potencial transformador que a juventude possui, 
nenhuma proposta de saúde é mais eficaz do que aquela que possibilita que o próprio adolescente participe 
deste processo desde a concepção do projeto, tomada de decisão, acompanhamento e avaliação das ações e 
seus impactos. A Secretaria de Saúde de Vacaria, através do SAE em parceria com a Secretaria de Educação, 
organizou um comitê para pensar a saúde do adolescente escolar do Município, assim formou-se o Grupo 
que foi nomeado “Força Jovem”, onde representantes das escolas de 7ª e 8ª series foram convidados a ser 
agentes em saúde em suas escolas assim participando do processo de levar informações e trabalhar com os 
seus iguais assuntos referentes à saúde. Uma das ações propostas para este grupo foi à criação de um grupo 
teatral para desenvolver peças referentes à saúde e prevenção inicialmente aos assuntos: DST/AIDS e afins 
foram selecionados representantes de todas as escolas participantes do projeto para participar deste grupo.

Sobre o que foi? Formação de um grupo de teatro para trabalhar temas relacionados à saúde do adolescente 
(DST/AIDS, e assuntos afins) nas escolas do Município de Vacaria.

Como funciona (ou) a experiência? Foram realizadas reuniões com os participantes do Comitê para orga-
nização do projeto, depois de selecionados os alunos, em torno de dois alunos de 7ª e dois de 8ª série das es-
colas que decidiram participar do projeto, foram realizados encontro de sensibilização e de orientação sobre 
os temas DST/AIDS e esclarecimentos sobre o funcionamento do projeto, foi realizada uma oficina teatral 
com um profissional das Artes Cênicas com os alunos (em torno de 20 Horas aula) onde foram desenvolvidas 
competências referentes à atuação teatral, criatividade, expressão corporal. Após designado uma Professora 
do Município para trabalhar como coordenadora do grupo de teatro, reunindo os alunos quinzenalmente, 
para ensaios das peças, e reflexões sobre os assuntos de saúde e dúvidas que o grupo tem em relação aos as-
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suntos de saúde. O grupo, após estar preparado, irá encenar as peças nas escolas de Vacaria.

1 Psicóloga , Serviço de Assistência Especializada , Vacaria, Brasil.
2 Enfermeira , Serviço de Assistência Especializada, Vacaria, Brasil.

3 Professora, Secretaria Municipal de Educação, Vacaria, Brasil.

Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade

Implantação de um grupo 
terapêutico infantil em uma ESF
     

Tatiane Valenti Cattani 1

Local da experiência: Município de Bento Gonçalves, ESF Progresso II.

Pontos de rede/equipe envolvida: NASF e ESF.

Qual foi a experiência desenvolvida? Criação e implantação de uma oficina terapêutica infantil na ESF 
Progresso II.

Sobre o que foi? Saúde mental infantil

Como funcionou a experiência? A oficina foi criada a partir da percepção da grande demanda por cuidado 
continuado em saúde mental na área da infância no município de Bento Gonçalves. Desde a mudança do 
serviço ambulatorial de saúde mental infantil para Centro de Atenção Psicossocial infantil a população de até 
18 anos incompletos com transtornos menos graves de desenvolvimento ficou desassistida. Assim, diante 
dessa mudança na realidade local, optamos por criar um espaço de escuta qualificada que pudesse abarcar 
essa parcela da população.
O grupo foi criado a partir do acolhimento dos encaminhamentos realizados pela pediatra da ESF e ade-
quação aos critérios de participação do grupo (sexo e idade). Os encontros são semanais, coordenados pela 
psicóloga do NASF, e tem como objetivo oportunizar um espaço de cuidado continuado em saúde mental 
infantil, auxiliar os menores na elaboração dos seus conflitos e na superação dos entraves enfrentados pelos 
mesmos. Além das sessões com os menores, os pais são vistos com frequência mensal, pois entende-se que 
o tratamento infantil engloba a participação da família como um todo.

Desafios para a experiência? O maior desafio enfrentado no momento é a dificuldade de adequação de 
espaço físico e dos materiais necessários (jogos e brinquedos). Além disso, a coordenação de um grupo de 
crianças traz para o profissional situações que não são vivenciadas na coordenação de outros grupos. Então, 
algumas especificidades técnicas também podem ser vistas como um desafio a ser encarado no cotidiano da 
intervenção.

Quais as novidades dessa experiência? A possibilidade de cuidado continuado no território, onde o pro-
fissional pode se apropriar da história de vida desse sujeito e da evolução do caso. Além disso, a intervenção 
vai ao encontro dos pressupostos de acessibilidade e integralidade preconizados pelo Ministério da Saúde.

1 Psicóloga, psicóloga do NASF, Bento Gonçalves, Brasil.
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Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade
                             

Saúde mental no municipio
de Campestre da Serra

Uelen Paim Mondadori

Local de experiência: Campestre da Serra.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF, UBSs, CRAS

Qual foi a experiência desenvolvida? Implantação do serviço de saúde mental no município de Campes-
tre da Serra: visita domiciliar de saúde mental, agenda de saúde mental, busca ativa de casos com problemas 
psiquiátricos, grupos de tabagismo e ansiedade, palestras nas comunidades mais afetadas, palestras sobre 
álcool e drogas em toda a rede de ensino do município.

Como funciona a experiência? Após mudança da equipe de saúde do município, sentimos necessidade 
em dar um foco importante para a saúde mental. Os nossos dados no SIAB mostravam taxas altas de inter-
nações psiquiátricas, e durante pesquisa de retirada de medicações na farmácia básica mostrou que 3,1% da 
população da cidade fazia uso de medicações psicotrópicas. O trabalho começa com a busca ativa de casos 
com problemas psiquiátricos pelos ACSs, discussão de caso com a equipe de saúde e decisão de realizar visita 
domiciliar de saúde mental ou marcar consulta na agenda de saúde mental. Realizamos também trabalho de 
prevenção, realizando palestras em todas as escolas do município e nas comunidades com maior incidência 
de alcoolismo.

Desafios para o desenvolvimento? Um dos principais desafios foi ter de interferir na mudança de hábitos 
de vida tão enraizados, como na ingesta de vinho, e também trabalhar com a psicofobia.

Quais as novidades desta experiência? As novidades vivenciadas nesta prática, vieram corroborar os 
preceitos de humanização do SUS, proporcionando acessar o usuário em suas diversas facetas dentro da co-
munidade em que está inserido, e a partir do observado pensar no plano terapêutico que mais se enquadre 
a sua realidade.

Referências bibliográficas 
Dados OMS; Compêndio de Psiquiatria – Ciência do comportamento e Psiquiatria Clínica, 9º edição; Estudo 
Multicêntrico de Intervenção no Comportamento Suicida (SUPRE-MISS) no HC Unicamp; Saúde da família: 
uma estratégia para reorientação do modelo assistencial. Ministério da Saúde, 1997; Curso de Atualização 
em Álcool e outras drogas, da Coerção à Coesão/ UNASUS, 2014; 14º Congresso de Stress ISMA-BR, 2014; 
X Jornada Gaúcha de Psiquiatria, 2014; XXXI e XXXIICongresso Brasileiro de Psiquiatria, 2013, 2014; Cami-
nhos do Cuidado, 2014; 9º e 10º Cérebro, Comportamento e Emoções; Psicoterapia psicodinâmica de longo 
prazo : texto básico / Glen O. Gabbard; Juventude & drogas : anjos caídos / Içami Tiba; O que seus filhos 
precisam saber sobre álcool e drogas / Paul Dillon.
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Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade
                             

 Acompanhando as(os) 
acompanhantes

Helen Dalla Santa Prux
Grasiela Cemin Gabriel

Fernanda Borges de Medeiros
Bárbara Letícia Pinheiro

Josiane Galvan
 
Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe do Serviço Municipal de Infectologia (SMI), equipe 
do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e Organização da Sociedade Civil (OSC).

Qual foi a experiência desenvolvida? O Serviço Municipal de Infectologia do município de Caxias do Sul 
conta com o Centro de Testagem e Aconselhamento(CTA), setor que realiza ações de diagnóstico e prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis através da oferta de exames e aconselhamento, cujos objetivos são 
oferecer apoio emocional ao usuário, prestar informações qualificadas sobre DST e HIV/Aids e, principal-
mente, ajudá-lo a avaliar os riscos que corre e as melhores maneiras para prevenir-se. O CTA é um serviço 
de portas abertas, ou seja, qualquer pessoa pode acessar sem necessidade de encaminhamentos prévios. 
Além dessas ações o CTA, também disponibiliza insumos de prevenção, como camisinhas masculinas e fe-
mininas, gel lubrificante para as (os) profissionais do sexo, que chegam até o serviço por indicação de outras 
profissionais ou de Organizações da Sociedade Civil (OSC). No intuito de aprimorar o acolhimento e ofertar 
atendimento focado nas necessidades de saúde e sociais das (os) profissionais do sexo, a equipe do CTA cons-
truiu um instrumento para acompanhamento destes usuários, com perguntas semi-estruturadas, o qual é 
submetido à assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. A implantação do instrumento para 
acompanhamento dos (as) profissionais do sexo foi feita em janeiro do ano de 2013, sendo que ao final do 
mês de maio de 2014 somava-se 214 instrumentos preenchidos.

Sobre o que foi? Esse instrumento auxilia no conhecimento das particularidades de cada profissional do 
sexo através da descrição do perfil epidemiológico, questões relacionadas à família, trabalho, situação econô-
mica, vulnerabilidades sociais e de saúde, além de fomentar a reflexão acerca do projeto de vida.

Como funciona a experiência? Através da análise quantitativa e/ou qualitativa dos dados construímos 
um panorama do perfil dos profissionais do sexo que acessam o serviço.
O atendimento diferenciado e personalizado feito as (os) profissionais do sexo inclui aconselhamento em 
DST’s/Aids, oferta de testagem para HIV, sífilis, hepatite B e C, disponibilização da vacina contra hepatite 
B no próprio serviço, distribuição de insumos de prevenção (conforme pactuado com a próprio usuário (a) 
no momento do aconselhamento), orientações sobre direitos de cidadania e encaminhamentos necessários, 
além de, em caso de profissional de sexo feminino, realização de exame preventivo do câncer de colo de útero 
e mama e avaliação ginecológica também no local.

Desafios para o desenvolvimento? Todas (os) profissionais do sexo que acessam o Serviço foram informa-
das sobre este projeto de acompanhamento, bem como convidadas(os) a participar do mesmo, no entanto 
nem todas(os) aceitaram.
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Quais as novidades desta experiência? Dos profissionais do sexo que estão vinculados ao serviço no 
momento 71% são do sexo feminino, 18% são travestis ou transexuais e 11% do sexo masculino. A maioria   
(43%) têm entre 20 e 29 anos, 33% têm entre 30 e 39 anos, e o restante tem idade acima dos 40 anos.  A 
maioria reside com familiares, 48%, e muitos moram sozinhos, o que corresponde a 26%. 41% dos profissio-
nais do sexo possuem ensino médio completo, enquanto 17% tem ensino superior incompleto ou mais. Dos 
que possuem companheiro(a) fixo(a), 60% não faz uso de preservativo com esta pessoa.
Grande parte 43% frequenta o CTA há mais de 03 anos, enquanto 40% já possui algum vínculo com o serviço 
há mais de 05 anos, 6% há mais de 10 anos e 11% vinculou-se ao serviço no ano corrente (2014).
47% trabalham como profissional do sexo há mais de 1 ano e menos de 5 anos,  23% tem de 05 a 10 anos de 
experiência, 20% está na profissão há mais de 10 anos e 10% há menos de 01 ano.
Quando questionados sobre o motivo de terem iniciado na profissão 80% referiu ser por questão financeira. 
Os outros motivos mais citados foram por escolha profissional, citado por 6% ou ainda por causa do precon-
ceito sofrido referente a orientação sexual, com 5% das respostas.
Alguns profissionais do sexo mantém sua profissão em segredo, 12% do total, enquanto na maioria dos ca-
sos,62% dividem essa informação com amigo(a) ou pessoa próxima.
31% dos profissionais atende os clientes em residência locada especificamente para realização de programas, 
22% em agências e 17% nas ruas, sendo que os 30% restante relatam atender em lugares diversos como bo-
ate, motel, residência própria, entre outros.
76% atende só homens, 21% atende tanto homens quanto mulheres, ou casais, 2% atende só mulheres e 1% 
restante atende também travestis e transexuais.
Sobre o uso do preservativo 88% referiu fazer uso tanto no sexo de penetração quanto no oral, 11% não usa 
no sexo oral e 1% relatou não usar.
Ao responder se em algum momento da profissão já teriam deixado de usar o preservativo, 21% afirmou que 
sim. Quando precisaram dizer o motivo de não terem usado, 49% argumentou que abriram mão do preser-
vativo pelo fato do cliente ser atraente e/ou pagar mais. Os fatos do cliente ser antigo ou não aparentar ter 
DST também apareceram como motivos para deixar de usar em 24% dos casos.
18% dos profissionais relataram já ter sofrido algum tipo de violência no trabalho, sendo que desses 43% 
dos casos seriam de violência exclusivamente física, 34% afirmaram ter sofrido mais de um tipo de violência, 
21% de violência exclusivamente verbal e 2% de violência sexual.
Ao fim do mês 38% dos profissionais do sexo alcança uma renda que varia entre R$1.000,00 a R$2.999,00 
com a profissão, 29% relata que a renda mensal é entre R$3000,00 e R$4999,00, 19%  totaliza um montante 
entre R$5.000,00 a R$7.999,00. Nos extremos temos 5% que refere ganhar mais de R$8.000,00 por mês, e 
também 5% que soma até R$999,00 no mês. 4% não quis ou não soube informar a renda mensal.
63% dos profissionais do sexo acompanhados pelo Serviço relatou frequentar serviço público de saúde, 26% 
optam pelo privado, 8% referiu não frequentar nenhum serviço de saúde além do CTA e 3% utiliza tanto a 
rede pública quanto a privada.
Das mulheres, 88% relata fazer acompanhamento ginecológico periódico, enquanto que entre os homens e 
travestis apenas 24% faz acompanhamento urológico.
No que diz respeito as testagens sorológicas para HIV, Sífilis, Hepatite B e C, 94% destes usuários já realizou 
os testes. Já com relação a vacina contra a hepatite B 21% relata não ter se vacinado ainda.
Apenas 8% destes usuários tem HIV e 2% tem Hepatite B ou C. No entanto 52% já tiveram alguma DST, 
sendo que desses 12% tiveram sífilis.
A última pergunta do questionário é sobre o que o(a) usuário(a) espera do seu futuro, pensando em como 
gostaria de estar após passados cinco anos. As respostas dadas foram em sua maioria compostas por mais de 
uma variável, onde os profissionais citavam aspectos pessoais, profissionais e sociais, no entanto, observou-
se algumas questões em comum. 51% citou na resposta para este item que gostaria de mudar de profissão. 
Outro item que se destacou nas respostas foi a aquisição de bens materiais, que foi referido por 25% dos 
profissionais, enquanto que o terceiro item em comum mais observado foi o desejo de estudar e/ou concluir 
estudos, encontrado em 17% das respostas. Ainda com um percentual significativo de 12% apareceu o item 
constituir família.
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Ao concluir a compilação dos dados coletados percebe-se que os profissionais do sexo, por serem conside-
rados população vulnerável, ainda estão muito distantes dos serviços de saúde no geral, o que talvez ocorra 
também por causa do preconceito existente em relação à profissão que exercem e pela falta de um espaço 
onde se sintam acolhidos e possam falar de suas necessidades.
Promovendo este espaço percebeu-se que, com exceção da profissão escolhida, são muitas as características 
que esta população têm em comum com a população em geral, o que vem reforçar a necessidade de uma 
vinculação maior com estes usuários, já que a maioria das suas necessidades não são excepcionais e/ou dife-
renciadas.
No entanto, cabe aos profissionais da saúde envolvidos, a tarefa de buscar alternativas para fazer prevalecer 
o princípio da equidade, pensando em novas estratégias para chegar até estes usuários, compreendendo me-
lhor a realidade por eles vivenciada, facilitando o acesso dos mesmos aos serviços e auxiliando na descons-
trução de possíveis barreiras existentes para se ampliar a prevenção e educação em saúde nesta população.

Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade

Ação educativa sobre higiene 
bucal para a população indígena
de Farroupilha/RS

Antônio César Giuliato Fanton 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF Medianeira

Qual foi a experiência desenvolvida? O papel do cirurgião-dentista dentro de uma Estratégia de Saúde 
da Família (ESF), não consiste em apenas tratar pessoas que buscam atendimento odontológico na unidade. 
Visitas domiciliares e palestras em escolas também devem fazer parte da agenda do cirurgião-dentista. O 
profissional odontólogo deve estar atento aos problemas apresentados pela população de sua área adstrita 
e ter a sensibilidade para detectá-los de forma precoce, buscando então uma solução para estes. A discussão 
da problemática, neste caso, o elevado índice de dentes cariados na população indígena deve ser realizada 
em conjunto com toda equipe da ESF e principalmente com a agente comunitária de saúde responsável. Co-
nhecendo melhor a população, a abordagem torna-se mais fácil, assim como a receptividade por parte dos 
usuários.
Apesar do curto período que a equipe de saúde bucal da ESF Medianeira em Farroupilha/RS foi implementa-
da (maio 2014), já foram possíveis detectar alguns grupos de risco, isto é, que apresentam condições bucais 
aquém das desejadas. Dentre estes grupos destacam-se negativamente os habitantes da área indígena, que 
além de más condições de higiene bucal, também apresentam dificuldades de cumprir o proposto, tanto pelo 
cirurgião-dentista como demais profissionais da saúde.
Desta forma, faz-se necessário uma ação educativa acerca da saúde bucal para com esta população. Objetiva-
se com esta intervenção aproximar esta população em questão não apenas do cirurgião-dentista, mas sim de 
toda a equipe presente na unidade de saúde.
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Sobre o que foi? O foco principal foi analisar e propor medidas que melhorem as condições bucais da po-
pulação indígena jovem.

Como funciona(ou) a experiência? Inicialmente, estabeleceu-se um cronograma de atividades a serem 
desenvolvidas com os escolares. Estas atividades consistiam em palestras, jogos, brincadeiras, vídeos, dese-
nhos, escovação dental coletiva supervisionada e finalmente exame bucal das crianças, todas estas ativida-
des foram realizadas na escola. O exame objetivou o diagnóstico de cárie e outras patologias bucais. Crian-
ças que possuíam alguma alteração foram classificadas de acordo com a propensão ao desenvolvimento de 
problemas bucais e foram notificadas via bilhete sobre a necessidade de realizar tratamento odontológico. O 
bilhete deveria ser entregue ao responsável, que ciente do problema deveria procurar atendimento na ESF 
Medianeira.

Desafios para o desenvolvimento? O principal desafio é a adesão desta população ao tratamento odonto-
lógico. Sabe-se que a população indígena não cultiva o hábito de visitar o dentista freqüentemente. Todavia, 
apesar da baixa procura foi muito fácil diagnosticar que esta população necessitava urgentemente de medi-
das que objetivassem uma melhora no quadro da saúde bucal. Comprovou-se clinicamente um elevado índice 
de cárie, na população indígena jovem.
Outro desafio importante é a abordagem para com esta população que deve ser um pouco diferenciada devi-
do a questões culturais.

Quais as novidades desta experiência? Espera-se uma melhora na saúde bucal desta população, a des-
mistificação do “dentista que apenas arranca dentes”, um aumento na procura de serviços odontológicos por 
esta população e o estreitamento do vinculo com toda a equipe da ESF Medianeira. Para que isto ocorra rea-
liza-se uma abordagem onde as crianças são instigadas a participar ativamente das palestras, brincadeiras e 
demais atividades propostas pelo cirurgião-dentista.

Outras observações: A intervenção proposta vislumbra a associação de métodos de prevenção e educação, 
com o ideal de cultivar novas concepções sobre o cirurgião-dentista e higiene oral. Visa também uma aproxi-
mação mais humanitária para com as crianças, sensibilizando-as da gravidade da falta de saúde bucal.

Referências bibliográficas
ARANTES, Saúde bucal dos povos indígenas no Brasil: Editora Fiocruz: Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: 
<http://books.scielo.org/id/bsmtd/pdf/coimbra-9788575412619-03.pdf>
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Saúde Bucal. Brasília, 2008.
________. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Projeto 
SB Brasil: Relatório Final, 2010. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/ cnsb/sbbrasil/arquivos/projeto_
sb2010_relatorio_final.pdf
________. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Projeto SB 
Brasil, 2010. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/cnsb/sbbrasil/ arquivos/apresentacao_abbrasil_2010.
pdf
________. Departamento de Atenção básica. Portal da Saúde. Programa Saúde na Escola. Brasília, 2012 Dis-
ponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php>

Cirurgião-dentista, Equipe de Saúde Bucal - ESF Medianeira, Farroupilha-RS, Brasil, 2014
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Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade

Projeto sorriso especial
Gustavo Pautz Carlos

Iranice Schneider
Patrícia Marina Becker

Local de experiência: Brasil, RS, Nova Petrópolis

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Cirurgião-dentista e Auxiliar de Saúde Bucal.

Qual foi a experiência desenvolvida? Inclusão da pessoa com deficiência e necessidade especial ao aten-
dimento odontológico na atenção básica do sistema único de saúde do município de Nova Petrópolis/RS/BR

Sobre o que foi? Desenvolver e qualificar o acesso das pessoas com deficiência e necessidades especiais aos 
serviços odontológicos na Atenção Básica do SUS de Nova Petrópolis.

Como funciona a experiência?
Atendimento odontológico, em consultório dentário de Unidades Básicas de Saúde, para todas as pessoas 
com deficiência física, visual, mental e/ou intelectual, além de pacientes acamados, com ou sem deficiência, 
residentes em Nova Petrópolis ou vinculadas à alguma associação de Nova Petrópolis, como a APAE, por 
exemplo.
Este serviço funciona desde outubro de 2012, quando criamos um vínculo com a APAE de Nova Petrópolis. 
Desde 2013, Agentes Comunitários de Saúde atuam realizando questionários quantitativos e qualitativos 
para criar, a médio/longo prazo, um mapeamento das pessoas com deficiência e necessidades especiais, além 
dos dados já existentes do CENSO 2010.
Os atendimentos acontecem semanalmente, na UBS do Centro ou na UBS mais próxima do usuário, sob 
agendamento, de acordo com encaminhamentos entre UBSs/CAPS/Associações/ACS e visitas domiciliares.
Desafios para o desenvolvimento?
1. Aumentar a oferta de serviços, criando uma alternativa de acesso fácil e gratuito ao atendimento odon-
tológico especializado, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), e objetivando a universalização da 
cobertura odontológica.
2. Manejar o atendimento de modo a acolher e criar vínculo com os pacientes e sua sfamílias/cuidadores, 
visando à incorporação da noção de autocuidado em saúde bucal.
3. Acompanhar e controlar cada caso, visando à promoção, a recuperação e a manutenção da saúde bucal.
4. Criar possibilidades de integralizar ações e medidas preventivo-promocionais com as curativas (adequado-
ras, restauradoras e cirúrgicas).
5. Implementar o atendimento odontológico hospitalar no município.
6. Criar condições para iniciar um levantamento epidemiológico, em saúde bucal, das pessoas com deficiên-
cia e necessidades especiais.
 
Quais as novidades desta experiência? Atendimento odontológico às pessoas portadoras de deficiência 
na Atenção Básica, sem a necessidade de criação de Centro de Especialidades Odontológicas e/ou encami-
nhamento para outros municípios de referência.

¹ Cirurgião-dentista, Coordenador e Executor do Projeto, Nova Petrópolis/RS, Brasil.
² Auxiliar de Saúde Bucal, Executora do Projeto, Nova Petrópolis/RS, Brasil.

³ Auxiliar de Saúde Bucal, Colaboradora do Projeto, Nova Petrópolis/RS, Brasil.
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Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade

Colagem heterógena de dentes 
anteriores – uma estratégia para 
melhorar a autoestima de gestantes 
e idosos usuários da ESF Km 4 – 
Vacaria

Cristina da Rosa Vidler da Cruz
 Anelise Pelissari

Maria Moema dos reis Maciel

Local de experiência: Vacaria RS Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe de saúde bucal e agentes de saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? A ausência de dentes anteriores é comum nas comunidades mais 
carentes do nosso país. A principal causa é econômica e, muitas vezes, o usuário opta pela exodontia dente. A 
colagem heterógena de dentes é muito utilizada em dentes decíduos. O uso desta técnica não é recomendado 
pela literatura para ser realizado em dentes permanentes. Apresentamos porem estudo de casos de colagem 
heterógena de dentes permanentes em gestantes e idosos usuários da ESF/Km4 como estratégia para me-
lhora da autoestima.

Sobre o que foi? A ausência de dentes anteriores é relativamente comum nas comunidades mais carentes 
do nosso país. A principal causa é econômica visto que um tratamento de maior complexidade como en-
dodontia muitas vezes não é ofertado pelo Sistema Único de Saúde –SUS-, levando o usuário a optar pela 
exodontia do elemento dental. A colagem heterógena de dentes é muito utilizada em dentes decíduos, utili-
lizando elementos extraídos e armazenados em bancos de dentes.  O uso desta técnica não é recomendado 
pela literatura para ser realizado em dentes permanentes; apresentamos porem estudo de casos de utilização 
de colagem heterógena de dentes permanentes em gestantes usuárias da ESF/Km4 como estratégia para 
melhora da auto-estima.
O principal objetivo deste estudo é devolver a alegria de sorrir a estas gestantes e idosos em situação de 
vulnerabilidade social, com baixa auto-estima além de melhorar suas condições de mastigação. O fato de 
realizar este estudo na ESF, com área adscrita facilita o acompanhamento do trabalho com agendamento de 
retornos e visita domiciliar.

Como funciona(ou) a experiência? A ESF Km4 realiza semanalmente o atendimento médico e odonto-
lógico de usuárias gestantes residentes na sua área adscrita. O acesso é facilitado pelo agendamento e pela 
possibilidade de realizar a consulta de pré-natal e o atendimento odontológico no mesmo turno. As gestan-
tes e idosos com ausência de incisivo lateral e sem recursos financeiros para reabilitação protética foram 
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convidados a participar de estudo experimental de colagem heterógena de dentes permanentes. Depois de 
explicado todo o processo, três gestantes e um idoso assinaram o termo de consentimento para a realização 
do tratamento. Foram selecionados dentes no banco de dentes, autoclavados, e preparados para a colagem. 
Foram utilizados os recursos disponíveis na UBS: resina fotopolimerizável charisma, adesivo single-bond, 
e sistema de polimento pop-on. O trabalho foi realizado pela cirurgiã-dentista e a auxiliar de saúde bucal. 
Em reunião de equipe expusemos a ideia e pedimos aos agentes de saúde que fizessem uma busca ativa de 
potenciais gestantes para que pudéssemos oferecer o serviço as mesmas. Esta experiência foi apresentada 
aos avaliadores do PMAQ na visita de avaliação do ESF juntamente com as demais atividades desenvolvidas 
na Unidade. Acreditamos que o comprometimento da equipe de saúde bucal com a saúde de sua comunidade 
contribuiu para que obtivéssemos a nota máxima do PMAQ.

Desafios para o desenvolvimento? O trabalho desenvolvido deu certo por vários motivos: a técnica fun-
cionou, os materiais utilizados foram de boa qualidade, os usuários aderiram ao tratamento e ao cuidado pós 
tratamento ... mas devolver o sorriso no rosto, sem esconder com a mão a falta do dente, foi o maior resul-
tado desta intervenção. Na verdade esta mesma era a “pretensão”: dar alegria, sorrisos e mais dignidade às 
pessoas que muitas vezes ficavam constrangidas com sua condição bucal.

Quais as novidades desta experiência? Foi uma decisão baseada mais na emoção do que na ciência, visto 
que a comunidade científica não preconiza este uso em dentes permanentes. Aquelas pacientes não se en-
contravam em situação econômica para realizar procedimentos de alta complexidade como implantes den-
tários ou próteses adesivas. O tratamento foi conservador e se a situação econômica mudar pode-se retirar a 
colagem sem perdas ou lesões aos dentes adjacentes.
A novidade é que realizamos mais uma colagem, desta vez num idoso que também está utilizando fitoterápi-
cos (PICS) como curativos para úlcera varicosa... mas isso é assunto para a próxima mostra!!
A alegria e a satisfação das gestantes ao se olharem no espelho e não enxergaram mais o buraco da falta de 
dente foi o melhor resultado deste estudo. Os retornos agendados em 4, 6 e 10 meses, mostraram que a co-
lagem heterógena de dente permanente permanece em boca das três gestantes. Uma colagem necessitou de 
reparos em resina composta fotolimerizável bem como orientação de higiene oral, escovação supervisionada 
e RAP, Raspagem, Alisamento e Polimento. Realizamos o acompanhamento com registro de 2 anos.   Todo o 
trabalho tem registro fotográfico.
A técnica sugerida foi considerada de fácil execução e alcance clínico.
O caso mais antigo já tem 4 anos de acompanhamento.
O estudo realizado mostrou que é possível desenvolver novas tecnologias no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS mesmo com escassez de recursos.
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Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade

Saúde Bucal – Brincando 
também se aprende!

Mariglen Dias Trindade
Anelise Pelissari

 Cristina da Rosa Vidler da CostaB
 Luísa Prediger
 Carine Forest

Local de experiência: Brasil, RS, Vacaria, ESF Km4, Escolas Municipais Ceci Sá Brito e General Osório.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica

Qual foi a experiência desenvolvida? Alguns membros da ESF Km4 participam do Projeto SUS em Cena 
– que são oficinas de artes cênicas, atividades lúdicas e teatro.  Decidimos então colocar em prática os co-
nhecimentos adquiridos desenvolvendo atividades com alunos das escolas municipais na área adscrita, nas 
visitas domiciliares, e na sala de espera com a comunidade.

Sobre o que foi? Foi usado o espaço do Projeto Mais Educação para desenvolver atividades educativas de 
orientação, escovação, da saúde bucal, de forma lúdica e divertida.

Como funciona(ou) a experiência?
1. PASSO: Contato direto com as escolas propondo a atividade educativa junto aos alunos e professores.
2 PASSO: Conversa dinâmica entre a ESF Km4 para organização e desenvolvimento das atividades.
3 PASSO: Caracterização do ACSs e ASB de acordo com a atividade proposta: perucas, chapéus,nariz de pa-
lhaço etc...
4 PASSO: Uso do material didático : livros, desenhos, jogos, Tigrão(boneco com arcada articulada), escova, 
fio dental, tudo relacionado a saúde bucal.
5 PASSO: Roda de leitura, atividades extra-classe, escovação, uso do boneco Tigrão e manuseio das crianças, 
fantoches do teatro saúde bucal.
Salientamos a participação direta, divertida e continuada das crianças, principalmente com o Tigrão.

Desafios para o desenvolvimento?
Incertezas e inseguranças de que as atividades propostas fossem bem recebidas.
Interpretação dos métodos ludicos pelas crianças.
Vinculação com a equipe.

Quais as novidades desta experiência?
Aperfeiçoamento dos profissionais através das oficinas do ¨SUS em Cena ¨, para que novas atividades sejam 
desenvolvidas.
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Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade

SUS Pira – Uma nova forma 
de pensar a loucura

Julyana Sontag- Psicóloga CAPS -Vacaria-RS
Sandro Amaral Peroni- Enfermeiro CAPS –Vacaria-RS

Daniele Oliveira de Lima- Assistente Administrativo CAPS- Vacaria-RS
Janice Pizzamiglio- Oficineira CAPS- Vacaria-RS

Rodrigo Camargo Correia- Técnico de Enfermagem CAPS-Vacaria-RS

Local de experiência: Brasil, RS, Vacaria

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Pontos da Rede de Atenção Psicossocial de Vacaria

Qual foi a experiência desenvolvida? Realização da Semana da Luta Antimanicomial, denominada “SUS 
Pira – Uma nova forma de pensar a loucura”, através de ações realizadas pelo CAPS, em parceria com a rede 
de atenção à saúde.

Sobre o que foi? Em comemoração a Semana Municipal da Luta Antimanicomial foi promovida reflexões 
sobre o tema, através de atividades como pedágio de mobilização, momentos de prevenção e promoção de 
saúde mental, de desconstrução de preconceitos e paradigmas, inclusão e confraternização realizada no cen-
tro da cidade, envolvendo a comunidade em geral.
Essa atividade foi resultado de um trabalho iniciado há dois anos com o grupo Superação, onde através 
da estratégia do Guia da Gestão Autônoma da Medicação (Guia GAM), surgiu a necessidade de repensar o 
tratamento ofertado aos usuários de saúde. Assim, foi criada uma caixa similar a de medicação tradicional, 
mas com o objetivo de fazer com que as pessoas pensem mais sobre sua saúde, estimulando estratégias que 
não só o tratamento medicamentoso para promover saúde mental e melhorar a qualidade de vida. Em seu 
interior contém uma bula elaborada pelos usuários e, em substituição ao remédio, incluíram-se sabonetes, 
aromatizantes confeccionados nas oficinas terapêuticas em conjunto com o grupo de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS) do município.

Como funciona(ou) a experiência? As ações ocorridas na Semana da Luta Antimanicomial buscaram 
promover a saúde mental, a ressocialização, a inclusão e a mobilização em torno da temática. Para isso, orga-
nizou-se com diferentes pontos de atenção as seguintes atividades:
As ações da semana iniciaram através do pedágio de mobilização objetivando sensibilizar os transeuntes 
com frases provocativas do tipo “De médico e de louco, todo mundo tem um pouco”, “Não estamos desnorte-
ados, nós temos vários nortes”, “Saúde não se vende, louco não se prende”, “Ser normal é ser do meu jeito”, 
“No CAPS somos todos loucos... uns pelos outros!”, “A gente não quer só remédio, a gente quer diversão e 
arte” entre outras, fortalecendo assim a reforma psiquiátrica, a desconstrução dos preconceitos e chamar 
a atenção para medicalização excessiva de maneira geral na comunidade vacariense. Além disso, foram dis-
tribuídas caixas de “SUS Pira: uma nova forma de pensar a loucura” desenvolvidas no Grupo Superação do 
CAPS, buscando ressignificar o tratamento para doença mental.
Outra atividade realizada foi um evento na Praça Daltro Filho, que contou com a participação dos diferentes 
pontos da RAPS, em especial das Agentes Comunitárias de Saúde e visitadoras do programa Primeira Infân-
cia Melhor do município que desenvolveram nessa tarde promoção de saúde através de danças, distribuição 
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de algodão doce e acolhimento a comunidade. Além disso, foram apresentadas a “Tenda das Sensações: uma 
viagem ao mundo das drogas”, através da exibição de vídeo a prevenção ao uso problemático de drogas; a ofi-
cina “Momento de Loucura: fotografe e seja fotografado”, onde se criou um estúdio fotográfico em que todos 
podiam experienciar um momento onde era permitido sair da normalidade; a Mateada de Integração, em 
que foi disponibilizado água quente e erva-mate à comunidade; alguns Momentos Culturais com musicais e 
apresentação da oficina de dança da ESF Borges; o Consultório de Praça, onde através de brincadeiras com 
personagens de médicos abordavam a comunidade com o intuito de “verificar a pressão mental”, convidando 
as pessoas a refletir quanto a excessiva medicalização e outras possibilidades de melhorar a saúde e qualidade 
de vida, juntamente com a entrega da caixa de “SUS Pira”; e a Mostra de trabalhos como a exposição fotográ-
fica das oficinas terapêuticas de Fotografia do CAPS.
O encerramento da Semana ocorreu com a exibição o filme “Bicho de 7 Cabeças” na Cripta Multicultural do 
Município, e contou com a participação de profissionais que atuam na atenção básica, usuários, familiares 
e a comunidade em geral. Ao final foi realizada uma roda de conversa para reflexões sobre as mudanças no 
tratamento e confraternização entre os participantes.

Desafios para o desenvolvimento? Fortalecer a Luta Antimanicomial nos serviços e na comunidade vaca-
riense, repensando o tratamento oferecido.

Quais as novidades desta experiência? Propor atividades extramuros, levando a saúde mental ao centro 
da cidade para a comunidade em geral.

Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade

Teatro invisível: dialogando 
sobre DST, HIV e Aids em
um evento tradicionalista

Roberta Borghetti Alves
Leonilda Miranda

Paula Chupel
Juliana Sontag 

Angelita Elisabete Herrmann
Deise Paganela Pelissari Ferminiano

Local de experiência: 30º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria/RS. Esse referido município pertence a 
5ª CRS.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Participaram dessa ação, profissionais do NASF, ESF, PIM, 
CAPS, Serviço de Atenção Especializada em HIV-Aids (SAE), Gestão e Secretaria Estadual de Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? O Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria/RS é um evento tradi-
cionalista e festivo. Esteve em sua trigésima edição e recebeu 400 mil pessoas.  Nele ocorrem acampamentos, 
bailes, shows, competições artísticas, campeiras, etc. Diante de tal evento a Secretaria Municipal de Saúde 
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de Vacaria realizou o “teatro invisível” visando promover a saúde dessa população e prevenir a ocorrência de 
DST, HIV AIDS. Esse teatro é chamado de invisível devido à cena ter ocorrido nos espaços onde as pessoas 
estão paradas conversando. Os atores utilizaram vestimentas iguais a da população e dramatizavam cenas 
voltadas à descoberta da DST, consequências da relação sexual sem preservativo e violência familiar. Após a 
dramatização os profissionais de saúde debatiam com a população acerca de suas percepções sobre o teatro 
e sensibilizavam acerca da importância da realização do teste rápido do HIV e da utilização do preservativo 
feminino e masculino.

Sobre o que foi? Dramatização de cenas voltadas aos temas DST, HIV, AIDS e violência familiar, realização 
do teste rápido e consequências das relações sexuais sem preservativo.

Como funciona(ou) a experiência?  A fim de promover a saúde da população e prevenir a ocorrência de 
DST, HIV e AIDS durante 30º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria criou-se uma comissão organizadora 
para esse evento. Nessa comissão  profissionais do NASF, ESF, PIM, CAPS, Serviço de Atenção Especializada 
em HIV-Aids (SAE), Gestão e Secretaria Estadual de Saúde, onde foi sugerida a contratação de atores para 
encenar situações voltadas aos temas DST, HIV, AIDS e violência familiar, realização do teste rápido e con-
sequências das relações sem preservativo. O teatro invisível ocorreu durante o último final de semana do 
Rodeio. Os atores paravam em um espaço onde havia uma concentração de pessoas e realizavam a dramati-
zação. Ocorreram 24 encenações, elas estavam voltadas a duas principais situações.  A primeira demonstra-
va à descoberta da AIDS, onde a esposa tinha feito o teste rápido e descobriu que tinha AIDS. Ela pede ao 
marido para fazer a testagem e ele se recusava a ir e começava a brigar com ela. Nessa cena há episódios de 
empurrões por parte do marido. Na segunda cena focou-se na relação sem preservativo, onde o pai procura 
sua filha no rodeio e a acha em uma barraca. Ele descobre que ela teve uma relação sexual sem camisinha. 
Com isso, ele fala a ela sobre os riscos de ter DST, HIV, AIDS e gravidez na adolescência. Ela não aceita o que 
o pai diz e eles discutem. A partir dessas duas cenas, os profissionais de saúde conversaram com a população 
que presenciou o teatro, explicaram que isso foi uma encenação e debateram sobre a violência conjugal e 
familiar, os tabus, mitos e verdades sobre DST, HIV, AIDS, gravidez na adolescência. Entregavam também 
camisinhas femininas e masculinas e explicaram como utilizá-las. Orientavam a população a realizar o teste 
rápido, bem como convidavam a participar as oficinas de educação sexual realizadas pela Secretaria Estadual 
de Saúde. Em um espaço privativo do Rodeio haviam enfermeiras realizando o aconselhamento as testagens. 
A Secretaria Estadual de Saúde também tinha um estande onde ocorriam as oficinas voltadas à educação 
sexual.  Percebeu-se que a grande maioria da população foi receptiva a fala dos profissionais e participou da 
discussão. Muitas mulheres não conheciam o preservativo feminino. A partir dessa ação, foram realizados 
100 testes rápidos, sendo que um teste de HIV deu positivo e dois de Sífilis.  Ressalta-se que essas pessoas 
foram orientadas e encaminhadas ao SAE de seu município. Destaca-se também que se não houvesse a sen-
sibilização da população por meio do teatro invisível não haveria tanta procura da realização da testagem.  
Diante desses resultados, os profissionais de saúde que participaram dessa ação perceberam que há outras 
maneiras de promover a saúde da população sem que necessite realizar palestras, repercutido em uma mu-
dança no processo de trabalho.

Desafios para o desenvolvimento? se que essa ação deve ser contínua, necessitando ocorrer nos grupos 
das unidades e nos diferentes espaços comunitários que o usuário percorre.  Assim conclui-se que a Política 
de DST/HIV/AIDS é um eixo transversal que transcende os diversos pontos da atenção.se que essa ação deve 
ser contínua, necessitando ocorrer nos grupos das unidades e nos diferentes espaços comunitários que o 
usuário percorre.  Assim conclui-se que a Política de DST/HIV/AIDS é um eixo transversal que transcende 
os diversos pontos da atenção.

Quais as novidades desta experiência? Utilização da tecnologia leve para promover a saúde da população 
e prevenir a ocorrência de DST, HIV e AIDS durante a realização de um evento tradicionalista. Destaca-se que 
essa foi a primeira vez que o município utiliza o teatro como meio de sensibilização e discussão com a popu-
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lação. A partir dessa experiência os profissionais de saúde puderam se despir de seus preconceitos, tabus e 
de seus modos de fazer educação em saúde. Com isso, houve uma mudança no processo de trabalho destes 
profissionais. Ressalta-se também que por meio dessa ação pode-se debater temas com a população que ain-
da são percebidos como tabus. Pode-se acolher a população em um território diferenciado e deu-se acesso a 
ela por meio da promoção de saúde e da realização da testagem de DST/HIV/AIDS.

Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade

Sorrir para ser Feliz
Luis Henrique Santos Cordovai1

Taíze Calza2

Bárbara Girardi3

Karina dos Santos Rodrigues Albé4

Mariangela Moojen Martins5

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Jaquirana.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe da ESF/SEDE, Escola Municipal Deotília Cardoso Lopes 
e Escola Municipal de Educação Infantil Davina Raupp Rodrigues Pereira.

Qual foi a experiência desenvolvida? A avaliação odontológica ocorre dentro da escola  enquanto o ci-
rurgião dentista avalia as crianças o restante da equipe se apresenta fantasiada de escova, pasta, fio dental, 
e dente,  com uma música que elas próprias regravaram (Taíze Calza, Bárbara Girardi, Mariângela Moojen 
Martins). Já o atendimento que acontece na unidade móvel terrestre que fica em frente à Escola, o cirurgião 
dentista realiza os atendimentos e a fonoaudióloga realiza a avaliação da respiração. Enquanto isso dentro 
da escola ocorre atividades com a equipe interdisciplinar, (Fisioterapeuta, Nutricionista).

Sobre o que foi? Avaliação da equipe multidisciplinar no ambiente escolar através da Unidade Móvel de 
Saúde.

Como funciona(ou) a experiência? A avaliação odontológica ocorre dentro da escola  enquanto o cirur-
gião dentista avalia as crianças o restante da equipe se apresenta fantasiada de escova, pasta, fio dental, e 
dente,  com uma música que elas próprias regravaram (Taíze Calza, Bárbara Girardi, Mariângela Moojen 
Martins). Já o atendimento que acontece na unidade móvel terrestre que fica em frente à Escola, o cirurgião 
dentista realiza os atendimentos e a fonoaudióloga realiza a avaliação da respiração. Enquanto isso dentro 
da escola ocorre atividades com a equipe interdisciplinar. (Fisioterapeuta, Nutricionista).

Desafios para o desenvolvimento? O desafio é conscientizar os pais e os alunos para adesão eficaz do 
programa, fazendo a escovação correta em casa, cuidados com a postura, alimentação saudável, respiração 
adequada e eliminar o uso de chupetas.

Quais as novidades desta experiência? O trabalho da equipe multidisciplinar no ambiente escolar com 
a utilização da Unidade Móvel. 
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Eixo temático: Gestão

Teatro invisível: dialogando 
sobre DST, HIV e Aids em
um evento tradicionalista

Liege Bertolini Fasolo
 Brasil.Roberta Borghetti Alves

Leonilda Miranda
Paula Chupel

Juliana Sontag 
Angelita Elisabete Herrmann

Deise Paganela Pelissari Ferminiano

Local de Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves.

Equipes de rede envolvidas: NASF, PSE, SMED, 16ª CRE.PROJETO DE PARCERIA INTERSETORIAL: Nú-
cleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Programa Saúde na Escola (PSE), Secretaria Municipal de Educação 
(SMED) e 16ª Coordenadoria Regional de Educação (16ª CRE).
                                

Qual foi a experiência desenvolvida: Com a implantação do CAPS Infantil, o anterior serviço de aten-
dimento à saúde mental infanto-juvenil deixou de existir. A demanda de crianças e adolescentes que apre-
sentam dificuldades tidas como ¨leves¨ ficou sem um lugar para atendimento no município, principalmente 
problemas de aprendizagem e de relacionamentos.
As escolas então passaram a dirigir uma demanda significativa de alunos aos psicólogos das ESFs (Unidades 
de Saúde com o Programa Estratégia da Saúde da Família) O projeto se justifica propondo uma parceria de 
trabalho, oferecendo um espaço de referência e matriciamento à equipe diretiva e educadores das escolas 
municipais e estaduais da rede e dos territórios das ESFs.

Como funciona a experiência: Primeiramente foi realizada uma reunião com a assessoria pedagógica da 
SMED e 16ª CRE com o objetivo de apresentar o projeto de parceria NASF, PSE, SMED e 16ª CRE.                         – 
Após a aprovação do projeto pela SMED e 16ª CRE foi realizado um encontro com a equipe diretiva de todas 
as escolas que fazem parte do PSE e territórios das ESFs, juntamente com a respectiva enfermeira de cada 
ESF.
Neste encontro foi identificado junto à direção o interesse e disponibilidade da escola para aderir ao projeto.
A adesão ao projeto não é obrigatória. Caso a escola manifeste interesse, será agendado outro momento com 
todos educadores de cada escola, para mapear os interesses a serem discutidos.
Será oportunizado aos educadores encontros, que cada escola determina quando julgar adequado, que possi-
bilitem espaços de escuta, estudo e socialização de saberes acerca do fazer pedagógico.
Estes encontros são coordenados por mim, utilizando o dispositivo de rodas de conversas, com duração de 
uma hora e meia.
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Desafios para o desenvolvimento: O desafio é a proposta de ampliar o serviço da rede saúde/educação, 
construindo novas intervenções voltadas para a população de crianças e adolescentes com dificuldades leves, 
criando um elo de comprometimento maior entre educador/educando. Também entendo como um desafio a 
proposta de possibilitar ferramentas aos educadores para que se sintam fortalecidos em seu fazer, evitando 
encaminhamentos, por vezes, desnecessários. Talvez o maior desafio seja a tentativa de fazer a rede de ser-
viços funcionarem.
                                                
Quais as novidades dessa experiência: A novidade é justamente a proposta intersetorial do projeto opor-
tunizando ações de prevenção e promoção da saúde mental no território escolar

Eixo temático: Gestão

Gestão de pacientes portadores 
de diabetes mellitus na atenção 
primária do município de  
Caxias do Sul/RS

Edna de Freitas Lopes
Juliana Adami

 
Local de experiência: Caxias do Sul/RS/Brasil

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Rede Municipal de Atenção à Saúde Pública

Qual foi a experiência desenvolvida? Gestão de pacientes portadores de Diabetes Mellitus

Como funciona a experiência? Até o século passado, a principal preocupação eram as doenças infecciosas, 
que requerem diagnóstico célere e tratamento adequado, sem a necessidade de acompanhamento a longo 
prazo. Contudo, com o aumento da expectativa de vida, o foco passou das doenças agudas para as crônicas, 
cuja diferença principal é a demanda por uma atenção contínua e avaliações periódicas. Desta forma, o ge-
renciamento das doenças crônicas é uma ferramenta que busca sistematizar a linha de cuidado em saúde, 
objetivando aperfeiçoar os processos de atenção a esses pacientes, de modo a gerar mudanças favoráveis em 
sua história natural. Atualmente, sabe-se que o manejo e o gerenciamento de pacientes crônicos varia muito 
na sua qualidade, com efetividade e eficácias de significativa heterogeneidade. Estudos atuais apontam que 
o gerenciamento de pacientes diabéticos melhora a qualidade de cuidados e o controle da doença, além de 
reduzir custos.
Apresentar um modelo de Gestão e Acompanhamento dos Pacientes Portadores de Diabetes Mellitus, com 
ou sem Hipertensão Arterial Sistêmica, que propicie aos profissionais de saúde das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do Município de Caxias do Sul/RS, um seguimento claro e ordenado, com avaliações sistemati-
zadas, de modo a otimizar os cuidados em saúde e melhorar a qualidade de vida do paciente, minorando as 
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complicações decorrentes desta patologia, conscientizando o paciente para a necessidade do autocuidado e 
favorecendo o vínculo à equipe e a adesão ao tratamento.

1. Criar e implantar Protocolos Clínicos de Atenção e Cuidados aos Pacientes Portadores de Doenças Crôni-
cas (PPDC).
2. Capacitar, na forma de atualização em doenças crônicos, os médicos que atuam nas 46 UBS.
3. Capacitar as equipes de Enfermagem para realizarem, de forma adequada e rotineira, a consulta de enfer-
magem e o preenchimento das fichas de monitoramento.
4. Criar e implantar ferramentas que facilitem a avaliação e a monitorização dos pacientes-alvo, dando vi-
sibilidade aos dados clínicos que são fundamentais às decisões e ao cuidado global do paciente, pela equipe 
multidisciplinar atuante na Atenção Primária. Especificamente, estas ferramentas constituem-se em:  um 
sistema informatizado de monitoramento clínico com avaliação e orientação médica de nível central de to-
dos os encaminhamentos para a especialidade da endocrinologia proveniente das UBSs, tendo como subsídio 
técnico os protocolos implantados,  e o preenchimento de duas planilhas, a saber, consulta de enfermagem e 
ficha de acompanhamento dos PPDC.
O resultado esperado é demonstrar que é possível criar e implantar um modelo efetivo de gerenciamento e 
assistência, que quando aplicado auxilie o profissional em campo a identificar os pontos-chaves no atendi-
mento e cuidado dos PPDC, melhorando os desfechos clínicos dos pacientes-alvo.
Este trabalho tem como motivação a promoção de estratégias que impactam na qualidade de vida dos PPDC, 
propondo o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem tanto os profissionais da área da saúde, quanto os 
pacientes, os quais devem buscar conviver da melhor forma possível com esta patologia que, até o presente 
momento não dispõe de cura. A obtenção de resultados positivos em estudos realizados em outros países, su-
gere a necessidade inicial de implantar a metodologia descrita, prevendo a possibilidade futura de obtenção 
de novos dados analíticos, com o intuito de avaliar a real eficácia e efetividade do instrumento apresentado.

Desafios para o desenvolvimento? Criação de estratégias e ferramentas para a gestão desse grupo de 
pacientes.

Referências bibliográficas
1 Médica do Núcleo Adulto/Idoso, Setor de Atenção em Saúde, da Secretaria Municipal de Caxias do Sul, RS, 
Brasil.
2 Enfermeira do Núcleo Adulto/Idoso, Setor de Atenção em Saúde, da Secretaria Municipal de Caxias do Sul, 
RS, Brasil.
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Eixo temático: Gestão

Organização de um
ambulatório de feridas 

Autora Ellen Regina Pedroso
Co-autora Carla Galarreta Rolão

Co-autora  Daiane Lopes Flores
Co-autor Jais Gastaldo Damasceno

Co-autora Quiti dos Anjos Lopes
Co-autora  Marice Berno Motke

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica; Medicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia

Qual foi a experiência desenvolvida? Organização de um serviço especializado para tratamento de ferida 
e acompanhamento multiprofissional de portadores de feridas, com gerenciamento de custos e padroniza-
ção de curativos de  tecnologias.

Sobre o que foi? Trajetória desde a idealização até a implantação de um serviço organizado para atendimento 
de portadores de feridas, com padronização de materiais, registros de qualidade e faturamento. A situação de 
portadores de feridas crônicas ou agudas extensas e graves no Município de Gramado vinha se demonstran-
do um problema de saúde publica, uma vez que não havia o atendimento sistematizado destes pacientes. Os 
atendimentos não eram controlados, deixando arestas nos dois aspectos: gestão do cuidado e gestão de custos/
recursos. Não havia faturamento. Desde a implantação do projeto foram atendidos cerca de 1075 pacientes, 
com resultados importantes, com a cicatrização de feridas e melhora na qualidade de vida das pessoas. Algumas 
vezes, em que a cicatrização deixa de ser o único objetivo, outros aspectos da vida da pessoa são trabalhados 
para devolver a dignidade, e promover o controle da dor, além de prevenir complicações.

Como funciona(ou) a experiência? Gramado é um município que conta com uma população de cerca de 
33.000 habitantes. Tem uma rede básica composta por 6 Unidades Básicas, 1 ESF e um Centro Municipal 
de Saúde que oferece atendimento especializado em várias áreas, dando suporte às UBS e ESF. Como em 
toda a rede de atenção básica, são realizados muitos curativos diariamente. Até a criação do Ambulatório de 
Feridas, não havia um controle destes atendimentos e se trabalhava sem diretrizes especificas, com o uso de 
materiais convencionais. Considerando a importância do gerenciamento destes atendimentos, criaram-se 
Ambulatórios de Feridas, com equipe multidisciplinar, para atender de maneira global o portador de lesões 
de pele, vinculando os pacientes à estas equipes, trabalhando com eles não só a ferida em si, mas questões 
como qualidade de vida e dignidade do ser humano.
Os Ambulatórios foram instalados inicialmente em 2 UBS: a Central e UBS Jardim, por duas razoes: já ti-
nham certa estrutura em termos de equipe e de espaço físico para iniciar os trabalhos. De inicio foram 
padronizados o uso do curativo com um tipo hidrogel e  2 tipos de curativos com prata, além de terapia com-
pressiva para úlceras venosas.
Posteriormente, mais dois pontos de atendimento foram organizados: UBS Carniel e UBS Várzea Grande, 
cobrindo uma população de cerca de 15 mil habitantes.
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Desafios para o desenvolvimento? Os desafios iniciais foi em termos de financiamento e capacitação das 
equipes. Um dos enfermeiros fez uma planilha de custos, comparando numero e custos por curativos con-
vencionais x curativos especiais. Em seguida foi feito uma solicitação para que o curativo grau II pudesse ser 
faturado.
Quando houve autorização do secretário de saúde para que se fizesse a compra de materiais especiais, como 
curativos de espuma com prata, hidrogeis e curativos antiaderentes, iniciamos uma analise para padroniza-
ção de alguns produtos. Foram feitas algumas capacitações externas, a aquisição de uma máquina fotográfica  
e o inicio dos trabalhos. Dois profissionais médicos, uma nutricionista e um psicologo se juntaram à equipe 
para trabalhar com estes pacientes.

Quais as novidades desta experiência? A novidade é a forma de organização do serviço e a gestão de 
custos, onde são avaliados os gastos com curativos e os valores faturados, buscando equilíbrio financeiro.

Outras observações:
Número de procedimentos faturados (sistema interno da Secretaria Municipal de Saúde)
Curativo Grau I
2011 465
2012 2244
2013 3741
Curativo Grau II
2011 581
2012 2013
2013 2569
Consulta especializada
2011 347
2012 658
2013 2210

Fonte: Consulfarma, SMS Gramado

Demonstrativo de faturamento e despesas para manutenção do Ambulatório
Custo total material para curativos
2011 43260,23
2012 63689,98
2013 91498,54

Faturamento de curativos e consultas de enfermagem
2011 21010,5
2012 69366,6
2013 97960,6

Fonte: Consulfarma, Arquivos do Almoxarifado, SMS

Podemos verificar que houve um incremento significativo no faturamento (cerca de 70%), e um crescimento 
menor em relação aos gastos (aproximadamente 47%).
A linha de produtos, ou itens para curativos aumentou de 20 para 27 nos últimos 3 anos, aumentando as 
opções de tratamento.
Podemos verificar que houve um incremento significativo nos investimentos, mas também no número de 
curativos realizados e consequentemente no numero de pessoas beneficiadas com materiais de ótima quali-
dade e equipe qualificada.
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Eixo temático: Gestão

A Construção Cooperativa da 
Política de Saúde do Município: 
Avanços e Desafios

Críslei Gerevini¹
Camila Maganha²

Paula Carolina Veiga do Amaral³
Carina Correa da Silva4

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência que queremos compartilhar com os colegas traba-
lhadores do SUS que integram a região da Serra é sobre como Nova Petrópolis tem se organizado num novo 
modelo de gestão, buscando uma nova cultura e forma de trabalho mais democrática, participativa e visando 
a qualidade do serviço público. Então, utilizando esses princípios, e como faz parte de uma nova gestão a 
construção do Plano Municipal de Saúde e do Plano Plurianual, estabeleceu-se como estratégia de trabalho 
ouvir a sociedade para a construção da política de saúde do nosso município e em conjunto com os trabalha-
dores implementar o plano de trabalho.

Sobre o que foi? A experiência fala sobre um estilo de gestão que tem utilizado estratégias para se aproxi-
mar da comunidade e, em conjunto com os trabalhadores estabelecer as diretrizes para a saúde do município, 
através desse vínculo tem-se como objetivo buscar ferramentas para alcançar os propósitos da gestão.
Mostraremos que tipo de atividades/programas o município lançou mão para estabelecer a aproximação 
entre os trabalhadores da saúde e uma forma regular de escuta da comunidade.
A administração municipal tem por objetivo prestar serviços a sua população, e não há como pensar o que 
é melhor para alguém sem ela participar do processo de planejamento. Baseado nesses princípios foi-se em 
busca de formas de escutar a população, mapear de forma técnica as falhas nos serviços oferecidos e implan-
tar novas práticas e estruturação de trabalho participativo.
Para isso, usou-se como estratégias as Conferências Municipais de Saúde Anuais, as quais são entendidas 
como um espaço com representação dos vários segmentos sociais, com poder de avaliação e proposição de 
novas diretrizes, enfim, espaços democráticos, onde o povo pode se manifestar, e onde uma gestão que tem 
capacidade de escuta pode definir os rumos que quer tomar para a saúde. Os Encontros com a Comunidade, 
foram estabelecidos pela Administração Municipal para exposição e avaliação das ações realizadas. O NASF 
como apoiador e qualificador dos processos de trabalho e o NUMESC, um núcleo que vem estudando e fazen-
do o mapeamento da saúde no município.

Como funciona(ou) a experiência? A Administração Pública tem quatro grandes eixos/atividades de tra-
balho e todos visam a qualificação da saúde no município.
A gestão atual tem como modelo de trabalho a integração das equipes e uma reorganização dos processos de 
trabalho, a partir das demandas qualificadas e as provenientes da população. É um desejo desta administra-
ção, desde o início, ter momentos de intensa aproximação com a sociedade. Por isso planejou-se “Encontros 
com a Comunidade”, trata-se  de uma ação de toda a administração pública com as diferentes localidades do 
município, onde a gestão presta contas a cada território sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido. Este 
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projeto que tem como objetivo informar, educar e sensibilizar a população de forma significativa em relação 
ao trabalho desenvolvido e avaliar os resultados, sendo um espaço de trocas com a comunidade, onde gestão 
e população estão próximos e podem aprender/afetar-se  mutuamente.
A Secretaria Municipal de Saúde também se inclui nos Encontros com a Comunidade e potencializou essas 
ações através das Conferencias Municipais de Saúde, que devido já ser um espaço construído é uma impor-
tante ferramenta para continuidade deste trabalho, o processo se inicia com as Microconferencias, onde cada 
ESF organiza no seu território, estabelece data e local, também apresenta os dados específicos da ESF para 
a sua população adstrita.   
Como forma de qualificar o atendimento e ampliar os serviços oferecidos à população no seu território a ges-
tão fortaleceu o NASF, como uma equipe de profissionais especializados que tem por objetivo prestar apoio 
assistencial e técnico pedagógico às Equipes de Saúde da Família, fortalecendo o trabalho destas para com os 
usuários do SUS no nosso município;
E por fim, a implantação do NUMESC - Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva, que se caracteriza 
como um programa da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul em parceria com a Escola de Saúde 
Pública do Rio Grande do Sul que visa a descentralização do planejamento de ações de educação em saúde 
para os municípios.

Desafios para o desenvolvimento? Gerir, por si só é um desafio, gerenciar uma rede de saúde significa 
coordenar os pontos da rede de forma que se liguem entre si e no nosso caso queremos um trabalho diferen-
ciado para tanto incluímos todos os interessados a participar desse desafio: ter um serviço de excelência em 
saúde para Nova Petrópolis.
Tem sido muito pertinente o trabalho em ato com os usuários, pois as proposições da população podem ser 
trabalhadas e transformadas quando trazem ideias infundadas para um coletivo, podem ser esclarecidas com 
maiores informações, também servem para repensarmos nas nossas praticas de trabalho, pois muitas vezes 
estamos viciados/acostumados ou fechados para novos olhares.
Com o NUMESC muitas vezes percebemos que já desenvolvemos um bom trabalho em algumas áreas e pre-
cisamos fortalecer outras de forma objetiva e baseada em dados epidemiológicos do município.
Ainda é bastante desafiador fazer com que um maior número da população tome consciência da importância 
da sua participação ativa para os planos governamentais do município como um todo. Percebemos que ainda 
precisamos ter ações que fortalece o controle social do nosso município, sabe-se historicamente que a popu-
lação, ainda não tem uma postura reivindicatória de seus direitos com ocupar o seu lugar como um cidadão 
que pode expressar-se livremente em espaços públicos e próprios para alcançarmos mudanças.

Quais as novidades? A estruturação do NUMESC, um programa recente no município, que tem sido bas-
tante transformador na nossa forma de pensar e montar estratégias aliadas com o trabalho focado no cole-
tivo. Estamos pensando estatisticamente e analiticamente sobre a saúde de Nova Petrópolis, realizando o 
diagnóstico situacional, estruturando um planejamento de ações corretivas e qualificadoras para as ações e 
para os profissionais da área da saúde.
Através dessas problematizações e frente à necessidade de repensar os processos de trabalho, instituiu-se 
reuniões quinzenais com a gestão da saúde e um representante de casa ESF, esse espaço tem se mostrado 
potente para avaliar o processo de trabalho, instituir novas ferramentas, melhorar a comunicação e a perfor-
mance das equipes, pactuando e estabelecendo fluxos.
No quesito participação social, a Conferencia cumpre seu papel, tornando-se um marco divisório nas rela-
ções de poder da administração com a sociedade.

¹ Enfermeira, Secretária de Saúde e Assistencia Social, Nova Petrópolis, Brasil
² Psicóloga, Coordenadora do NASF, Nova Petrópolis, Brasil

³  Médica de Família e Comunidade, Coordenadora ESF/AB, Nova Petrópolis, Brasil
4  Psicóloga, Coordenadora do CAPS Vida Nova, Integra Equipe NUMESC, Nova Petrópolis, Brasil



serra
Vacaria,
23 e 24 de setembro

   95

Eixo temático: Gestão

Implantação da Estratégia e-SUS 
Atenção Básica - Prontuário 
Eletrônico do Cidadão - nas 
Unidades Básicas de Saúde com 
Estratégia da Saúde da Família
na Região da Serra Gaúcha

Celina Adams Silveira1

Lucas Matturro da Silva A2

Rafaela Freitas Nunes
Mauricio Coelho Penna3

Local de experiência: Brasil, Estado do Rio Grande do Sul, Região da Serra Gaúcha

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidades Básicas de Saúde com Estratégia da Saúde da Fa-
mília atuante.

Qual foi a experiência desenvolvida? Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão nos municípios 
da Serra Gaúcha.

Sobre o que foi? Consiste na mudança da coleta e transmissão de dados do Sistema de Informação da Aten-
ção Básica para o Sistema Informação em Saúde da Atenção Básica. Por meio de um software, compartilhado 
em rede pelos profissionais de saúde, que visa o registro dos dados clínicos e epidemiológicos dos usuários 
da saúde.

Como funciona(ou) a experiência? Primeiramente, a equipe de campo do TelessaúdeRS realiza o contato 
com os municípios que tem interesse em aderir ao Prontuário Eletrônico do Cidadão. Avalia-se o cenário de 
informatização para a implantação na UBS. São realizadas combinações prévias por telefone, Skype e e-mail 
para a instalação e configuração do software e compartilhamento em rede. Diante do cenário adequado e 
confirmação da configuração e instalação do software, agenda-se a visita presencial para capacitação das 
equipes de Estratégia de Saúde da Família.

Desafios para o desenvolvimento?
- Adesão de forma integral de todos os profissionais da equipe de Estratégia da Saúde da Família;
- Integrar e compartilhar as informações;
- Aprimorar a gestão e coordenação do cuidado;
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- Qualificar o registro clínico e a prática em atenção primária em saúde;
- Viabilizar mais tempo para as ações de atenção, cuidado e promoção de saúde.

Quais as novidades desta experiência?
- Auxiliar na organização do processo de trabalho das equipes de saúde;
- Organiza e auxilia o fluxo de atendimentos do cidadão na Unidade Básica de Saúde, com ferramentas como: 
agenda dos profissionais, lista de atendimentos, histórico do prontuário do cidadão, atenção domiciliar, re-
latórios e emissão de atestados, receitas e solicitação de exames.
- A configuração do software é bastante flexível, sendo profissionais de saúde e gestor quem define o proces-
so de trabalho dentro da equipe.

Outras observações: O novo sistema é pautado pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), pelo 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), e pela Política Nacional de Informática e 
Informação em Saúde (PNIIS). O novo sistema também suporta as ações da Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição (PNAN), da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) e da Política Nacional de Práticas Integrati-
vas e Complementares (PNPIC). 

Referências bibliográficas
1. Manual Sistema de Controle de Uso do e-SUS AB – Passo a passo. Desenvolvido pelo Núcleo de Informação 
do DAB.
2. Ministério da Saúde (Brasil). Nota Técnica DAB/SAS/MS, de 31/07/2014.Esclarecimentos e orientações 
sobre a Estratégia e-SUS AB
3. e-SUS Atenção Básica. III Fórum Nacional da Atenção Básica. 2013.

Fisioterapeuta, monitora de campo do TelessaúdeRS, Porto Alegre, Rio Grande do Sul¹
Educador Físico, coordenador de campo do TelessaúdeRS, Porto Alegre, Rio Grande do Sul²

Eixo temático: Gestão

Conversando sobre cidadania
Luana Antunes Regoso – Estagiária de Serviço Social no CAPS-Vacaria/RS – Universidade de Caxias do Sul- UCS

Cristina da Silva Chiattone- Assistente Social CAPS- Vacaria/RS
Cinthia Maria Cecato Picoli- Psicóloga CAPS- Vacaria/RS

Local de experiência:  Brasil, RS, Vacaria

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Rede de Atenção Psicossocial
 
Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência decorreu da necessidade de reorganizar os processos 
de trabalho na RAPS, tendo como preocupação central a valorização dos diferentes sujeitos no processo de 
produzir saúde, bem como consolidar a gestão popular, pública e universal do Sistema Único de Saúde.
Como alternativa construiu-se grupos na modalidade de rodas de conversa para usuários e familiares da 
RAPS, objetivando a criação de espaços de coletividade, democratizando saberes, que contribuam para a 
empoderamento dos participantes, bem como garantia aos seus direitos de cidadania.
A roda foi impulsionada a partir de um grupo de usuários que trouxeram a demanda de conhecer seus direi-
tos no que diz respeito à Saúde Mental e se o município poderia contar com um médico psiquiatra na rede 
pública.
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Sobre o que foi? Com a perspectiva do fortalecimento da gestão democrática e participativa no SUS esti-
mulou-se a criação de rodas de conversas como espaços coletivos de participação dos usuários, abordando 
temas de interesse dos mesmos.
Assim, como eixos temáticos até o momento, trabalhou-se a Seguridade Social, princípios e diretrizes do 
SUS, organização política e exercício de cidadania, mobilização-participação e controle social, protagonismo 
dos usuários do SUS e familiares.
A concepção de Seguridade Social como avanço da Constituição Federal de 1988, em relação à proteção so-
cial. Sendo resultado de lutas reivindicatórias, composta pelo tripé Saúde, Assistência Social e Previdência 
Social, que afirma e estende os direitos sociais em nosso país.
 Sendo na área da saúde os avanços constitucionais mais significativos, pois o Sistema Único de Saúde (SUS) 
é uma estratégia, do Projeto de Reforma Sanitária tem como  premissa básica a defesa da “saúde como direito 
de todos e dever do Estado.”
A propósito dos Princípios e Diretrizes do SUS- destacou-se o Art.7º da  Lei 8.080,  que dispõe as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços.
Com foco na Luta Antimanicomial e, em consequência os serviços substitutivos abordou-se os diretos das 
pessoas com transtorno mental, conforme Lei Federal 10.216/2001.
A respeito do Controle Social tratou-se sobre a organização, o funcionamento, a atuação do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, inclusive foi incentivada a participação da população nas reuniões deliberativas mensais.
Em relação à organização política, exercício de cidadania e protagonismo, foi durante os encontros, que se 
criou um abaixo-assinado solicitando um médico psiquiatra para integrar a RAPS, sendo que há muito a rede 
pública municipal não conta com tal profissional. Ainda, em comemoração ao dia 18 de Maio- Dia da Luta 
Antimanicomial, os participantes confeccionaram um folder informativo com os direitos das pessoas com 
transtorno mental conforme a Lei 10.216/2001. Contendo no verso  informações a respeito do serviço ofe-
recido no CAPS, com a intenção de desconstruir preconceitos.
Quanto a mobilização, participação e protagonismo dos usuários, familiares e trabalhadores de saúde se con-
cretizou na busca de assinatura no abaixo-assinado em defesa da garantia do direito. Significou alguns meses 
de trabalho de todos,  junto à comunidade em geral, até o dia de entrega ao Prefeito Municipal.  
As atividades descritas tiveram por objetivo contribuir no empoderamento da população, dos usuários e 
profissionais de saúde enquanto sujeitos políticos, para inscreverem suas reivindicações na agenda pública 
municipal de saúde.

Como funciona(ou) a experiência? Pensou-se em espaços de construção compartilhado, onde é valori-
zada a experiência e estimulada à participação de cada usuário, objetivando formar uma consciência crítica.
O grupo constitui-se como uma importante ferramenta, norteada pela autonomia e protagonismo dos usu-
ários, ao auxiliar na consolidação de redes, vínculos e corresponsabilização, construindo cidadania como um 
direito e a saúde como uma perspectiva de vida.
A experiência tem como público alvo usuários, familiares e profissionais da RAPS, e é realizada quinzenal-
mente, nas quintas-feiras das 15h30min as 17h, no CAPS.

Desafios para o desenvolvimento? Incentivar a inclusão e participação de todos os atores na discussão do 
modelo assistencial e nas ofertas de atendimento bem como a participação destes em seus processos de cui-
dado. Ainda, o empoderamento dos usuários no processo organização de associações de usuários e familiares 
de saúde metal como dispositivo de luta pela defesa de direitos.

Quais as novidades desta experiência? A política de saúde mental ainda se encontra em uma fase de 
transição, pois na maioria dos serviços ainda vigora a visão convencional de que tratamento e cuidado cons-
tituem um privilégio dos profissionais e trabalhadores. Assim, a participação dos usuários e familiares têm 
por objetivo a dimensão da libertação na construção de uma nova cultura e enfatizar a participação dos 
usuários.
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Eixo temático: Gestão

Tchê Apóio: um ensaio
do apoio institucional

Fernanda Zanotto Scopel
Ana Paula Benvenutti

Fabiano Weiss 
Patrícia Alves de Vargas

Valter Antônio Bertual
Angelita Elisabete Herrmann

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: UPA, NASF, SAE, ESF, CAPS, UBS,Vigilância em Saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? A Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com a Política 
Nacional de Humanização, buscou melhorar a qualidade da assistência à saúde prestada no município de 
Vacaria e elevar o nível de satisfação dos profissionais que atuam nos mais diversos setores desta Secretaria. 
Para tanto, foi organizado um Ciclo de Oficinas com Apoiadoras Institucionais do Estado e do Ministério da 
Saúde que buscou sensibilizar os trabalhadores em saúde sobre a importância do Apoio Institucional. Essa 
sensibilização despertou o interesse da gestão e dos trabalhadores em instituir esta metodologia de trabalho 
na Secretaria. A partir disso, foi formado um grupo interdisciplinar de trabalhadores em saúde que se inti-
tulou Grupo Tchê Apoio.

Sobre o que foi? Trata-se de um relato de experiência sobre a formação de um grupo interdisciplinar e de 
caráter tripartite para realização de Apoio Institucional, que tem por objetivo fomentar nas equipes a Tra-
ta-se de um relato de experiência sobre a formação de um grupo interdisciplinar e de caráter tripartite para 
realização de Apoio Institucional, que tem por objetivo fomentar nas equipes a articulação de saberes que 
proporcione melhorias no processo de trabalho de todos.

Sobre o que foi? Trata-se de um relato de experiência sobre a formação de um grupo interdisciplinar e de 
caráter tripartite para realização de Apoio Institucional, que tem por objetivo fomentar nas equipes a articu-
lação de saberes que proporcione melhorias no processo de trabalho de todos.

Como funciona (ou) a experiência? O município de Vacaria conta com um Grupo Gestor que é formado 
por trabalhadores que decidem em conjunto com a Secretária de Saúde sobre o processo de trabalho em saú-
de. Este Grupo Gestor realizou o contato com a Secretaria Estadual de Saúde e com o Ministério da Saúde 
para viabilizar a formação de apoiadores institucionais neste município. A partir daí foi efetuado o convite 
a alguns trabalhadores em saúde para participação no Ciclo de Oficinas, no qual teve inicio o processo de 
sensibilização e formação de apoiadores institucionais no município. A seguir, institui-se um grupo de tra-
balhadores interessados em desenvolver a experiência. Este Grupo foi subdividido em duplas de trabalho 
e cada um destas duplas escolheu dois locais para desenvolver suas atividades de apoio institucional. As 
duplas dispõem de 8 horas semanais para desenvolver estratégias, pesquisar, discutir casos e acompanhar o 
serviço apoiado. Semanalmente, o Grupo Tchê Apóio se reúne para discutir ações e estratégias de trabalho, 
bem como dividir experiências, angústias, ansiedades e êxitos. Em um destes encontros mensais há a par-
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ticipação do Grupo Gestor par as deliberações que se fizerem necessárias. Também mensalmente, temos a 
realização de um encontro com as Apoiadoras da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde, o qual ocorre, 
alternadamente, de forma presencial e on-line. Cerca de dois meses após a formação do Tchê Apóio, o grupo 
percebeu a necessidade de um Apoiador presente nos encontros semanais para auxiliar o Grupo que ainda 
se julga inexperiente para a função de apoiadores, passando a integrar o Grupo uma Apoiadora presente nos 
encontros semanais para enriquecer as discussões e nortear os trabalhos de apoio institucional, tendo passa-
do a integrar o Grupo uma Apoiadora ligada à Secretaria Estadual de Saúde. O Grupo já produziu um roteiro 
para a cartografia das Unidades a serem apoiadas e está produzindo saberes sobre as funções e possibilidades 
de atuação de um Apoio Institucional.

Desafios para o desenvolvimento? Diversos desafios surgiram e ainda estão emergindo em nossas prá-
ticas, dentre os quais destacamos: constituição de um grupo interdisciplinar desvinculado do caráter de 
supervisão dos trabalhadores; insegurança dos integrantes do Grupo; tensionamento das equipes; estimular 
os trabalhadores a deixarem suas “zonas de conforto”; os integrantes do Grupo conciliarem suas atividades 
assistenciais e de apoiadores; busca por uma gestão efetivamente participativa; modificações nos processos 
de trabalho; fortalecimento dos trabalhadores e das políticas de saúde pública.

Quais as novidades desta experiência? O Grupo Tchê Apoio caracteriza-se como um Grupo de Trabalha-
dores em saúde do município que busca incentivar os colegas de trabalho a repensarem seus processos de 
trabalho, sob a mesma ótica de  trabalhador em saúde estável, utilizando-se das ferramentas e saberes que 
adquiriram em seus locais de trabalho ou mediante a discussão de situações com os demais colegas das mais 
diversas áreas de atuação. Ou seja, vislumbramos com esta experiência a oportunidade dos trabalhadores de 
saúde se empoderarem dos seus processos de trabalho, tornando-se gestores dos seus próprios processos.

Referências bibliográficas 
BRASIL. Política Nacional de Humanização: A Humanização como Eixo Norteador das Práticas de
Atenção e Gestão em Todas as Instâncias do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

Eixo temático: Gestão

Cumbuca de ideias: incentivando 
o protagonismo do trabalhador na 
Estratégia de Saúde da Família

Juliana de Carvalho 
Paula Gracieli Simioni Chupel 

Andrea de Fátima Samara
Idiane Maria Rosa Boenn

Beatriz de Fatima Pereira Linhares
Firmino Oliveira da Silva E

Local de experiência: Brasil, RS, Vacaria

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESF Imperial e Franciosi
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Qual foi a experiência desenvolvida? A Secretaria Municipal da Saúde de Vacaria oportuniza reunião se-
manal de equipe para as Estratégias de Saúde da Família. Neste momento, os profissionais tem a oportunida-
de de discutir casos, planejar ações em conjunto, realizar educações permanentes e integrar-se aos usuários 
por meio do Conselho local de Saúde.
A ESF Imperial e Franciosi é dupla e realiza as reuniões conjuntamente. Inaugurada em 2007, com cerca de 
28 profissionais, vem realizando as atividades de promoção, prevenção e recuperação de saúde junto às fa-
mílias, desde então. No cotidiano percebemos que iniciativas em conjunto são muito positivas e o trabalho 
em equipe multiprofissional é fundamental para atingir nossos objetivos.
O espaço de reunião de equipe necessitava ser otimizado e incluir novidades atraentes ao olhar do trabalha-
dor em saúde e que fizesse sentido no dia a dia de trabalho. Além disso, partindo do pressuposto que todos 
são educadores em saúde e portadores de saberes únicos dentro de suas vivências e formação precisa exerci-
tar o protagonismo como multiplicador em saúde e na gestão do próprio serviço.
Neste contexto, a equipe de enfermagem propôs o método da “cumbuca” para democratizar o espaço da reu-
nião que é de responsabilidade de todos.  Sendo assim, os nomes dos colegas foram colocados  em uma urna 
e a cada semana um dos profissionais é sorteado e coordena a próxima reunião.

Sobre o que foi? Uma estratégia de gestão para otimizar a reunião de equipe como espaço de ampliação 
dos saberes, educação permanente, do protagonismo do trabalhador em saúde como gestor do serviço e de 
cuidado com o cuidador.  
A cada três meses a reunião do Conselho Local de Saúde acontece neste espaço e as sugestões do controle 
social são recebidas e dentro das possibilidades atendidas. Desta forma o vínculo profissional de saúde pa-
ciente é fortalecido. Nada mais coerente, também, ser protagonista do trabalho para incentivar o usuário a 
ser protagonista de sua vida. Partindo do pressuposto que as atitudes são os melhores exemplos e não ape-
nas o que falamos.
Com o fortalecimento do protagonismo individual enquanto trabalhador em saúde, fortalecemos a equipe, 
onde cada um tem a sua importância para o bom desenvolvimento das atividades. Dessa forma,  podemos 
utilizar de forma mais clara e objetiva as redes regionalizadas de atenção integral à saúde.

Como funciona(ou) a experiência? A experiência foi sugerida pela equipe de enfermagem. O profissional 
que coordenará a reunião na semana seguinte é sorteado na semana anterior. As estratégias abordadas são 
de livre escolha desde que não se repitam. Dentre as atividades trazidas à reunião de equipe tivemos: Cui-
dado com o cuidador através da automassagem. filmes, confraternizações, rodas de conversa motivacionais, 
dinâmicas de integração. Educações permanentes: Sobre vírus ebola, atualidades, saúde bucal: mitos e ver-
dades, fluxo de encaminhamentos diversos, dentre outros.

Desafios para o desenvolvimento? Os desafios para o desenvolvimento são o medo do diferente, a timi-
dez, comodismo. Mas todos vem sendo superados revelando pontos positivos de cada um.

Quais as novidades desta experiência? A experiência trouxe a revelação de talentos no ambiente de 
trabalho que podem ser aproveitadas diariamente nas atividades da ESF, a pauta principal da reunião ser 
trazida pela auxiliar de acolhimento ou técnica de enfermagem, tirando os profissionais da zona de conforto.

Referências bibliográficas
Brasil.Ministério da Saúde. Educação Permanente. Caderno 3. 1. Saúde da família. I. Costa Neto, Milton 
Menezes. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política na-
cional de atenção básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção à 
Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006.
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Eixo temático: Gestão 

Grupo de estudo de casos – 
análise de situações

Jonas Gomes 
Roberta Boamar 

Michele Borges
Fabricia Pelissari
Fabiane Huppes
Rafaela Kramer

Local de experiência: Monte Alegre dos Campos/RS - Brasil
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Secreta-
ria Municipal de Educação e Conselho Tutelar.

Qual foi a experiência desenvolvida? Grupo de Estudo.

Sobre o que foi? Grupo de Estudo de Casos – Análise de Situações.

Como funciona(ou) a experiência? Construindo ações voltadas à população constituídas a partir de obser-
vações detalhadas de um contexto específico e formuladas por diversos profissionais de setores diferentes.

Desafios para o desenvolvimento? A materialização do trabalho em equipe e do trabalho que envolve 
outros setores da administração publica.

Quais as novidades desta experiência? A intersetorialidade é articulada entre sujeitos dos setores sociais 
e, portanto, de saberes e poderes das áreas de pensamento, para enfrentar problemas complexos. É uma 
nova forma de trabalhar e possibilitar a superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas 
sociais para produzir efeitos mais significativos nas ações voltadas para a população.

Outras observações: O tratamento das necessidades e dos problemas vivenciados pelas pessoas demanda 
uma visão integrada de vários aspectos que constituem a vida destas pessoas (saúde, emprego, educação, 
habitação, etc), esta, a justificativa maior para a criação deste espaço comunicativo entre profissionais, que 
tenham capacidade de negociação para trabalhar os conflitos, e que finalmente possam chegar, com maior 
potência, às ações.
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Eixo temático: Gestão

Articulando redes e produzindo 
afetos na construção do  
Protocolo de Atenção à Crise 
em Saúde Mental

Loiva Maria De Boni Santos

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica, Rede Intersetorial (Assistência Social, Con-
selho Tutelar e Educação), Rede Hospitalar e Rede de Atenção Psicossocial.

Qual foi a experiência desenvolvida? A Rede de Saúde Mental de Farroupilha a partir da ampliação dos 
serviços e implantação do Serviço Residencial Terapêutico percebeu a necessidade de articular a rede de saú-
de definindo quais as diferentes funções e papéis de cada um nessa rede de cuidado para garantir a atenção 
ao usuário em situação de crise em Saúde Mental.

Sobre o que foi? Uma sequência de reuniões com a rede de saúde mental e com o hospital a partir de situa-
ções mais emblemáticas acabaram desencadeando a necessidade dessa ação.

Como funciona(ou) a experiência? Foi então proposto uma reunião capacitação para toda a rede onde foi 
inicialmente apresentado os princípios e diretrizes que permeiam a política da Saúde Mental para o municí-
pio a partir da discussão e pactuação coletiva com os diferentes atores da rede da construção do protocolo de 
atenção a crise em Saúde Mental.

Desafios para o desenvolvimento? A construção do protocolo para orientar os trabalhadores da Rede de 
Saúde Intersetorial para qualificação do atendimento.

Quais as novidades desta experiência? Garantia de acessibilidade, qualificação e humanização do cui-
dado, diminuição da judicialização e articulação entre os diferentes pontos da rede intersetorial bem como 
ampliação do conhecimento e capacitação dos trabalhadores.

Outras observações: O presente trabalho tem como objetivo compartilhar o processo de construção e im-
plantação do protocolo clínico de atenção à crise em saúde mental no município de Farroupilha. As linhas 
que compõe a tessitura dessa rede de cuidado de cuidado dizem respeito aos princípios e diretrizes do SUS 
da reforma psiquiátrica e da Humanização do Cuidado que prioriza a garantia de direito a acessibilidade, o 
cuidado em rede, a autonomia e o protagonismo cidadão.
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Eixo temático: Gestão

RD_ação
Carina Corrêa da Silva 

Geniana Zinkiewicz 
Joice Aline Söllinger 

Antônio Rogério Cardozo 

Local de experiência: Brasil – Rio Grande do Sul – Nova Petrópolis

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Redução de Danos, CAPS, ESF, NASF, Hospital Nova Petró-
polis.

Qual foi a experiência desenvolvida? Consolidação da Composição Intersetorial de Redução de Danos.

Sobre o que foi? Sobre o processo de trabalho compartilhado entre Composição de Redução de Danos e as 
Equipes de Saúde da Família.

Como funciona(ou) a experiência? O início dos trabalhos da Composição Intersetorial de Redução de Da-
nos ocorreu em junho de 2012 com uma psicóloga com Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, um 
enfermeiro, uma Assistente Social e uma estagiária de psicologia. Esta equipe iniciou os trabalhos através de 
reuniões pontuais com as ESF’s para apresentar a proposta e fazer levantamento dos casos de uso de álcool 
e outras drogas no município.
No ano de 2013 houve substituição de profissional enfermeiro, permanecendo a psicóloga e assistente social 
e saindo a estagiária. Nesse período primou-se pelo matriciamento de Agentes Comunitários de Saúde sobre 
a Redução de Danos, participação em grupos já existentes na comunidade, visitas domiciliares e busca ativa 
de diversos usuários.
Em 2014 a equipe reconfigura-se novamente, saindo a Assistente Social e entrando mais uma psicóloga com 
experiência em trabalho com adolescentes e grupo de familiares de usuários de drogas e um médico de saúde 
da família.
A partir dessa nova composição, pautando-se na nova resolução da CIB, houve delimitação de quatro ESF’s 
para atuação, considerando a extensão territorial e a estimativa de prevalência de casos. Foi desenvolvido um 
Instrumento de Coleta de Dados, pois se sentiu a falta de informações locais e fidedignas sobre a quantidade 
de casos e as substâncias utilizadas. O trabalho foi organizado em reuniões sistemáticas com as Equipes, a 
partir de escuta das angústias e demandas dos profissionais, sendo também explicada a nova configuração 
da equipe, qual é o foco do trabalho, orientada a forma de preenchimento do Instrumento, já sendo agenda-
da data de retorno para coleta dos dados (em processo).

Desafios para o desenvolvimento?
- Diversas substituições de profissionais.
- Mudança de Gestão Administrativa.
- Poder se colocar como sujeito parte do território e não apenas enquanto trabalhador.
- Particularidades da cultura germânica (cultivar as tradições - incentivo ao uso do álcool – “frieza nas rela-
ções” - saúde pública).
- Trabalho de campo – visita a cenas de uso.
- Dificuldade de cumprir a carga horária destinada para a RD.
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Quais as novidades desta experiência?
- Trabalhar a lógica da Redução de Danos num território que tem muitos problemas com o uso e abuso do 
álcool, e ao mesmo tempo um reforço cultural da bebida como uma referência.
- Percepção por parte dos Agentes Comunitários de Saúde de que a Composição é um apoio ao trabalho.
- Sensibilização dos profissionais para o cuidado com as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas.
- Quebra de preconceito em relação às pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas.
- Novo formato de trabalho, buscando a lógica do matriciamento e cuidado compartilhado.
- Liberdade na forma de trabalhar.
- Possibilidade de intervenção em vários momentos da vida do sujeito.
- Possibilidade de trabalho em conjunto com outros setores: rádio, jornal, justiça, educação.
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Enfermeira no CAPS, Nova Petrópolis - RS, Brasil.
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Eixo temático: Gestão

Matriciamento na atenção básica: 
uma ferramenta de gestão

Loremari Sberse
Raquel Sanseverino

Local de experiência: Município de Bento Gonçalves.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: especialistas e atenção básica

Qual foi a experiência desenvolvida? A Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (2004) 
preconiza o Apoio Matricial como dispositivo de intervenção junto à Atenção Básica, pautado pela noção 
de território, intersetorialidade, integralidade, considerando o trabalho organizado pelo princípio de res-
ponsabilidade compartilhada entre a equipe de referência e serviços especializados, e o estabelecimento da 
continuidade na atenção em saúde. (Brasil, 2008)
Para Figueredo (2009) o apoio matricial se configura como um suporte técnico especializado ofertado a uma 
equipe interdisciplinar de saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações. Ele pode 
ser realizado por profissionais de diversas áreas especializadas. O matriciamento insere-se neste contexto 
oferecendo um suporte especializado de referência às equipes de ESF no acolhimento e assistência ao aten-
dimento dos casos de saúde.
O  matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, 
num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção “pedagógico-terapêutica”. 
O apoio matricial, formulado por Gastão Wagner em 1999, tem possibilitado, no Brasil, um cuidado colabo-
rativo entre a especialidade  e a atenção primária , e essa relação amplia a possibilidade de realizar a clínica 
ampliada e a integração e diálogo entre diferentes especialidades e profissões (Ministério da Saúde, 2011).  
O matriciamento em saúde tem por objetivo assegurar retaguarda especializada a profissionais e equipes 
responsáveis pela atenção no campo da saúde. Define-se como uma metodologia de trabalho complementar 
àquela em sistemas hierarquizados, que utilizam mecanismos de referência e contrar-referência, centros de 
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regulação e protocolos. O apoio matricial objetiva oferecer suporte técnico-pedagógico e retaguarda assis-
tencial especializada às equipes de referência, dependendo da construção compartilhada de diretrizes sani-
tárias e clínicas.(Brasil, 2011)

Sobre o que foi? A ação desenvolvida foi a implantação do Matriciamento da Atenção Básica nas áreas de 
geriatria, endocrinologia, cardiologia e saúde mental

Como funciona a experiência? O apoio matricial e a equipe de referência configuram-se em arranjos or-
ganizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde potencializando a realização da clínica 
ampliada e horizontalização dos diversos saberes, integrando as mais variadas especialidades com a atenção 
básica.
Trata-se de uma estratégia que re-organiza o processo de trabalho das equipes de atenção básica fazendo 
com que estas façam a interlocução de todo o campo das equipes de saúde. O profissional que atua na prática 
do matriciamento deve estar preparado para trabalhar com grupos heterogêneos e com possibilidades que 
vão além de ações centradas no campo da saúde. Deve ser aberto às novas descobertas que residem no com-
partilhamento de poderes e saberes. (Bezerra, 2008).
Nesse arranjo, a equipe de saúde compartilha casos com a equipe de apoio matricial. Este processo favorece 
a corresponsabilização, o que pode se efetivar por meio de discussões de caso e intervenções conjuntas junto 
às pessoas, famílias e comunidades. Esta possibilidade reduz substancialmente  a lógica do encaminhamento 
ao especialista pois  aumenta a capacidade resolutiva dos problemas de saúde pela equipe local.
Na composição da equipe de apoio matricial buscou-se criar possibilidades de se avaliar as questões internas 
de demanda reprimida aos especialistas bem como de potencializar o conhecimento das equipes para lidar 
localmente com problemas relativos ao alto número de encaminhamentos de casos considerados “ leves”, e 
que poderiam ser gerenciados pela atenção primária, que naquele momento eram gerados aos especialistas. 
Essa metodologia de trabalho pretende assegurar maior eficácia e eficiência ao trabalho em saúde, e também 
pretende a transformação do modo como se organizam e funcionam os serviços e sistemas de saúde.
A equipe de saúde fica responsável por separar os casos a serem matriciados. Os especialistas na área de 
endocrinologia, cardiologia, psiquiatria e geriatria reúnen-se com a equipe de atenção básica, dentro da uni-
dade de saúde e discutem conjuntamente os casos. Quando necessário a avaliação clínica do paciente este é 
chamado para o atendimento em conjunto. A equipe fica responsável por gerenciar o caso e dar os devidos 
encaminhamentos sugeridos dentro do projeto terapêutico.

Desafios para o desenvolvimento? Aumentar a resolutilidade da Atenção Básica;
Oferecer apoio técnico e pedagógico para as equipes de saúde;
Criar vínculo interpessoal;
Compartilhar projetos terapêuticos;
Qualificar os encaminhamentos para os serviços especializados, evitando referências desnecessárias;
Facilitar o acesso aos serviços especializados quando necessários;
Construir projetos terapêuticos singulares e compartilhados;
Desenvolver ações para educação continuada;
Minimizar o tempo de espera em primeiras consultas e reconsultas com especialistas.

Quais as novidades desta experiência? Discussão de casos, Projetos terapêuticos singulares, Potenciali-
zação dos atendimentos conjuntos com profissionais da atenção básica, Fomento a intersetorialidade atra-
vés da construção das redes locais, Participação das reuniões de equipe na atenção básica, quando necessário 
e Auxilio na gestão dos recursos e tecnologias especializadas.
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