
 

 

 



 
 

Eixo: Gestão 

 

ACOLHIMENTO ACOLHEDOR 

1Gladis Schneider Satiq 

2Anderson Weber Bocca 

3Diva Isabel Dos Santos 

4Débora Oliveira Quadros 

5Ciléa Adalzira Henz 

6Maria Cleci Ramos 

7Franciele Mariane Martini 

8Eva Maria Oliveira Caminotto 

9Generi Menegotto  Da Paz 

 

Melhorar o acesso da população às consultas médicas e ao atendimento em geral. Tirar as pessoas 

das filas na madrugada. Organizar a agenda e com isso garantir um melhor atendimento à 

população. Diminuir o estresse da equipe e reorganizar o serviço, de maneira que melhore o acesso 

ao usuário e também que o trabalho de toda equipe consiga fluir melhor. 

Local da experiência: Lajeado (RS) 

Eixo temático: Atenção Básica 

Envolve quais pontos / equipes da rede?: Envolve usuários e toda equipe do ESF Conservas 

Temas: Qualidade no atendimento na Atenção Básica 

Qual foi a experiência desenvolvida? Sobre o que foi?: 

No dia 5 de setembro de 2013 a equipe do ESF Conservas de Lajeado, RS, mudou-se para uma 

unidade nova. A partir deste momento reorganizou-se a agenda foi reorganizada a agenda de 

consultas, tanto da enfermeira como do médico. Iniciou-se com acolhimento da população, onde 

todos os usuários passam pela escuta da enfermagem, para posterior encaminhamentos 

necessários. As queixas mais urgentes são encaminhadas para consulta no mesmo dia e os demais 

                                                
1 Enfermeira 
2 Médico 
3 Auxiliar de enfermagem 
4 Técnico de enfermagem 
5 Técnico de enfermagem 
6 Técnico de enfermagem 
7 Auxiliar Administrativo 
8 Higienização 
9 Higienização 



 
 

são agendados e ou orientados conforme a demanda. Antes, os usuários compareciam de 

madrugada na fila, pois existia um número de fichas/médico dia que eram passadas aos primeiros 

da fila e os demais muitas vezes saíam da unidade sem agendamento nenhum, ou encaminhados à 

uma unidade de referência, sem retorno à nossa unidade, ou seja, perdia- se o vínculo.  

Torna-se necessário relatar, que conseguiu-se reorganizar a agenda, porque o município contratou 

um profissional médico quarenta horas, o que possibilitou mais consultas/ semana e que toda 

equipe: auxiliar, técnicas, enfermeira, ACS, auxiliares  administrativas, higienização, todas foram 

parceiras, se empenharam e não mediram esforços em realizar as mudanças necessárias. 

Como funciona(ou) a experiência?: 

A iniciativa para desenvolver esta ação partiu da enfermeira e do médico da equipe, pois os dois 

foram contratados alguns dias antes da abertura da unidade nova e  atuavam em outros 

municípios, onde já trabalhavam com acolhimento. Trouxeram esta experiência como positiva, 

lançando a proposta à equipe, que prontamente aprovou e implementou desde o primeiro dia de 

atendimento na unidade nova. 

Desafios para o desenvolvimento: 

Implementar o acolhimento foi um grande desafio para a equipe. Como havia uma demanda 

muito reprimida neste ESF,  mais a novidade de unidade nova e ainda a vinda de  profissionais 

novos (enfermeira e médico); no primeiro dia após a inauguração foram feitos noventa 

acolhimentos. Toda equipe surpreendeu-se com a experiência do acolhimento, pois o que antes era 

passado muitas vezes, direto à consulta médica,  agora com a escuta, conseguiu - se direcionar à 

enfermeira, farmácia ou mesmo realizado um agendamento na semana,  e passado ao médico, 

mais as queixas/dia. 

Quais as novidades?: 

Todo este processo de acolhimento e escuta favoreceu uma mudança na rotina do trabalho. 

Conseguiu-se tirar muitas pessoas das filas, o tempo de espera para a consulta foi reduzido, pois 

no agendamento a pessoa tem o seu horário agendado e mesmo as fichas/dia os clientes não 

aguardam mais tanto tempo. Também diminuiu-se as aglomerações de pessoas. Outro fato 

interessante que a equipe observou, que muitas pessoas que antes não tinham prontuário de 

consulta na unidade, vieram para acolhimento-agendamento, orientações. 

Outras observações/campo livre:  

Sabe-se que este acolhimento é um desafio, que precisa constantemente ser avaliado/ reavaliado 

pela equipe. Continuamos, semanalmente, na reunião de equipe, falando sobre acolhimento e 

sistematicamente realizando modificações necessárias, quando necessárias. Após a 

implementação, percebeu-se uma melhor organização do trabalho como um todo, a satisfação da 



 
 

população que vêm nos dizer que estão felizes que agora podem agendar a sua consulta, não 

precisando mais vir de madrugada. Em alguns dias chegamos na unidade e não tem usuários na 

porta, ou seja, eles vem chegando após abrirmos a unidade. Ainda tem algumas raras situações 

pontuais, em alguns dias que faltam fichas médicas e torna-se necessário encaminhar alguns 

clientes para outra unidade de referência. Mas isto é um número muito pequeno, se compararmos 

ás quantias anteriores. Estamos muito felizes em poder compartilhar esta experiência com outros 

locais de trabalho, pois uma pequena mudança no nosso local de trabalho,  fez tão grande 

diferença nesta equipe e na comunidade que atuamos. 

Esta experiência deu tão certo no ESF Conservas, que acabou sendo durante 7 meses, de setembro 

de 2013 a abril de 2014, um projeto piloto, para todo a Secretaria de Saúde do município de 

Lajeado. E a partir de março deste ano, a equipe gestora da secretaria da saúde lançou um  desafio 

para todas as equipes introduzirem o acolhimento nas suas unidades. 

Foram iniciados encontros com os profissionais das mais diversas categorias para falar sobre o 

tema acolhimento. Também, mensalmente, desde maio de 2014, todos os profissionais de nível 

superior, de todas as unidades, foram compartilhando trocas e experiências, sempre ressaltando o 

tema acolhimento solidário. Esses encontros deram tão certo, que atualmente já tem 12 equipes 

colocando na sua prática diária, o acolhimento. Este relato foi inscrito, selecionado e apresentado 

na roda de conversa, pela autora do trabalho, como experiência “Acolhimento acolhedor” na IV 

Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica/Saúde da Família, que aconteceu em março 

de 2014, em Brasília. Foi uma experiência muito proveitosa, esta apresentação, mas também ter 

participado de um evento nacional, onde teve mais de 8 mil participantes. 



 
 

Eixo: Gestão 

 

ACOLHIMENTO SOLIDÁRIO: CONSTRUÇÃO DE UM NOVO 

MODELO ASSISTENCIAL NA REDE DE SAÚDE DE LAJEADO-RS 

Teixeira, MFN*¹ 

Cargnelutti AG²,  

Schwingel G³  

Brandelli MW4  

Bandeira JDH5 

Ulsenheimer A6 

 

Local da experiência:  

Brasil, RS, Lajeado 

Pontos de rede/ equipes de rede envolvida:  

Equipe de gestão, CAPS, Unidades de saúde (UBS, ESF e Centros de Saúde) 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

O município de Lajeado, historicamente, manteve atendimento por demanda livre nas Unidades 

Básicas de Saúde. Na prática, a cada dia, é oferecido um determinado número de consultas 

médicas. Esta sistemática, tradicional, implicava em uma verdadeira disputa dos usuários do SUS 

por uma “ficha” de atendimento. Todavia, na atual gestão municipal, uma das propostas de 

governo é confrontar a situação com medidas efetivas de quebra da cultura da fila da madrugada, 

com alternativas viáveis para qualificar a assistência e eliminar a distribuição de fichas. Neste 

sentido, as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), quais são o eixo condutor deste 

trabalho, especificamente o acolhimento, a co-gestão, a ambiência, a clínica ampliada, a valorização 

do trabalhador de saúde e a defesa dos direitos dos usuários, são propostos para mudar o processo 

de trabalho, até então centrado no atendimento médico.  

São princípios do acolhimento, para Franco et al. (1999, p.347) : 1) Atender a todas as pessoas que 

procuram o serviço de saúde, garantindo acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde 

assume a função primeira de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, capaz de resolver os 

problemas de saúde da população; 2) Reorganizar o processo de trabalho, deslocando a 

centralidade do médico para uma equipe multiprofissional encarregada do acolhimento, da escuta 

do usuário, comprometendo-se com suas necessidades de saúde; 3) Qualificar a relação 

trabalhador/usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários, de solidariedade e cidadania.   



 
 

Neste sentido, em 2013 iniciamos a projetar um modelo diferenciado de assistência: o 

“Acolhimento Solidário” nasce com este objetivo maior, qual é o de qualificar a porta de entrada 

da Unidade de Saúde, humanizando o atendimento, impactando no processo de trabalho. Iniciou-

se por uma UBS e após cerca de três meses os resultados positivos foram percebidos, com 

estabilização da demanda, redução da procura e o reaparecimento de usuários que há muito 

tempo não buscavam atendimento na UBS tendo em vista terem pouca condição de suportar uma 

fila da madrugada. Aliás, as filas extinguiram-se gradativamente, à medida que a comunidade 

compreendeu o sistema. Passados mais de seis meses deste projeto inicial, o Acolhimento Solidário 

foi implantado em quase todas as unidades de saúde e Lajeado. Deste projeto, nasceu a iniciativa 

“Bons Encontros em Saúde”, para fomentar a totalidade das equipes de saúde do município, com 

informações e encorajamento para a implantação deste novo/velho modelo de assistência. 

Sobre o que foi? 

 Implantação do acolhimento nas unidades de saúde de Lajeado, baseado nas diretrizes da PNH 

(Política Nacional de Humanização). 

Como funciona a experiência? 

A partir de projeto piloto na Unidade de Saúde da Família do Bairro Conservas, eliminou-se 

qualquer distribuição de fichas e todas as pessoas que comparecem ao serviço, ao longo do 

expediente, são acolhidas e ouvidas em relação às suas necessidades, especificamente pela equipe 

de enfermagem. Para incrementar a ação foram tomadas algumas medidas iniciais: os agentes 

comunitários de saúde foram orientados quanto à implantação da nova metodologia; a temática foi 

amplamente discutida na reunião de equipe da Estratégia de Saúde da Família discutindo 

estratégias para a nova sistemática; foi realizada reunião com a comunidade, com a participação do 

gestor municipal da saúde, visando oficializar o apoio da gestão, explicando aos presentes o novo 

processo de trabalho.  

Desafios para o desenvolvimento: 

Em um primeiro momento o maior desafio foi sensibilizar todas as equipes a apostarem na 

mudança. Posteriormente, manejar adequadamente a população, para que compreendessem a nota 

sistemática e, por fim, fazer acontecer, ter coragem para mudar e persistir frente às eventuais 

dificuldades de percurso. Trata-se de um novo processo de trabalho, que envolvem muitas equipes 

e muitas pessoas, o que requer reflexão sobre a ação e adequação modelada segunda cada serviço 

envolvido. São fundamentais alguns requisitos, tais qual uma postura ética comprometida com o 

usuário e com o território e com as demandas diversificadas, a abertura de espaços de escuta 

qualificada, propiciando a corresponsabilização do usuário com sua saúde e a capacidade de 

trabalhar em equipe. 



 
 

Quais as novidades? 

A novidade é a mudança no processo de trabalho das equipes de saúde e, por conseguinte, a 

extinção/diminuição das filas na madrugada na frente das mesmas, na medida em que se mexe na 

cultura da espera prolongada por atendimento.  

Referências bibliográficas: 

FRANCO, T.B. et al. Acolhimento e os processos de trabalho em saúde: o caso de Betim, Minas 

Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.15, n. 2, p.345-353, 1999. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização 

da Atenção e Gestão do SUS. O Humaniza SUS na atenção básica  – 1. ed. 1. reimpr. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2010. 
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3. Fisioterapeuta, Secretário de Saúde, Lajeado, RS 
4. Enfermeira, Coordenadora do NUMESC, Lajedo, RS 
5. Psicóloga, Coordenadora da Saúde Mental, Lajeado, RS 
6. Nutricionista, Coordenadora do PSE, Lajeado, RS 



 
 

Eixo temático: DIVERSIDADE E TRANSVERSALIDADE 
 

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO: O QUE PODE A CLÍNICA NO 

ENLACE COM A CIDADE? 

 

 

Graziela Schena10 

Co-autor: Adriana Rossetto Dallanora11 

Co-autor: Fabiula Martini12 

Co-autor: Rosiléa Inês Jacinto13  

 

LOCAL DE EXPERIÊNCIA (PAÍS, ESTADO, MUNICÍPIO): Brasil, Rio Grande do Sul, Lajeado. 

PONTOS DE REDE/EQUIPES DE REDE ENVOLVIDOS: Atenção Básica de Saúde, Centro de 

Atenção Psicossocial I, Judiciário, Assistência Social. 

QUAL FOI A EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA? Acompanhamento terapêutico a uma família 

atendida pela rede do município de Lajeado. 

SOBRE O QUE FOI? Acompanhamento terapêutico num serviço especializado em saúde mental. 

COMO FUNCIONA(OU) A EXPERIÊNCIA? Frequentadores de um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS I) desde meados de 2002, uma família com diagnóstico psiquiátrico de 

esquizofrenia é acompanhada na realização de compras num supermercado do município. 

Composta por quatro membros - pai, mãe, irmão e irmã - a intervenção com a família possibilita 

que suas vidas sejam agenciadas à rede de saúde, de assistência e judiciário na tentativa de fazê-las 

retornar do silêncio e da clausura de um diagnóstico. Para realizar tal trabalho, Fonseca e Costa 

(2009) nos apresentam uma pista: a de conjugar potência na impotência e saúde na doença. Assim, 

ao convidar a família a dialogar sobre outros modos de cuidar e ser cuidado é possibilitar a 

promoção da saúde e a invenção de outros espaços pelo qual a loucura pode circular. A narrativa 

do Acompanhamento Terapêutico (AT) acompanha o movimento singular da loucura ao buscar na 

interação com a cidade as maneiras de habitar este território. Na prática do AT a clínica se desenha 

a céu aberto, móvel e flexível. No entanto, é preciso desviar das clausuras que envolvem algumas 

práticas que ainda reproduzem um fazer manicomial. Dessa forma, o AT, além de acompanhar os 
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  Psicóloga, Psicóloga do CAPS I, Lajeado, Brasil. 
11  Psicóloga, Coordenadora do CAPS I, Lajeado, Brasil. 
12  Psicóloga, Psicóloga do CAPS I, Lajeado, Brasil.  
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irmãos no supermercado, coloca em análise os cuidados realizados em um serviço de saúde 

mental. As idas ao supermercado acontecem nas sextas-feiras pela manhã e sempre são 

acompanhados por uma das profissionais (duas psicólogas e uma assistente social) de referência. 

Assim, no enlace com a cidade o AT questiona maneiras insólitas de ocupar o espaço coletivo do 

urbano. Proporciona, dessa maneira, habitar as ruas, as praças, os mercados, as casas, os serviços 

da rede numa tentativa de tencionar os modos universais de habitar o coletivo. Ao entender o AT 

como possibilidade de ampliar a clínica da psicose, ampliamos também nosso modo de olhar a 

loucura. Quando este circula nos espaços em que os profissionais que o cuidam também circulam, 

o vínculo que se constrói é possível de ser horizontalizado. A hierarquia historicamente 

estabelecida tem a chance de também ser posta em análise. Ora, o louco não é mais um ser inferior 

inerte aos movimentos que a cidade produz. Ele faz parte, está no entre, vivo e infame, assim como 

todos nós! Ao ampliar a clínica, também é oferecida a possibilidade dos atores envolvidos criarem 

pontos de articulação entre os modos de experiência social (Palombini, 2008), pois não há mais o 

cuidado em quatro paredes, o controle aos olhos, o inusitado sem possibilidade de gerar um 

encontro feliz. A clínica do AT requer uma ampliação também da disponibilidade do profissional, 

em que saímos do ambiente protegido dos serviços para habitar uma imensidão de mundos. Essa 

reflexão nos remete a Costa et al (2014) em relação ao cuidado a partir da reforma da saúde pública 

em que é preciso acolher com o mínimo de tutela; cuidar, mas evitar que o poder se transforme a 

fim de governar os indivíduos por meio disciplinares (biopolítica); promover saúde sem apegar-se 

a um ideal do saudável criado a partir da individualidade humana. Há pistas que podem ser 

tateadas quando se deseja criar desvios nos modos de lidar com os diagnósticos psiquiátricos, com 

a cidade, com a clínica, com o louco e com nós mesmos! Assim, a sexta-feira pela manhã é o dia de 

habitar o supermercado. É também o dia mais esperado da semana pelos irmãos: comprar aquilo 

que é da ordem do desejo e também da necessidade, pensar o que falta nas prateleiras e é preciso 

repor, calcular o dinheiro que se tem e o que se pode gastar, observar a data de validade, escolher 

o que está fresco, encontrar pessoas realizando a mesma atividade, compartilhar o mesmo espaço 

com o estranho, ter paciência para enfrentar uma fila e lidar com a frustração quando aquilo que se 

deseja saborear está em falta, são algumas das ações trabalhadas com os irmãos. Assim, buscamos 

ferramentas conceituais que possibilitam operar a clínica no campo da reforma psiquiátrica, 

lembrando que quando a cidade invade o setting de tratamento a clínica é posta em questão. No 

AT, esta clínica se enlaça com a cidade inventando outro modo de produzir saúde, é preciso estar 

atento à cidade e suas inusitadas nuanças. Nesse viés, o AT acompanha territórios existências e 

coloca as práticas de cuidado em movimento: não há como saber o que as ruas têm a nos oferecer 

de antemão, é preciso se permitir a compor com elas, assim também não há como saber o que o 



 
 

outro necessita, é preciso habitar seus territórios.   

DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO? A articulação e comunicação com a rede se torna 

um desafio a cada novo encontro. A justiça entra em cena quando precisamos nos apoiar na lei 

para garantir os direitos dos usuários e trabalhadores, a assistência social quando precisamos 

articular a moradia e documentações e a atenção básica quando diz respeito a todo cuidado 

territorializado de um sujeito que acessa o Sistema Único de Saúde (SUS).  

QUAIS AS NOVIDADES DESTA EXPERIÊNCIA? Como novidade, podemos citar o ato de 

acompanhar a loucura no acesso à cidade, pois assim ampliamos o fazer da clínica e a 

possibilidade de que novos arranjos sejam delineados no cuidado. Lobosque (2007) nos ajuda a 

pensar a intervenção junto à cidade usando o termo do movimento antimanicomial, em que este 

não pode ser entendido apenas em seu caráter terapêutico, nem mesmo em oferecer ao louco os 

direitos de todos os cidadãos. A autora expõe a necessidade de buscar para a loucura algum lugar 

na cidade, o que implica em sua reinvenção, assim como outro pensamento em relação à loucura. 

Outra novidade significativa é o fazer com, ou seja, profissionais de saúde mental realizam compras 

num supermercado junto com usuários. Assim, buscamos promover a autonomia desses sujeitos. 

Observa-se também o envolvimento da comunidade neste fazer terapêutico o que evidencia uma 

ampliação dos cuidados. 
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Eixo temático: GESTÃO 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CUIDANDO DO FUTURO 

Arminda Carolina da S. Machado 

 

Local da experiência: Lajeado, Rio Grande do Sul – Brasil. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvida:  

Equipes de rede envolvida gestão da SESA, Clinica do Espaço Vital (terapias holísticas), secretaria 

de cultura, SEJEL, ESFs e Agentes Comunitários de Saúde. A equipe de gestão iniciou com o 

acolhimento ao grupo com voz e violão e em seguida como "apoio", organizando o local, 

providenciando alimentação, como lanches (manhã e tarde), água e almoço para 86 ACS, também 

participamos das atividades como forma de integração equipe e agentes. A secretaria da educação 

nos forneceu equipamentos de som e a secretaria da juventude esporte e lazer ofertou uma bola de 

vólei que foi sorteada entre os ACS.  

Qual foi a experiência desenvolvida? 

A partir de um momento vivenciado pela equipe de gestão da saúde com Práticas Integrativas e 

Complementares-PIC pensou-se na ampliação deste cuidado na perspectiva de reforçar o apoio ao 

profissional agente comunitário de saúde, produzindo pessoas capazes de indagar, de construir 

coletivamente e assim fortalecer sua prática diária. Aproveitando o Dia do Agente Comunitário de 

Saúde resolvemos proporcionar um dia inteiro de cuidado a este profissional e a oportunidade de 

se conhecer mais profundamente, ser capaz de identificar quais atitudes e ações contribuem para o 

auto-equilíbrio, através apoio dos profissionais do Espaço Vital, clínica de terapias holísticas 

juntamente com a gestão da saúde municipal, a qual vem assumindo posição de oferecer esta 

alternativa, ampliando a discussão para estender à população. Foi providenciado estrutura de 

apoio, como  almofadas, barracas e alimentação, contamos com o apoio dos demais profissionais 

das ESFs, da gestão local de saúde. O local escolhido foi a sede campestre da associação dos 

funcionários municipais, um local agradável às margens do rio Taquari, propiciando bem-estar, 

controle emocional e mental aos envolvidos.  

A nossa preocupação maior era como trabalhar numa dimensão subjetiva com o número de 

agentes presentes, mas uma das vantagens da terapia holística é a inexistência de padronização, 

então, como estratégia usamos os campos e o contato com a natureza para o desenvolvimento das 

atividades com os pés descalço e sentados na grama. As técnicas usadas foram de muita 

sensibilidade para com este grupo. Deu para perceber que a aceitação foi unânime. Realmente foi 



 
 

um dia único para os agentes e também para nós equipe de gestão pois a proposta foi exitosa. No 

final do dia alguns agentes expressaram seu sentimento em relação ao “cuidado” que receberam 

não escondendo o encantamento, a sensação de como chegaram e de como estavam se sentindo, a 

surpresa com a atenção recebida e a importância de cuidar sua mente e do seu corpo, muitos 

desconheciam as técnicas utilizadas. A proposta da gestão é sim de desenvolver estratégias 

dinâmicas e sensíveis para trabalhar as necessidades das Equipes de Saúde do município, 

incluindo as PICs  no seu local de trabalho, semanalmente, para que se possa estender este cuidado 

a todos os profissionais. 

Desafios para o o desenvolvimento? 

O maior desafio foi desenvolver tais atividades com um número grande de agentes de saúde das 

diversas localidades do município e das mais diferentes culturas, outro relevante desafio é 

apresentar este paradigma holístico em uma população mais introspectiva. 

Quais as novidades desta experiência? 

A proposta das práticas integrativas na atenção primária a saúde, já vem sendo introduzidas como 

estratégia nos encontros com os Agentes Comunitários de Saúde como ferramenta essencial, 

através de pequenas experiências como forma de acolhimento. A experiência proporcionou 

sensibilização do grupo em construir estratégias de ação enquanto coletivo identificando seu papel 

na comunidade, melhorando a capacidade de analisar suas ações saindo do convencional, fazendo 

com que cada um se conheça profundamente e se beneficie do auto-equilibrio. 

Outras observações:  

O espaço em que refiro é a sede campestre dos funcionários da prefeitura, um local grande, à beira 

do rio taquari, arborizado, com muita sombra, com campos de futebol e um salão de festas com 

churrasqueira. o convite aos acs foi impresso e verbal,  comunicando que seria um dia especial 

dedicado ao agente e enviado às nove esfs e às 30 ACS do EACS. 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

ATENDIMENTO HUMANIZADO: AS NOVAS FORMAS DE 

ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA 

Alessandra Cassal dos Santos 

Tânia Bellin 

Tânia Bergmann 

Edelvani Dutra 

Berenice de Moraes 

Solange Sehn 

Bernadete Ortiz 

Marjori henig 

 

Local: ESF Jardim do Cedro – Lajeado - RS 

 Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  

Equipe da ESF Jardim do Cedro. 

 Qual foi a experiência desenvolvida? 

A experiência desenvolvida foi atender em horário extra, que abrangesse a noite, visando atender 

as pessoas que não conseguem vir até a unidade no horário habitual. Foram consultas agendadas 

para enfermeira e médico no primeiro momento, e agora há para dentista e nutricionista. É 

desenvolvido ações de prevenção à doenças. 

 Sobre o que foi? 

Foi sobre o que visa a atenção básica: prevenir a doença, humanizar, acolher. Os atendimentos 

foram para pessoas que nunca vem à unidade por trabalharem no mesmo horário. 

 Como funciona a experiência? 

A experiência funciona com agendamento de consultas para enfermeira, médico, dentista, 

nutricionista em horário extra (noturno). As agentes comunitárias de saúde agendam com as 

pessoas que gostariam dessas consultas, ou que necessitam de algo da unidade, como 

medicamentos, verificação de pressão arterial, HGT, mostrar exames, vacinas para adultos e 

crianças. No momento, está ocorrendo uma vez por mês,  das 18h às 20h30min. 

Desafios para o desenvolvimento? 

O maior desafio é a conscientização da população da importância da prevenção para aproveitar 

esta oportunidade, e realizar exames como citopatológicos de colo de útero, mamografia, testes 



 
 

rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, verificação de Pressão arterial, vacinas, saber o que o ESF 

pode oferecer para a família, etc. Ainda, orientar para não faltar às consultas, tendo em vista que é 

organizado por horários escassos e muitas pessoas gostariam de participar. O desafio de abranger 

toda população, pois o bairro cresceu muitos nos últimos 4 anos, ampliando demais a quantidade 

de famílias e estas famílias precisam dos cuidados pertinentes à eles. Outro desafio foi desenvolver 

a atividade com outros profissionais (multiprofissional), como ocorrerá no mês de Outubro. 

Querendo assim, que fosse ampliado para outros profissionais necessários, como pediatra. 

 Quais as novidades desta experiência? 

Sendo um ESF, deve-se buscar a prevenção, e esta foi uma forma/opção para não prejudicar os 

trabalhadores que perdem prêmios ou dias de trabalho na empresa para poder buscar a saúde. 

Sendo assim, estas pessoas, muitas vezes trabalham doentes ou sem a opção de prevenir a doença. 

Outras observações: 

A ideia seria que houvesse Estratégia de Saúde da Família em horário extra, sempre fixo. Para que 

pudesse sempre ter esta opção, com outra equipe de Saúde talvez (?), no entanto, cuidando para 

não se tornar um pronto atendimento. 



 
 

Eixo Temático: Gestão 

 

BONS ENCONTROS NA PROMOÇÃO DE VÍNCULOS NAS EQUIPES 

DE SAÚDE 

 

Autor: Cargnelutti, AG1  

 Schwingel G2 

 Brandelli, MW3 

Bandeira, JH4 

Ulsenheimer, A5 

 Teixeira MFN6 

 

Local da Experiência: Secretaria Municipal de Saúde de Lajeado / RS 

Pontos da Rede/Equipes envolvidas: A experiência está em desenvolvimento na rede de saúde de 

Lajeado, e busca envolver todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, lotados em todos 

serviços. 

Sobre o que foi? A proposta visa qualificar a tecnologia do acolhimento em todas os serviços de 

saúde do município, desde as Unidades Básicas, Serviço de Assistência Especializada (SAE), 

Centros de Atenção Psicossocial,  núcleo administrativo, envolvendo os servidores na produção de 

encontros de educação permanente em saúde. A ação se ampara na Política Nacional de 

Humanização (PNH), a qual pressupõe o reordenamento da assistência a saúde qualificando a 

relação entre usuários e trabalhadores em saúde, com acolhimento, vínculo e instalação da clínica 

ampliada, entre outros atributos, confrontando o modelo médico-centrado em benefício da 

interdisciplinaridade e da intersetorialidade em saúde. A formação de trabalhadores em saúde, no 

Brasil, contudo, apresenta deficiências quanto às competências e habilidades com este foco, o que 

se reflete em dificuldades cotidianas percebidas na rede de saúde. Neste sentido, neste projeto 

buscamos ampliar o contato entre os servidores, problematizando os processos de trabalho, tanto 

nas ações intraequipe quanto na relação da equipe com os usuários do SUS. A partir deste objetivo, 

propõe-se propiciar encontros efetivos das equipes, nos quais a reflexão sobre a ação é o começo da 

roda de conversa.  

Como funcionou a experiência? Em Lajeado a gestão optou por investir no trabalhador em saúde, 

na produção de processos de trabalho que tragam realização. De antemão, vale destacar que se 

trata de confrontar manifestações diversas de desmotivação. Neste sentido, está em 



 
 

desenvolvimento o Projeto Bons Encontros em Saúde, o qual, com amparo teórico na PNH e na 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), problematiza a assistência a saúde. 

Desde 2013 os encontros com os trabalhadores das Unidades têm acontecido periodicamente, em 

diferentes momentos. Há momentos de encontro direcionados  para profissionais graduados. 

Outros momentos são específícos para agentes administrativos, técnicos de enfermagem e pessoal 

da higienização. Também há encontros que mesclam todos os trabalhadores. Para cada encontro o 

grupo condutor pensa estratégias diferenciadas, visando envolver todos os participantes. No que 

diz respeito aos trabalhadores graduados (médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas e 

psicólogos), em 2014 foram promovidos quatro encontros para a mobilização dos mesmos. Nestes 

encontros foram propostas  diferentes dinâmicas, as quais foram utilizadas com o objetivo de 

problematizar as práticas e debater quanto aso processos de trabalho, sempre com base na PNH. 

Temos como foco a garantia e melhoria do acesso com qualidade da população às Unidades de 

Saúde, além da atenção integral a saúde. O diálogo em torno do acolhimento e de outras 

tecnologias do cuidado vão sendo acessadas e percebidas como necessárias. Os encontros têm 

suscitado a necessidade de se propiciar mais reuniões efetivas das equipes, a implantação do apoio 

institucional, a qualificação do contato entre os diferentes pontos da rede, mediante o 

desenvolvimento de ações conjuntas entre diferentes serviços. Nestes encontros, também são 

trabalhadas temáticas como o acolhimento, a escuta qualificada, a sala de espera, o vínculo, a ética 

profissional e a técnica de cada profissão. Por método, problematizamos, via metodologias ativas, 

as práticas profissionais, com foco nas atividades cotidianas e por meio de situações-problema. As 

equipes refletem sobre sua atuação e identificam dificuldades e potencialidades, enfocando o 

trabalho vivo em que estão envolvidos.  

Desafios para o desenvolvimento:  Estamos mexendo com rotinas de trabalho, desafiando os 

atores a repensar práticas e, em alguns casos, confrontar zonas de conforto que causam 

insatistação. Talvez este seja o primeiro grande desafio. Da mesma forma, outro desafio de monta é 

reunir os participantes de forma segura, sem perda na qualidade dos atendimentos realizados nas 

unidades de saúde, buscando garantir que todos os trabalhadores estejam presentes. Estes 

encontros ocorreram em diversos momentos, com dinâmicas e metodologias diferencidas. 

Organizar os encontros também desafia o grupo condutor do trabalho, na medida em que se busca 

dar sentido aos encontros. Sensibilizar os trabalhadores para a temática é um desafio, na medida 

em que as avaliações realizadas a cada encontro orientam o próximo encontro, repensando 

dinâmicas e promovendo movimentos na condução dos encontros, ativando o potencial de cada 

participante e propondo uma reflexão sobre a ação, individual e em equipe. O grande objetivo do 

projeto é garantir o acesso do usuário com qualidade. Neste sentido, é necessário que cada 



 
 

trabalhador da saúde se perceba como agente transformador. Este processo é mediado pela 

formação de cada um, pelas questões do núcleo profissional e campo de atuação, pela implicação e 

co-responsabilização do trabalhador frente ao usuário, e por outras muitas questões que 

atravessam o campo da saúde coletiva e da mudança do modelo de saúde.  

Quais as novidades desta experiência? Na perspectiva de uma metodologia problematizadora e 

ativa, o que houve de novo é que trabalhamos partindo dos saberes das equipes, contextualizando 

de forma que essa experiência pudesse ser sentida. Como vamos acolher, possibilitar acesso, se não 

nos encontramos? Os BONS ENCONTROS foram um disparador de momentos de encontro, 

discussão, escuta, acolhimento dos próprios trabalhadores da saúde, para que assim, vivendo o 

contexto proposto pudéssemos como passo seguinte acolher ao usuário, visualizar o trabalho em 

equipe, enriquecer de conhecimento este profissional que realizará efetivamente o acolhimento no 

serviço de saúde, empoderá-lo , valorizá-lo, sendo este um dos eixos da PNH. 

Outras obervações (se houver): Nosso trabalho visa avaliar o contexto do trabalho em saúde e a 

partir disto qualificar as práticas sociais. Os resultados indicam uma relação mais próxima entre os 

próprios trabalhadores em saúde e destes com os usuários dos serviços, produzindo bons 

encontros, em benefício de todos atores envolvidos. Além disso, a iniciativa permitiu implementar 

outra ação, o Acolhimento Solidário em Saúde, focado na classificação de risco e vulnerabilidade, 

com agendamento de atendimentos e procedimentos, eliminando gradativamente as rotineiras 

“filas da madrugada”.  

 

7. Enfermeira, Coordenadora da Atenção Básica, Lajeado, RS 

8. Fisioterapeuta, Secretário de Saúde, Lajeado, RS 

9. Enfermeira, Coordenadora do NUMESC, Lajedo, RS 

10. Psicóloga, Coordenadora da Saúde Mental, Lajeado, RS 

11. Nutricionista, Coordenadora do PSE, Lajeado, RS 

12. Cirurgião Dentista, Coordenador das ESF, Lajeado, RS 

 



 
 

Eixo Temático: Atenção Básica 

 

CONSULTA MULTIPROFISSIONAL  - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Maristela Born Dick 

 

1 – Local onde foi realizada a experiência: Esta experiência foi desenvolvida  a partir de uma 

Estratégia de Saúde da Família – ESF na cidade de Lajeado no Bairro Santo Antônio..   

2 – Pontos de rede/ equipes envolvidas: Profissionais da rede Assistente Social, serviço de Saúde 

Bucal da ESF, pediatras e CAM – Centro de Atendimento à Mulher 

3 – Qual foi a experiência desenvolvida: Foram organizados dois Grupos de Trabalho, um que irá 

atender as gestantes e outro crianças de puericultura de 0 a 12 meses. Fazem parte do grupo os 

seguintes profissionais: enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, nutricionista, odontólogo, 

auxiliar de consultório dentário, assistente social e ACS. 

A coordenação dos Grupos de Trabalho será de responsabilidade do enfermeiro, cada um por seu 

respectivo grupo. Da mesma forma os técnicos de enfermagem, devem, dentro do seu grupo, 

acolher a chegada do paciente, agendar o retorno, controlar lista de presença, entrar em contato 

com os ACS para busca ativa se necessário e permanecer em sala de espera juntamente com a 

Assistente Social, durante o ato da consulta individualizada, no sentido de ampliar a escuta e 

tornar o serviço mais resolutivo. 

A equipe terá  o controle de todas as gestantes e crianças dentro da faixa etária prevista, dentro da 

população adscrita e fará seu acompanhamento integral e igualitário, respeitando as diretrizes do 

SUS. Também será responsável pela organização dos grupos, de gestante e puericultura, 

respectivamente  e escolha dos temas a serem abordados nos encontros requisitando os demais 

profissionais citados acima, tanto em procedimentos coletivos como individuais conforme 

necessidade. 

Os encontros com as gestantes serão mensais de acordo com a a idade gestacional (por trimestre), 

totalizando três grupos. No primeiro momento será feito o procedimento coletivo educativo, com 

assunto pré determinado conforme cronograma e participam destes encontros o enfermeiro, o 

técnico de enfermagem, o médico, assistente social, nutricionista e demais profissionais conforme 

solicitados.  O mesmo processo será utilizado para a puericultura tendo a seguinte divisão: 0 a 4; 5 

à 8 e 9 à 12 meses, totalizando três grupos. 

No segundo momento as gestantes e/ou crianças serão encaminhadas para consulta individual 

onde será utilizada a Consulta Multiprofissional como ferramenta de atendimento 



 
 

individualizado. Na consulta entram em consultório: o profissional enfermeiro, o médico e 

nutricionista e durante a consulta é feita avaliação antropométrica, sinais vitais, avaliação do 

período gestacional e ou desenvolvimento da criança, solicitação de exames e outros 

encaminhamentos que se fizerem necessários. 

A equipe de saúde bucal, por sua vez, realiza palestras agendadas dentro do cronograma, tanto 

das gestantes quanto puericultura e são agendadas três consultas odontológicas individuais para 

as gestantes durante o período gestacional, como rotina. 

4 - Desafios para o desenvolvimento: 

Os seguintes desafios podem ser elencados: 

13. Ampliar o conhecimento para o auto cuidado; 

14. diminuir intercorrências na gestação; 

15. diminuir intercorrências no desenvolvimento infantil; 

16. prover atendimento integral à gestantes e crianças menores de um ano de idade; 

17. viabilizar troca de experiências; 

18. esclarecer mitos e verdades da gestação e puericultura; 

19. facilitar vínculo com a equipe; 

20. diminuir mortalidade materna, neonatal e /ou infantil. 

5 - Quais as novidades para a experiência: 

A grande novidade do projeto é a consulta multiprofissional que qualifica o atendimento numa 

ótica inter e transdisciplinar. Oferecendo um atendimento de qualidade e resolutivo, valorizando a 

equipe e o paciente.



 
 

Eixo: CICLOS VITAIS 

 

ENCONTROS DE VIDA: UMA EXPERIÊNCIA DO CUIDADO NA RUA 

 Bruna Lopes Martins 1 

 Rafaela Rocha Mattos Pinto 2 

 Márcia Raquel Azevedo Ribeiro 3 

 

Local da experiência: 

Brasil, Rio Grande do Sul, Lajeado 

Pontos de rede/equipes de envolvidos: 

Caps AD Sim pra Vida, saúde e assistência social 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Acolher e cuidar de pessoas que estão em situação de rua, o Caps AD propõe uma estratégia de 

cuidado que transpassa os espaços físicos instituídos.  

Sobre o que foi? 

Sobre o cuidado com pessoas em situação de rua. 

Como funciona(ou) a experiência? 

Acontece um encontro semanal, com um dia fixo para realizar-se. Vamos até o encontro de pessoas 

que estão em situação de rua, comumente fazendo uso de drogas.  Propomos um momento de 

encontro, cuidado e assim reflexão sobre a vida e modos de subjetivação. Pessoas que usam drogas 

de modo abusivo usualmente estão em situações de vulnerabilidade social e sofrem com a 

exclusão comumente produzida por um efeito midiático e de preconceito. Entendendo também 

que pessoas que estão na rua tem o direito de ir e vir e lembrando que os CAPS se constituíram 

para desinstitucionalizar o sujeito, o cuidado deve ser para além do espaço físico do serviço 

especializado, proporcionando promoção de saúde para todas pessoas que estão fazendo uso de 

drogas.  Petuco,D. (2012)  propõe uma discussão e reflexão a cerca dos discursos autorizados e 

discursos interditos às pessoas que usam drogas. A partir desta perspectiva, o olhar, a escuta deve 

ser ampliada, em função de que pessoas que usam drogas entendem e sabem quais são os 

discursos autorizados e os interditos. O autor ainda ressalta que enquanto pensarmos que para 

cuidar das pessoas que usam drogas é preciso ser esperto, para não cair na chamada manipulação 

do adicto, estamos fechando nossa escuta ao invés de acolher aquela pessoa que está em 

sofrimento, comprovando a necessidade de estar ensaiando sempre novas estratégias.  A pessoa 

que está em uso de drogas não se resume a isto e não podemos colocar fosforescente na droga. O 



 
 

objetivo deste projeto é realizar um cuidado para além do CAPS AD, visando promoção de saúde 

como uma estratégia de redução de danos.  

Assim, propor cuidado e atenção nos espaços públicos (rua) para pessoas que estão fazendo uso 

abusivo de drogas procurando escutá-los nas suas necessidades.  No primeiro momento faz-se 

uma tentativa  sucessivas aproximações com as pessoas que estão na rua fazendo uso de drogas, 

utilizando de alguns dispositivos para promover o encontro no território existencial. No momento 

de intervenção, no momento de chegada colocamos os objetivos que não se referem à internação 

ou a necessidade de estarem se deslocando ao CAPS AD, mas de apenas ter um vínculo, e que se 

estas pessoas julgarem necessário podem estar se deslocando até o serviço. Pretende-se também 

convocar estas pessoas para pensar no projeto, em atividades que podem ser desenvolvidas para 

que faça sentido e que estes sujeitos envolvam-se com o processo de promoção de saúde proposto  

e apropriação do seu processo de cuidado e modos de viver. 

Desafios para o desenvolvimento: 

O necessário deslocamento de pensamento moral, de desconstrução de paradigmas e estigmas no 

cuidado e principalmente dos modos instituídos que com frequência acabam formando barreiras e 

dificuldades de acesso dos usuários ao serviço. 

Quais as novidades desta experiência? 

Promoção de cuidado para além dos muros do Caps AD. 

Construção de outras formas de cuidado, utilizando como um dos aportes teóricos a clínica 

peripatética.  

Aproximação de usuários ao serviço, com um acolhimento incondicional e integral. 

 

Referências Bibliograficas: 

Petuco, D. “O cuidado de pessoas que usam drogas: contribuições de uma Redução de Danos 

fecundada pela Educação Popular”  

Lancetti, A. “ Clínica Peripatética” 

 

1 Psicóloga do CAPS AD, Lajeado, Brasil 

2 Consultora em Dependência Química do CAPS AD, Lajeado, Brasil 

3 Coordenadora e Psicóloga do CAPS AD, Lajeado Brasil 
 



 
 

Eixo temático: DIVERSIDADE E TRANSVERSALIDADE 

 

ESCRITA E VOZES DO MUNDO: UMA OFICINA! 

Adriana Rossetto Dallanora14 

 

LOCAL DE EXPERIÊNCIA (PAÍS, ESTADO, MUNICÍPIO): Brasil, Rio Grande do Sul, Lajeado. 

PONTOS DE REDE/EQUIPES DE REDE ENVOLVIDOS: Centro de Atenção Psicossocial I. 

QUAL FOI A EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA? Oficina de Jornal do CAPS I - ComuniCAPS 

SOBRE O QUE FOI? Oficina de Jornal – construção do Jornal ComuniCAPS,  num serviço 

especializado em saúde mental. 

COMO FUNCIONA(OU) A EXPERIÊNCIA? A Oficina de Jornal propõe a escrita de histórias de 

vidas que habitam um CAPS, histórias que se encontram numa prática que busca a 

desinstitucionalização da loucura e outras produções. Produções da escrita e de vidas. Escritos que 

modificam e transformam o serviço, as vidas que ali circulam e podem transformar o modo de ver 

a loucura por aqueles que acessam o jornal e passam a conhecer o que ali se produz. A escrita 

possibilita um encontro, e aqui lembro os pensamentos espinosianos, dos bons encontros que 

expandem a potência dos corpos e especialmente expandem a vida. Encontros com outros 

mundos, não apenas aqueles dos territórios limitados no espaço, mas daqueles que são os mundos 

que não existem como matéria, mas que constituem os mundos dos que escrevem. Desse modo 

constitui-se uma Oficina de Jornal, que através da escrita propõe pensar a relação de cada usuário-

escritor tem consigo mesmo, com suas histórias e o que se tornam a partir do que são. Esta oficina 

acontece uma vez por semana e neste momento somos oito integrantes (1 psicóloga, 1 estagiário de 

psicologia e 6 usuários). Nosso objetivo é produzir um jornal do serviço, que é distribuído à 

comunidade pelo próprio grupo-escritor. Segundo Barros (1994b, p.154) um grupo, pode ser “um 

dispositivo quando trata de intensificar em cada fala, som, gesto, o que tais componentes acionam 

das instituições (sociais/ históricas) e de como nelas constroem novas redes singulares de 

diferenciação”. Assim, este jornal torna-se uma construção de afetos criadores, multiplicidades que 

contagiam e produzem agenciamentos, outras criações. Movimentos potentes que modificam o 

modo de ser e subjetivar de cada um que participa desta oficina. Processos de subjetivação sendo 

agenciados através da escrita de um jornal, da contação de histórias das vidas, dos fatos e 

acontecimentos que marcam os corpos destes que escrevem. Altoé (2004, p.53) refere que para 
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definirmos “nossa posição na sociedade, precisamos nos referir a inúmeras organizações e 

instituições às quais não estamos diretamente ligados”. Assim, percebemos que inúmeras 

instituições que atravessam o tema da loucura, vão compondo estes usuários, mesmo que 

conscientemente não estejam ligados diretamente à si, mas que constituem e constroem as 

subjetividades. Processos de subjetivação que vão dando pertencimento a este grupo-oficina, 

manifestando as individuações através do coletivo. São processos de transversalidade que se criam 

nos encontros, nas relações e produzem subjetividades e vão romper com o discurso da ideologia 

dominante, possibilitando agenciamentos de outros corpos-sujeitos-devir! Desse modo, pensar 

quais efeitos estão sendo produzidos nos leva a problematizar os atravessamentos vividos por 

estes sujeitos outrora diagnosticados como “loucos que nada sabem e nada podem”. 

DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO? Pensar e trabalhar com a Reforma Psiquiátrica – 

RP – nos convoca a pensar nos modelos de cuidado em saúde mental construídos ao longo dos 

anos. Modos estes, que propõe construções diferentes e diversas que se constituem à partir das 

mãos de seus operadores, contrapondo modos estabelecidos. Propor outros modos de trabalhar 

em uma oficina, possibilitando a autoria da escrita de um jornal e da própria vida, negando, 

portanto, as posições instituídas. Entendemos que os operadores (também sujeitos sociais) também 

construíram um espaço de confinamento nos hospitais psiquiátricos, assim como produziram e 

produzem movimentos de desinstitucionalização da loucura, atravessados por movimentos 

instituídos. 

QUAIS AS NOVIDADES DESTA EXPERIÊNCIA?  Esta oficina toma como novidade a 

construção do ComuniCAPS, como instrumento de criação de possibilidades de falar, escrever, 

relatar sobre suas experiências de vida, acionar memórias que estão em seus corpos, pois “com o 

corpo carregamos não só nossa memória, mas a memória do mundo” (Costa e Kirst, 2010,p.199).  

Voltar ao passado, às vivências não é apenas um retorno, é tomar outro caminho, outro espaço de 

voz e palavra àqueles que se tornaram invisíveis e impossibilitados de fala. Buscar um espaço de 

afecções - afetar e ser afetado para poder caminhar pelas incertezas da diferença, produzindo uma 

clínica em movimento, que se produz por agenciamentos e desejo, pois “toda escrita é um 

acontecimento” (Amorim, 2002, p.8). 
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Eixo: Ciclos Vitais 

 

FESTA DE INVERNO DO PIM DE LAJEADO COMO ESTRATÉGIA DE 

INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.  

Brust, J*¹ 

Ulsenheimer A²,  

Schwingel G³  

Azevedo, JS4  

Ely, AP5 

 

Local da experiência:   

Brasil, RS, Lajeado 

Pontos de rede/equipes de rede envolvida:  

Grupo de Trabalho Municipal (GTM), Unidades Básicas/Estratégias de Saúde da Família (ESF), 

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada em 

Assistência Social (CREAS) e Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI).   

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Em que pese o Programa Primeira Infância Melhor (PIM) existir a cerca de 10 anos no Rio Grande 

do Sul, o município de Lajeado não comportava esta política, a despeito da percepção de 

necessidade que os diferentes pontos da rede identificavam. Em 2013 optou-se por mudar esta 

realidade e neste sentido foram encaminhadas as medidas administrativas e pensadas formas de 

envolver a população. Foi criado o GTM e no início de 2014 ocorreu à capacitação e seleção dos 

visitadores. Com a interlocução permanente das secretarias de Saúde (SESA), Educação (SED) e 

Trabalho, Habitação e Assistência Social (STHAS), e participação das equipes da ESF, CRAS, 

CREAS e EMEI, foram identificadas uma série de famílias passíveis de intervenção do PIM e, 

mediante isto, as mesmas foram cadastradas. O que se percebeu foi que a maioria das famílias 

concentrou-se no território de três ESF (Conservas, Santo Antônio e Morro 25). Nesta perspectiva, 

já com as visitas regulares em andamento, propôs-se a realização de um evento de mobilização 

social que envolvesse estas comunidades, fazendo-as conhecer mais de perto toda a potencialidade 

do PIM. Nasceu assim a idéia de organizar a Festa de Inverno, realizada em 20 de julho, no Ginásio 

de Esportes do Bairro Morro 25, a qual reuniu estimados mil participantes, ao longo de uma tarde 

de domingo.  

Sobre o que foi? 



 
 

A Festa de Inverno do PIM propiciou a integração das famílias participantes e da comunidade em 

geral com os profissionais e instituições envolvidas no desenvolvimento do programa, por meio de 

uma série  de atividades lúdicas, de cuidado à saúde e de bem estar pessoal.  

Como funciona a experiência? 

O GTM e visitadores, desde as primeiras visitas marco-zero, perceberam que a comunidade em 

geral não conhecia o PIM. Embora o mesmo tenha sido divulgado pelos meios de comunicação e 

em reuniões realizadas na comunidade, muitas famílias persistiam com dúvidas e se mostravam 

resistentes à intervenção proposta. Com o objetivo de aproximar as comunidades com o programa, 

a Festa de Inverno do PIM mobilizou os profissionais envolvidos, além de buscar apoio na 

comunidade e em instituições públicas e privadas. O evento contou com oficina de pintura, espaço 

para cuidados pessoais, brinquedos infláveis do SESC, venda de produtos artesanais do Clube de 

Mães local, brincadeiras típicas das festas juninas, mateada e brechó, o qual comercializou, à 

preços simbólicos, centenas de peças de roupas coletadas com o apoio do Colégio Sinodal Gustavo 

Adolfo.  As atividades foram proporcionadas com o envolvimento de diversas pessoas da 

comunidade, de apoiadores e profissionais envolvidas no programa.  

Desafios para o desenvolvimento: 

O primeiro desafio consiste na pouca disponibilidade de recursos específicos para organizar a 

Festa. Neste sentido, foi necessário o empenho e envolvimento da SED, da SESA, da STHAS e dos 

profissionais envolvidos diretamente no PIM para suprir as necessidades logísticas do evento. Da 

mesma forma, outro desafio foi mobilizar membros da comunidade a participar da organização 

prévia e no dia da festa.  

Quais as novidades? 

O PIM é um programa reconhecido pelo seu impacto social e, neste sentido, a festa trouxe 

reconhecimento quanto às possibilidades do mesmo. Muitas famílias que antes desconfiavam dos 

propósitos hoje se tornaram apoiadoras e indicam outras famílias que poderiam ser assistidas pelo 

PIM, demonstrando que o programa está legitimado pela população local.  

Outras observações: 

A Festa de Inverno é apenas uma das medidas de integração com a comunidade. O GTM e os 

visitadores vêm desenvolvimento uma série de outras iniciativas com o mesmo objetivo. Vale 

destacar que, graças aos apoios recebidos nesta festa os custos foram muito baixos. Da mesma 

forma, a comunidade local já manifesta aguardar mais eventos deste tipo, consagrando a Festa de 

Inverno como marco na comunidade local. Neste sentido, a Festa de Inverno do PIM estará 

oficializada no Calendário de Eventos da Administração Municipal, a pedido da comunidade.  

 



 
 

21. Pedagoga, Coordenadora do PIM, Lajeado, RS 

22. Nutricionista, membro do GTM, Lajeado, RS 

23. Fisioterapeuta, Secretário de Saúde, Lajeado, RS 

24. Assistente Social, membro do GTM, Lajedo, RS 

25. Monitora do PIM, Lajeado, RS 

 

 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

GRUPO AMIGOS DA BALANÇA 

Mileine Mussio 1 

Adriana Ulsenheimer 2 

Lise Bohn Mirandolli 3 

Samantha Nicareta Munhoz Mussolini 4 

Katia Barbieri Becker Delwing 5 

 

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

Pontos de rede/equipes de redes envolvidos: Rede de Atenção Básica e Estratégias de Saúde da 

Família (ESF) envolvendo Nutricionistas, enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Agentes 

Comunitários de Saúde. 

Qual foi a experiência desenvolvida? Os profissionais da área da Nutrição da Secretaria de Saúde 

de Lajeado vem desenvolvendo um projeto com grupos nas Estratégias de Saúde da Família e 

algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O grupo intitula-se Amigos da Balança e tem a 

coordenação da nutricionista do local. 

Sobre o que foi? A experiência relaciona-se com excesso de peso e obesidade. 

As doenças e agravos não transmissíveis vêm aumentando e, no Brasil, são a principal causa de 

óbitos em adultos, sendo a obesidade um dos fatores de maior risco para o adoecimento neste 

grupo. A prevenção e o diagnóstico precoce da obesidade são importantes aspectos para a 

promoção da saúde e redução de morbimortalidade, 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 quando excluídos da estética difundida pela 

sociedade contemporânea. 

Em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a atenção básica é a porta de 

entrada do usuário no sistema. Por estar inserida próxima à comunidade, tem maior poder de 

compreensão de sua dinâmica social, tornando-se local privilegiado de atuação na promoção de 

saúde e no enfrentamento do excesso de peso que acomete o indivíduo, as famílias e a população 

(BRASIL, 2006). 

Diante disso, torna-se imprescindível desenvolver estratégias de intervenção, inseridas no contexto 

de cada comunidade. 

Como funciona(ou) a experiência? São realizados grupos com indivíduos adultos, classificados 



 
 

com excesso de peso, ou obesidade (IMC>25Kg/m2). A divulgação é realizada por profissionais da 

equipe e o grupo é aberto a comunidade. A periodicidade é semanal e são feitos 12 encontros. Os 

objetivos são: Perda de peso, melhora da autoestima e melhora da qualidade de vida. São 

estabelecidas metas semanais individuais de perda de peso, com entrega de plano alimentar, e em 

cada grupo são abordados assuntos referentes a alimentação saudável e reeducação alimentar. No 

primeiro encontro são realizadas combinações a respeito do horário,  comprometimento quanto a 

necessidade de participação para a construção do cuidado,  e entrega do certificado de 

participação. Os participantes tem a oportunidade de realizar trocas, expor suas 

experiências/vivências, sanar dúvidas. Ao longo dos encontros são desenvolvidas atividades 

como: Incentivo ao artesanato, trocas de mudas de temperos, debate sobre rótulos de alimentos, 

qualidade de vida, jogo de bingo, troca e análise de receitas. Ao final da 1ª edição a média de perda 

de perda de peso dos grupos foi de 2,7 Kg/pessoa, sendo que o participante recordista de perda de 

peso eliminou 13,2 Kg. Com o objetivo de continuarem seus tratamentos os participantes são 

encaminhados para os Grupos de Reeducação Alimentar de periodicidade mensal. A primeira 

edição aconteceu em 9 equipes de ESF/UBS do município, e atualmente os grupos estão em sua 

segunda edição. 

Desafios para o desenvolvimento? Para colocar o projeto em prática, encontrou-se como desafio 

fazer a reorganização do trabalho, de forma a priorizar os grupos, com a diminuição dos horários 

de consultas individuais. 

Quais as novidades desta experiência? Tratando-se de um projeto desenvolvido em ESFs e UBSs a 

experiência tem como novidade o acompanhamento nutricional mais assíduo, com periodicidade 

semanal.  

Outras observações (se houver): Devido a periodicidade, os grupos tem como ponto forte os 

vínculos estabelecidos, pré-requisitos indispensáveis para o cuidado em saúde. 

Referências bibliográficas (se houver): 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Caderno de Atenção Básica nº 12. Brasília: MS, 2006. 

 

1 Nutricionista de Estratégias de Saúde da Família do município de Lajeado, Rio Grande do Sul, 
Brasil. 
2 Nutricionista, coordenadora do serviço de Nutrição da Secretaria de Saúde do município de 
Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. 
3 Nutricionista da Atenção Básica do município de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. 
4 Nutricionista de Estratégias de Saúde da Família do município de Lajeado, Rio Grande do Sul, 
Brasil. 
5 Nutricionista de Estratégias de Saúde da Família do município de Lajeado, Rio Grande do Sul, 
Brasil. 



 
 

 



 
 

Eixo temático: Atenção básica  

 

GRUPO DA CAMINHADA:TUDO JUNTO MISTURADO 

Cilea Adalzira Henz 

 

Local da experiência: Lajeado/RS 

Pontos da rede/equipe envolvida: ESF Bairro Conservas 

Sobre o que foi:Vários idosos vinham ao ESF em busca de verificação de sinais vitais, glicose, 

consultas médicas e ou de enfermagem. A equipe constatou que não tinham como hábito 

nenhuma atividade física, muitas vezes nem saíam muito de casa. Foi decidido em equipe e 

lançada a idéia para a comunidade para que se iniciasse um grupo de caminhada. O desafio foi 

aceito, e esta atividade acontece duas vezes por semana, mais especificamente nas segundas e 

quartas  feiras pela manhã. Antes de se iniciar a caminhada, verifica-se a pressão arterial, HGT 

para os diabéticos e feitos alongamentos, as vezes com música, outras vezes com atividades com 

bola e todas as quartas-feiras com orientador de atividade física. Orientados a levarem água e que 

caminhe-se moderadamente, sempre em local mais plano, com calçado confortável. Durante o ano 

são feitos dois passeios, para fora do município com os usuários que são assíduos durante o ano 

nas caminhadas acompanhado da equipe do ESF. Neste passeio faz-se algumas atividades, 

brincadeiras, feito refeição coletiva, alguns idosos levam instrumentos musicais, tais como gaita e 

violão. 

Como funciona(ou) a experiência: A iniciativa deste grupo partiu da necessidade que a equipe 

sentiu em baixar os níveis glicêmicos, a pressão arterial, melhorar a auto-estima dos usuários, 

entrosamento, enfim melhorar a qualidade de vida da população. Este grupo da caminhada tem 

uma boa parceria entre  idosos, agentes comunitários de Saúde , enfermagem, funcionárias da 

limpeza, pois todos caminham como recurso de promoção à saúde, mas o que se percebe é uma 

boa integração entre equipe da saúde da família e usuários. 

Desafios para o desenvolvimento: Cada experiência tem os seus desafios. Este grupo tem a 

missão de manter-se ativo e de ser de uma forma continuada.  Percebe-se que este grupo é bastante 

independente, não dependendo totalmente da equipe do ESF, o que é muito bom, pois os atores ali 

envolvidos tem autonomia e atitude para tomada de decisões. 

Quais as novidades: Estas caminhadas servem como estímulo à caminhada de outras pessoas da 

comunidade e também para todos integrantes da equipe, sensibilizando-as para importância da 

atividade física, mas também importante, além da atividade física, o uso correto da medicação e 



 
 

cuidado na alimentação. 

Este trabalho foi inscrito na Mostra Nacional de Atenção Básica e foi selecionado e apresentado em 

Brasília, nos pontos de encontro, no mês de março de 2014. 

Também foi inscrito na Semana de Humanização e da mesma forma foi selecionado pelo Programa 

Nacional de Humanização (PNH) – Humaniza SUS em abril de 2014. 

 



 
 

Eixo: Atenção Básica 

 

MALUCO IN CONCERT 

Rodrigo Endres Kochenborger 

Cassiano Danenberger 

Tiago Canabarro 

Aline Kriger 

Eroni de Melo Mess 

Nadia Dantur 

Tiago Gutierres 

Ana Paula Schwertner  

Graziela Esquena 

Eder Viana 

Janaina K. Wagner 

 

Local de experiência: Lajeado, Rio Grande Sul 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Caps Adulto, Caps Infantil, Caps Ad Sim Pra Vida, 

ESF Convento, ESF Olarias, ESF Santo Antonio. 

Qual foi a experiência desenvolvida? Oficina Terapêutica de Música 

Sobre o que foi? CD gravado por 85 pessoas, entre eles usuários da rede de saúde mental, 

usuários do posto de saúde, agentes de saúde, equipe técnica. Neste CD, está impresso 8 músicas; 

entre elas, 3 de autoria dos próprios integrantes das oficinas. Essas oficinas têm cunho terapêutico 

no tratamento em liberdade de pessoas com transtorno mental severo e persistente, familiares e 

dependentes químicos. Musicaps: Encontro de oficinas terapêuticas que se utilizam da música. 

Como funciona(ou) a experiência? As oficinas terapêuticas de música tiveram início no Caps 

Adulto e logo se viu a importância deste trabalho no tratamento de pessoas com trastorno mental 

severo e persistente e com isso identificou-se a necessidade de ampliar sua atuação implantando-se 

essas oficinas também no Capsi Crescer. No ano de 2012, instalaran-se oficinas de música também 

no ambulatório AD e no posto de saúde do bairro Convento, onde havia um alto índise de 

tentativas de suicídio. Estes quatro grupo tornaran-se parceiros e começaram a realizar 

apresentações conjuntas. Em 2013, esses grupos lançaram um CD chamado Maluco in Concert, 

contendo 8 músicas, sendo 3 de autoria dos integrantes do grupo. Este trabalho foi, na avaliação 

dos integrantes das oficinas, um grande sucesso. No ano de 2014 recebeu o premio gestor publico 



 
 

de âmbito estadual, e ficou em 6º lugar na IV Mostra Nacional de Experiências Em Atenção 

Básica/ Saúde da Família. Após este premio as atividades do grupo se ampliaram para mais duas 

unidades de saúde, uma trabalhando com adultos e outra com crianças. Hoje, o grupo realiza 

apresentações em eventos da região e comemora a realização da terceira edição o MUSICAPS, 

encontro de grupos musicais de CAPS, já planejando a quarta.  

Desafios para o desenvolvimento? Os desafios impostos foram superados pelo grande empenho 

das equipes técnicas e um amplo trabalho em rede, envolvendo todo serviço de saúde mental do 

município, além do posto de saúde.  

Quais as novidades desta experiência? O trabalho em rede e a ligação da saúde mental com a 

Atenção Básica, trabalho esse que serve em muito para dessestigmatizar os usuários dos CAPS, 

assim como leva de encontro da Atenção Básica os cuidados e os olhares para possíveis transtornos 

que podem vir a ser severos e persistentes. 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

TÍTULO: PROJETO MEUS 15 ANOS 

Débora de Oliveira Quadros 

Equipe ESF Conservas 

 

Local de experiência: ESF Conservas, Lajeado, RS 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe ESF Conservas, Secretaria Municipal da 

Saúde de Lajeado, Associação de Moradores do bairro e comunidade em geral 

Qual foi a experiência desenvolvida? No dia 11/10/2013 foi realizada a quarta edição do Baile da 

Debutantes do Bairro Conservas, juntamente a Associação de moradores do bairro e Secretaria 

Municipal da Saúde. 

Sobre o que foi? Quarta edição do baile das Debutantes 

Como funciona(ou) a experiência? A  ideia de iniciar o baile foi com o objetivo de contribuir para 

a redução dos índices de violência  através da construção de uma rede social que identifique, 

integre, articule e promova ações governamentais e não governamentais. Ainda a redução dos 

índices de gravidez na adolescência,  prevenção de drogas e orientar sobre DSTs (Doenças 

Sexualmente Transmissíveis). Promover auto-estima das meninas/moças e integração com a 

equipe. 

Desafios para o desenvolvimento? Realizar roda de conversa com as debutantes no ESF com 

orientações da enfermeira, médico e dentista para integrar as meninas moças entre si e com a 

equipe, sensibilizá-las para uso de preservativos, métodos anticoncepcionais para prevenir DSTs e 

gravidez precoce, também evitar o uso de drogas. 

Quais as novidades desta experiência? Passeio de integração meninas/moças com a equipe. 

Todas debutantes do bairro podem fazer parte, sem custo nenhum, pois: os vestidos, os comes, a 

viagem, a ornamentação, manicure, pedicure, cabeleireiro, camisetas, maquiagem , almoço do 

passeio, brindes, tudo isso é conseguido através de doações da comunidade em geral. 

Outras observações: O baile acontece no ginásio da Associação de Moradores do bairro, toda 

debutante teve direito a trazer trinta convidados e elas foram conduzidas/ apresentadas à 

sociedade por cadetes da escola da brigada militar de Passo Fundo, todos com trajes a rigor. Em 

2013 este trabalho foi selecionado pelo CONASENS e apresentado por integrantes do ESF num 

congresso em Brasília e da mesma forma divulgado na revista do Conasens. 



 
 

Eixo: Atenção Básica 

 

NADA DE BICHO PAPÃO. O DENTISTA É NOSSO AMIGÃO! 

Rodolfo Pretto 1 

 

Local da Experiência:  

Brasil. Estado do Rio Grande do Sul. Município de Lajeado. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Estão envolvidos, no projeto, Equipe de Saúde Bucal do ESF e Profissionais da EMEI Criança 

Esperança, do Município de Lajeado. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Explorar a noção de saúde individual, de si mesmo, de crianças em idade da pré escolar. E como 

desenvolver a consciência de que podem ser responsáveis pela manutenção da própria saúde. 

Sobre o que foi? 

Foi sobre Educação! Mais especificamente, sobre Saúde Bucal, e todos os elementos que estarão 

relacionados, como alimentação, higiene, microflora, vaidade e autoestima. 

Como funciona a experiência? 

Funciona da troca de experiências entre o indivíduo mais apto a transmitir informação sobre saúde 

bucal - o Cirurgião-Dentista - e o indivíduo em pleno desenvolvimento de seu sistema cultural - a 

criança da pré escola -, em seus dois ambientes: a própria escola e o ambulatório odontológico. 

Desafios para o desenvolvimento? 

O desafio é persuadir de forma sutil, crianças que ainda estão num estágio de desenvolvimento da 

linguagem mais subjetivo e puro. E concorrer com um bombardeio de cultura prejudicial - comida 

refinada/industrializada, medo de dentista, a doença como coisa normal e inevitável, etc. 

Quais as novidades desta experiência? 

A novidade é utilizar uma área mais específica da saúde - que é a Saúde Bucal - para desenvolver 

uma consciência benéfica à saúde no seu sentido mais amplo. 

 

1 Cirurgião Dentista, Saúde Bucal do ESF, Lajeado-RS, Brasil.



 
 

Eixo Temático: Atenção Básica 

 

NOVO OLHAR SOBRE O MONITORAMENTO DAS HEPATITES B E C NO MUNICÍPIO DE 

LAJEADO RS 

Nilse Gemelli Lavall 1 

Juliana Demarchi 2 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidade Básicas de Saúde, Estratégias de Saúde da 

Família, Centros de Saúde, Vigilância Epidemiológica e SAE Serviço de Atendimento 

Especializado. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Após rastreamento através da Testagem Rápida (TR) para Hepatites B e C nas unidades de saúde, 

o usuário realiza a sorologia confirmatória que comprova sua condição. Mediante seu laudo 

laboratorial o mesmo é encaminhado diretamente ao especialista gastroenterologista pela 

Vigilância Epidemiológica, não necessitando retornar a unidade de saúde para reconsulta com 

clínico geral, diminuindo a morosidade do atendimento e organizando a rede de referência e 

contra referência. 

Sobre o que foi?  

Detecção precoce e definição de fluxo de atendimento, acompanhamento e/ou tratamento para 

casos confirmados de Hepatite B e/ou C. 

Como funciona(ou) a experiência?  

Lajeado, segundo dados do IBGE 2010, tem uma área de 90,082 Km2 predominantemente urbana, 

com 71.445 habitantes de descendência dominante alemã, destes 36.714 do sexo feminino e 34.731 

do sexo masculino, prevalecendo a faixa etária na fase produtiva. A rede municipal de assistência à 

saúde conta com 02 Centros de Saúde, 1 Centro de Especialidades Médica e Odontológica, 2 

Unidades Básicas de Saúde, 14 Estratégias de Saúde da Família, 1 Centro de Atenção Psicossocial 

Adulto, 1 Infantil e 1 Álcool e Drogas e o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), todos com 

disponibilidade de testagens rápidas para Hepatite B e C em livre demanda, além de 3 Centros de 

Fisioterapia. 

Baseado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 2007-2014, Lajeado 

realizou 1.365 notificações de Hepatites Virais. Tabulando os dados contidos nas notificações 

realizadas apurou-se que 79% são indivíduos não vacinados ou que desconhecem seu esquema 

vacinal para Hepatite B, percebe-se ainda uma ascensão nos diagnósticos das hepatites B e/ou C 



 
 

com maior incidência a partir de 2012. Na população com diagnóstico positivo predomina a raça 

branca com 86%, ensino fundamental completo e 50% encontra-se na faixa etária considerada 

adulto jovem (20-49 anos). Contudo, ao analisar os demais dados epidemiológicos tabulados 

referentes a doença percebeu-se uma inconsistência nas informações estando elas incompletas ou 

equivocadas não sendo este um indicador confiável.  

A inserção dos testes rápidos nas unidades de saúde proporcionou o aumento da oferta das 

testagens de Hepatites Virais e por consequência o aumento no diagnóstico da doença, viu-se 

então, a necessidade de implantar novas ações no direcionamento e acompanhamento destes 

pacientes, sendo assim, após testagem rápida reagente a Vigilância Epidemiológica autoriza as 

sorologias para o diagnóstico das Hepatites. Mediante confirmação do resultado a Vigilância 

Epidemiológica realiza contato telefônico com o paciente, e no momento da entrega dos exames é 

agendado o Gastroenterologista. Não necessitando portanto de uma nova consulta na unidade de 

saúde para o encaminhamento ao especialista o que agiliza o atendimento, encurta o espaço entre 

o resultado, o diagnóstico e o acompanhamento/tratamento, além, de evitar uma demanda 

desnecessária às unidades de saúde. Em relação a unidade de saúde notificante esta recebe a 

informação do resultado para realizar o rastreamento dos comunicantes e a data da consulta com o 

especialista para registro no prontuário do usuário. 

Esta experiência foi iniciada neste ano e visa otimizar o fluxo no direcionamento dos pacientes 

desde a testagem rápida disponível em todas as unidades de atendimento do município, até o 

agendamento com o gastroenterologista no caso de sorologias positivas reduzindo em mais de 

50% o tempo de espera entre o resultado e a consulta com especialista que hoje não ultrapassa 15 

dias.  

Este fluxo além de agilizar o seguimento do usuário, avaliar a necessidade de tratamento e 

acompanhamento também possibilita que o banco de dados do SINANNET esteja atualizado com 

dados epidemiológicos fidedignos para leitura da população contaminada pelo vírus da hepatites 

B e/ou C. Assim, tendo uma base de dados confiável, podemos futuramente traçar estratégias de 

prevenção e controle da doença nos públicos-alvo mais afetados por ela bem como traçar estratégia 

para reduzir as possíveis formas de contaminação, além conhecer a genotipagem de maior 

incidência em Lajeado, a forma clínica da doença e o desfecho do tratamento. 

Cabe salientar que, segundo BRASIL Ministério da Saúde 2005, em torno de 10% das Hepatites B e 

80% da C , não diagnosticadas e tratadas adequadamente cronificam, o que pode levar desde uma 

cirrose hepática até um hepatocarcinoma. Portanto, quanto maior for a oferta de testagens rápidas 

para triagem do diagnóstico e menor for o tempo de detecção e acompanhamento e/ou tratamento 

com especialista maior serão as chances do usuário ser somente um portador do vírus, além de 



 
 

reduzir a circulação do vírus através da imunidade vacinal para os usuários com testagens 

negativas. 

Desafios para o desenvolvimento?  

O desafio encontrado foi a articulação da rede, entendendo, segundo MENDES 2011, que uma rede 

necessita minimamente os seguintes atributos: foco nas necessidades de saúde da população; 

coordenação e integração do cuidado através de um contínuo de atenção; sistemas de informação 

que ligam as pessoas usuárias, os prestadores de serviços e os gestores nesse contínuo de cuidados; 

qualidade e satisfação das pessoas usuárias; gestores e profissionais de saúde em busca dos 

objetivos e contínua melhoria dos serviços prestados.  

Quais as novidades desta experiência? 

Implantação da testagem rápida em toda rede de saúde municipal, direcionamento imediato ao 

especialista Gastroenterologista mediante resultado positivo da sorologias realizado pela 

Vigilância Epidemiológica, reduzindo esta demanda na Unidade de Saúde, buscando sempre o 

princípio da integralidade descrita e assegurada pelas diretrizes do SUS através da Lei 8080 de 

1990, como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; e 

completitude do SINAN, com dados fidedignos, sendo possível traçar o perfil epidemiológico do 

município referente às Hepatites B e C.  

 

Referências Bibliográficas: 
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1 Enfermeira, Supervisora da Vigilância Epidemiológica, Lajeado, Brasil 
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Eixo Temático: Atenção Básica 

 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM LAJEADO 

 

Adriana Ulsenheimer¹ 

Julia Brust² 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégias de Saúde da Família (ESF), Serviço de 

Assistência Especializada (SAE), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Escolas Municipais de 

Educação Infantil e Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Escolas Estaduais de Ensino 

Fundamental.   

Qual foi a experiência desenvolvida? Adesão e implementação do Programa Saúde na Escola – 

PSE, política intersetorial da Saúde e da Educação voltada às crianças e adolescentes para 

promover a saúde e a educação integral. O município de Lajeado aderiu ao PSE nos Componentes 

de Avaliação das Condições de saúde: realizando avaliação antropométrica, avaliação da saúde 

bucal, verificação da situação vacinal e avaliação oftalmológicas e quando alguma avaliação estava 

alterada foi encaminhado um bilhete aos pais disponibilizando a unidade  de saúde para 

atendimento ou esclarecimento de dúvidas; Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos: 

encontros, palestras, rodas de conversa, dinâmicas sobre o direito sexual e reprodutivo, 

alimentação saudável, prevenção ao uso de álcool e outras drogas, a partir das demandas das 

escolas; e Formação: capacitação dos profissionais da saúde e da educação sobre as ações do 

programa, com a realização de um Seminário  Intersetorial de saúde e educação com a presença de 

representante do PSE da Secretaria de Saúde e Educação do Estado e adolescentes de outro 

município para apresentar suas experiência bem sucedidas. Ainda, para promoção da saúde bucal 

o município distribui kit's contendo creme, escova e fio dental para as primeiras séries do ensino 

fundamental e para as séries finais incluindo no kit um preservativo masculino para contemplar o 

conteúdo da sexualidade abordado. 

Sobre o que foi? Atividades realizadas em Lajeado pelo PSE. 

Como funciona(ou) a experiência? No ano de 2013 foram inscritas 25 escolas que estavam 

localizadas em território de abrangência de ESF, e os profissionais destas equipes desenvolveram 

as ações preconizadas. 

Desafios para o desenvolvimento? Articulação entre unidades de saúde e estabelecimentos de 



 
 

ensino, para inclusão dos temas relacionados às ações do PSE nos projetos políticos pedagógicos 

das escolas, bem como a organização dos processos de trabalho das equipes de saúde para a 

realização das ações. 

Quais as novidades desta experiência? O ano de 2013 foi o primeiro ano que o município aderiu 

ao Programa, muitas atividades de educação em saúde já eram realizadas, mas sem os registros 

específicos e principalmente não eram realizadas todas as avaliações das condições de saúde.  

¹ Nutricionista, representante da Secretaria da Saúde de Lajeado do Programa Saúde na Escola, 

Primeira Infância Melhor e Programa Bolsa Família 

² Pedagoga,  representante da Secretaria da Educação de Lajeado do Programa Saúde na Escola e 

Coordenadora do Primeira Infância Melhor 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

REFLEXÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DO 

CENTRO DE LAJEADO 

Autor: Luciana Cristina Pereira da Roza 

 

Local de experiência: Lajeado - Rio Grande do Sul  

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe do Centro de Saúde e Apoio da Secretaria 

de Saúde do Município de Lajeado 

Qual foi a experiência desenvolvida? Implantação da política de acolhimento 

Sobre o que foi? 

O Centro de Saúde do Centro é referência para o atendimento de aproximadamente 20.000 

pacientes. Moradores dos bairros: Centro (exceto área do ESF), Alto do Parque, Americano, 

Carneiros, Florestal e Hidráulica. Nosso atendimento médico era baseado no sistema de "fichas" 

até junho de 2014, sendo assim quem tivesse condições de ficar na fila e garantir uma vaga tinha 

acesso a consulta. Mas isso era um fator de stress para equipe tendo em vista que o dia todo havia 

fila na unidade a fim de "tirar ficha" para o atendimento médico. Além disso, quem tinha 

condições de permanecer ali nem sempre era quem mais precisava do atendimento naquele 

momento.  

Sendo assim, pelo incentivo da secretaria de saúde do município para implantação da política de 

acolhimento (MS, 2010), que em Lajeado foi chamado de Acolhimento Solidário; com o objetivo de 

sensibilizar a equipe e usuários para esta atividade.  

Como funciona(ou) a experiência?O Acolhimento segundo a Rede humanizaSUS, abrange a 

recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua 

queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, angústias, e ao mesmo tempo, colocando 

os limites necessários, garantindo atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços de 

saúde para a continuidade da assistência quando necessário. 

Mas como fazer isso diante da dimensão de nossa área de abrangência e quantitativo de população 

de referência? Pensamos inicialmente em como divulgar já que não conseguiríamos reunir nossa 

população.  

Inicialmente realizamos uma reunião com os presidentes dos bairros atendidos e convidamos 

também os vereadores para buscar parcerias na divulgação. Utilizamos a imprensa falada e escrita 

. E duas semanas antes de implantar na prática o acolhimento, começamos a fazer Grupos de Sala 

de Espera com os pacientes "da fila". Marcamos o dia 30/06/14 para ser o primeiro dia efetivo de 



 
 

acolhimento. Além disso, disponibilizamos folders informativos que entregamos aos usuários que 

frequentam a unidade.  

Foram realizados 30 grupos de sala de espera além de orientações individuais. A aceitação da 

população foi excelente. A grande maioria dos pacientes elogia a nova forma de atendimento, e sai 

satisfeito por ter sido ouvido e acolhido por algum profissional da equipe. Percebemos também o 

quanto cada profissional é importante e pode ser resolutivo, contribuindo para auxiliar os 

pacientes e resolver suas queixas sem necessariamente ter uma consulta médica. Sendo assim 

houve uma valorização de todos os profissionais da equipe, desfazendo a visão dos pacientes do 

serviço médico-centrado. O principal objetivo foi alcançado ainda na primeira semana de 

mudanças: as filas acabaram. Em contrapartida percebemos, que o movimento de pessoas que 

circulam pela unidade aumentou, já que o acesso foi facilitado, e perdura por todo o período que a 

unidade está em funcionamento. A comunicação entre usiários e trabalhadores melhorou, 

aumentando a resolutibilidade.  

 

Referências Bibliográficas 

 www.redehumanizasus.net , política Nacional de Acolhimento MS, 2010 

 



 
 

Eixo temático: Diversidade e transversalidade 

 

REFLEXÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS NO 

CENTRO DE SAÚDE DO CENTRO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO-RS 

 

Luciana Cristina Pereira da Roza15 

Luciana Costi Nólibos Busnello16 

Eloecy de Andrade da Silva17  

 

 

Local de experiência : Lajeado, RS, Brasil 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe Centro de Saúde, SAE, ESF Centro1 

Qual foi a experiência desenvolvida? Implantação de testagens rápidas no Centro de Saúde do 

Centro 

Sobre o que foi? Testagens para HIV, Sífilis, HCV, HBSAg 

Como funciona(ou) a experiência? Ao final de outubro de 2013, recebemos o desafio de implantar 

as testagens rápidas no Centro de Saúde. No início o sentimento que nos preenchia era a 

insegurança, mesmo trabalhando com aconselhamento há muito tempo. E a questão que se 

destacava era: Como conduzir os resultados reagentes? Embora o município tenha uma rede 

estruturada para atendimento em DST e HIV, o fato de dar o diagnóstico era novo para todas nós. 

Mas aos poucos os testes foram sendo incorporados às rotinas da unidade, e agora paramos para 

uma auto avaliação.  

A análise de dados se refere a testagens realizadas no período de novembro de 2013 a julho de 

2014. Foram realizados neste período 412 testagens ´para HIV e 409 para Sífilis. As testagens para 

hepatites virais foram implantadas em março de 2014, sendo que já realizamos 187 testes. Neste 

período, tivemos 8 usuários com diagnóstico de HIV, 35 com diagnóstico de sífilis, e 2 

rastreamentos para hepatites virais (1 HCV e 1 HbsAg). 

Os testes são realizados diariamente e sempre que possível em livre demanda. Percebemos que os 

usuários que abordamos e oferecemos as testagens têm mais resultados reagentes do que aqueles 

que vem procurar o serviço. Ou seja, em uma atividade conjunta com o SAE Itinerante, oferecemos 
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 Enfermeira coordenadora Centro de Saúde do Centro, Lajeado-RS, Brasil 
16 Enfermeira, ESF Centro, Lajeado-RS, Brasil 
17 Enfermeira, Assistencial Centro de Saúde do Centro, Lajeado-RS, Brasil 



 
 

os testes para os usuários que estavam em sala de espera e muitos foram reagentes. Aqueles que 

não se programam para fazer os testes, os resultados positivaram mais que os que vieram 

espontaneamente. 

Ou ainda, positivam mais os usuários que já tem algum sintoma e procuram a unidade. Nestes 

casos acolher os mesmos quando eles “tomam coragem” de testar é fundamental. Embora nestes 

casos de sintomáticos, geralmente o diagnóstico é tardio. Outro fator importante é um bom pré-

aconselhamento e deixar claro aos usuários que há uma solução, que não estarão sozinhos e  serão 

acompanhados, tendo o suporte necessário de uma equipe multiprofissional. Exemplo disso foi 

uma paciente que relatou já ter feito teste para HIV e solicitou ao seu médico que não queria ver o 

resultado. Outro caso, uma senhora já havia feito aconselhamento e agendado a coleta por três 

vezes e não compareceu para a mesma, quando esta ainda era centralizada no SAE e o sangue 

encaminhado a POA e o resultado demorava em torno de 30 dias. Fundamental é o retorno após os 

resultados e no pós-aconselhamento deixando claro que todos são suscetíveis aos vírus e que se 

não pegaram até agora a prevenção de uma possível contaminação é essencial.  

A angústia dos profissionais diminuiu com o decorrer do estabelecimento do processo de trabalho. 

O vínculo com os usuários se fortaleceu, na promoção do cuidado. A medida que eles sentem que 

os profissionais vão apoiar e encaminhar tudo que for necessário. O importante é não perder a 

oportunidade nem para o diagnóstico, bem como para o tratamento no caso de Sífilis e HIV, e para 

vacinação em caso de testagem para hepatite B não reagente. A partir das testagens os usuários 

reagentes ficaram mais próximos dos profissionais e dos serviços de saúde, fortalecendo o vínculo 

com a equipe. Já que anteriormente os resultados positivos eram gerenciados pelo SAE e cabia ao 

paciente a decisão de revelar seu diagnóstico ou não para a unidade.  

Desafios para o desenvolvimento? Reorganização da equipe para acolher e oferecer as testagens. 

Oferecer um serviço qualificado de escuta, já que os testes envolvem o pré e pós-aconselhamento  

no mesmo momento.  

Quais as novidades desta experiência? Implantação dos testes assim que disponíveis na rede, com 

suporte do SAE do município. Fortalecimento do vínculo entre profissionais e usuários do serviço. 

 



 
 

Eixo Temático: Ciclos Vitais 

 

 ESPORTE E INTEGRAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL: UM 

DISPOSITIVO DE CUIDADO 

 Mariaugusta Tramontini18 

Aline Volken Togni ² 

Angelice Graff³ 

Mariéli Castoldi4 

Zélia Troian5 

 

Local de experiência: Muçum/Roca Sales/Encantado-RS. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Oficina Terapêutica, Grupo de Dependência química, 

NAAB, ESF, CRAS,ACS. 

Qual foi a experiência desenvolvida? Com o objetivo de potencializar as ações de cuidado do 

usuário de saúde mental, pensamos em propor uma tarde de atividades esportivas como mais uma 

ferramenta para os dispositivos já existentes. Focamos nos usuários que frequentam a Oficina 

Terapêutica de Horta e o Grupo de Usuários de substâncias do município de Muçum que 

participaram dos Jogos do Intermental em Encantado neste ano e que demostraram interesse e 

disponibilidade pela prática do futsal, direcionamos o nosso olhar para esta atividade como mais 

um estímulo para o tratamento. Sabe-se que a atividade física é um recurso que possibilita hábitos 

saudáveis na vida de qualquer ser humano tanto criança quanto o adulto, sem deixar de 

mencionar o quanto é importante para construção e fortalecimento das relações humanas.  

Sabemos que os doentes mentais exercitam-se menos que as pessoas em geral, quer seja como 

decorrência da própria patologia psiquiátrica, que em alguns casos provocam lentificação 

psicomotora, quer seja como consequência dos tratamentos medicamentosos que acabam 

comprometendo a motricidade dos pacientes (OLIVEIRA;ROLIM, 2003) 

Sobre o que foi? A atividade realizada foi uma tarde de jogos e integração social entre os usuários 

e Equipes de Saúde Mental de Muçum, Roca Sales (usuários internados nos leitos de saúde mental 
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 4Enfermeira, Coordenadora da Saúde Mental do município, Muçum, Brasil. 
 5Agente Comunitária de Saúde, Muçum, Brasil. 
 



 
 

do Hospital Geral do município) e Encantado (usuários internados nos leitos de saúde mental do 

Hospital Geral do município). Optamos por realizar esta atividade no município de Roca Sales, 

pois tínhamos disponibilidade e conhecimento do local. 

Como funciona (ou) a experiência? Inicialmente planejamos e organizamos as atividades e em 

seguida convidamos os municípios já citados através de seus coordenadores. A tarde iniciou com a 

acolhida dos usuários no ginásio do Centro Social Urbano (CSU) de Roca Sales. Logo após 

iniciamos atividades de dinâmica de apresentação dos usuários e realizamos também atividades 

recreativas para promover um aquecimento físico, integração e descontração de todos os 

envolvidos.  Prosseguimos as atividades com a formação de 3  times mistos com integrantes dos 3 

municípios . Em seguida iniciamos os jogos de futsal.  O encontro encerrou com lanche coletivo, 

realizando uma integração entre os participantes (equipes de saúde e usuários dos serviços) 

Desafios para o desenvolvimento? Alguns desafios e dificuldades surgiram, mas buscamos de 

forma conjunta a resolução. Tivemos que pensar na logística e transporte de nossos usuários, fato 

que conseguimos solucionar através da parceria com a Secretaria de Educação Municipal. 

Organização de custos para lanche e planejamento das atividades que contemplassem as diferentes 

faixas etárias dos usuários. 

Quais as novidades desta experiência? Com este evento conseguimos proporcionar um momento 

de  convivência social entre os usuários equipes, assim como  atividade física e uma autonomia 

possível. Buscamos proporcionar ao usuário da saúde mental/ portador de sofrimento psíquico: 

ser o sujeito protagonista do seu tratamento. Além de aumentar o vínculo com a equipe de 

profissionais e os usuários. Após a atividade os usuários verbalizaram em grupo a satisfação em 

participarem da atividade e o desejo de que ocorram novos momentos semelhantes. 

Outras observações: Realizamos esta atividade pela primeira vez no dia 29 de agosto. A ideia é 

realizar este encontro uma vez por mês, intercalando o local entre os três municípios. O próximo 

está previsto para acontecer no final do mês de setembro no município de Muçum. 

 

Referências Bibliográficas: 

BRASIL. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica. NASF- Brasília: 

Ministério da Saúde, 2014.116p.il. Cadernos de Atenção Básica, n 39. 

OLIVEIRA, E.; ROLIM, M. A. Fatores que influenciam os enfermeiros a utilizarem a atividade 

física na assistência a pacientes psiquiátricos. Revista da Escola de Enfermagem, vol. 37, n.03, pág. 
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Eixo temático: CICLOS VITAIS 

 

ESTUDO DE CASO: VÍNCULO E SAÚDE MENTAL:  

“CONSTRUINDO NOVOS OLHARES” 

 

 19Mariéli Castoldi 

20Carmen Nilda Novo dos Santos 

 21Janaína Morás 

22Janaína Nunes dos Santos 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: atenção básica/saúde mental/rede intersetorial 

Qual foi a experiência desenvolvida? Acompanhamento de usuária com transtorno bipolar de 

difícil adesão ao tratamento. 

Sobre o que foi?  Acompanhamento domiciliar diário de usuária com transtorno bipolar de difícil 

adesão a tratamento. Usuária Z. V. S., viúva (marido alcoolista), mãe de dois filhos, tabagista, 

relata ter tido depressão pós-parto e sofrer de transtorno bipolar, o primeiro contato da equipe 

aconteceu após uma crise no ano de 2012 onde apresentava agressividade, andava nua pelas ruas e 

desaparecia a noite. O fato foi trazido pela agente comunitária de saúde e pelos vizinhos. Ao 

iniciar o acompanhamento da usuária percebemos os seguintes problemas: paciente não fazia uso 

da medicação corretamente; marido alcoolista; filho homossexual (o que deixava ela muito 

confusa, deboche dos moradores e não aceitação do pai) e pouco vínculo com o outro filho. 

Como funciona (ou) a experiência? No início realizamos visita domiciliar enquanto a paciente 

estava em surto. Com muita conversa conseguimos internar a usuária no hospital de pequeno 
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porte do município, para que pudéssemos continuar o acompanhamento mais de perto. Durante a 

internação a equipe de saúde e a equipe de saúde mental da ESF realizavam visitas no hospital 

para acompanhar a evolução do caso. Enquanto a paciente estava internada ela participava da 

oficina terapêutica de pintura. Após a alta começamos a acompanhar diariamente para ter um 

vínculo maior com a paciente e aproveitávamos para entregar a medicação já que seu companheiro 

era alcoólatra e não conseguia realizar este controle. Outra questão observada que a deixava 

incomodada era a condição financeira pois dependia da renda de seu marido e ela não tinha 

condições de trabalhar. Conversamos com a assistente social do município para averiguar esta 

situação e encaminhá-la para perícia.  Com o passar do tempo conseguimos que seu companheiro 

participasse da oficina terapêutica de horta e realizasse seus exames de rotina. Percebemos que o 

convívio entre o casal melhorou significativamente após estas intervenções da equipe. Seu 

companheiro passou a não ingerir mais bebida alcoólica mas devido a outras complicações já 

existentes veio a óbito um ano após sua inclusão nas atividades. Após o acontecido achávamos que 

a paciente viria a surtar novamente, mas devido a este vínculo diário ela conseguiu superar esta 

perda. 

Desafios para o desenvolvimento? Na primeira intervenção a paciente estava muito resistente e 

irredutível. Mas com um acompanhamento mais presente conseguimos com que ela nos aceitasse. 

Outro desafio encontrado foi a questão familiar, que até hoje exige dedicação da equipe para 

amenizar  os conflitos existentes. Acompanhar pacientes psiquiátricos é muito desafiador. Não 

existe uma receita pronta, cada paciente tem a sua singularidade e reage de uma forma a 

determinadas situações. É uma luta diária e contínua. 

Quais as novidades desta experiência? Mudou totalmente a lógica de atendimento e 

acompanhamento da equipe de saúde aos portadores de sofrimento mental. Este caso foi o que nos 

fez direcionar o nosso olhar a este público, sendo que antes a equipe somente “apagava incêndio”, 

quer dizer, o paciente surtava e a equipe internava e quando este retornava a sua família não 

recebia nenhuma orientação diferenciada. 

 



 
 

Eixo temático: CICLOS VITAIS 
 

HOMEM QUE SE CUIDA NÃO PERDE O MELHOR DA VIDA 

 

 23Mariéli Castoldi 

24 Elisabete Belini Paini 

 25Leonardo Bastiani 

 26Lucilene Boneti Rios 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: atenção básica, rede intersetorial 

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência desenvolvida foi a Implantação da Política 

Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem no ambiente de trabalho. 

Sobre o que foi? Por vários motivos, sabemos que os homens não cuidam da própria saúde e em 

conseqüência disso vivem 7 anos a menos do que as mulheres. Pensando nisso, o Ministério da 

Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem em 2009. Esta Política 

visa promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, 

contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade dessa população, 

por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações 

e aos serviços de assistência integral à saúde (Brasil, 2009). Analisando os atendimentos realizados 

nas unidades de saúde do município de Muçum, percebemos a pouca procura dos homens para os 

exames preventivos. Alguns motivos desta ausência, no que diz respeito aos trabalhadores, é a 

perda do incentivo financeiro que a empresa oferece ao funcionário pela assiduidade, ou mesmo 

pela falsa sensação de “SUPER-HERÓI” onde o homem não fica doente e por isso não precisa se 

cuidar. Por esse motivo, e sabendo que os municípios sofrem com a falta de recurso financeiro, 

encaminhamos um projeto para aderir ao Incentivo Estadual da Política de Atenção Integral À 

Saúde do Homem e recebemos o repasse financeiro no mês de julho de R$ 10.000,00 para aplicar 

na saúde do homem trabalhador. 

Como funciona (ou) a experiência? A partir do recebimento do recurso financeiro, conversamos 

com o técnico em segurança do trabalho da Empresa Curtume Bom Retiro LTDA e agendamos 
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uma reunião com os administradores da empresa. A escolha desta empresa como projeto piloto 

partiu do vínculo já existente entre ambas as instituições pois temos como rotina a realização de 

exame preventivo   (citopatológico) anual para as mulheres e sempre somos convidados a 

participar da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho) que neste ano teve 

como tema os testes rápidos de HIV e Sífilis e além disso, é a maior empresa do município. 

Durante a reunião no dia apresentamos a proposta e conversamos sobre a possibilidade de 

estarmos realizando consultas durante o horário de expediente aos homens. Depois do aval 

positivo da empresa agendamos uma conversa com os trabalhadores no dia 13 de agosto em dois 

turnos (16:45hs e às 21hs) para apresentarmos a proposta aos maiores interessados. Depois desta 

conversa o técnico em segurança do trabalho realizou o agendamento com os trabalhadores que 

aceitaram participar. Iniciamos o projeto no dia 19 de agosto e no início será direcionado aos 

homens acima de 40 anos (público alvo: 138 homens), onde será realizado uma consulta inicial na 

empresa, para verificar o histórico do paciente, prescrever os exames laboratoriais de rotina 

(hemograma, perfil lipídico, glicose, provas de função hepática e o Antígeno Prostático Específico 

(PSA)), agendamento de avaliação odontológica e consulta médica  depois do horário de trabalho 

na unidade de saúde para análise dos resultados dos exames, realização do Eletrocardiograma, 

realização dos testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C e atualização do calendário vacinal. Os 

exames que não são disponibilizados pelo SUS (Sistema único de Saúde) o município pagará com 

os recursos recebidos do Governo Estadual, bem como o encaminhamento para médico urologista 

caso se identifique algum exame do Antígeno Prostático Específico (PSA) Alterado. Futuramente 

esperamos poder realizar este projeto nas demais empresas do município. 

Desafios para o desenvolvimento? Os desafios encontrados até o momento é o laboratório realizar 

a coleta de sangue na empresa, mas isto já foi solucionado, sendo que a enfermagem da unidade 

de saúde realizará a coleta de material. 

Quais as novidades desta experiência? É uma experiência inovadora, mudou o nosso olhar e nos 

fez repensar o cuidado que realizamos com a população masculina que se considera “tão forte” e 

ao mesmo tempo é “tão frágil”. As unidades de saúde sempre direcionavam o olhar para a saúde 

da mulher, criança e idosos e por este motivo é um desafio pois estamos mudando nossa lógica de 

atendimento. 

Outras observações As demais empresas do município ao saber do projeto entraram em contato 

com o secretário de saúde para participar do projeto. 

Referências Bibliográficas: BRASIL, PORTARIA Nº 1.944, DE 27 DE AGOSTO DE 2009 Institui no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 2009 



 
 

Eixo temático: Ciclos Vitais 

 

NOVAS FORMAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL - OFICINA 

TERAPÊUTICA DE HORTA 

Autor :Aline Volken Togni27 

Co-autor : Mariaugusta Tramontini 28 

Co-autor : Mariéli Castoldi 29 

Co-autor: Angelice Graff 30 

Co-autor : Zélia Troian31 

Co-autor : Vanda Pin 32 

Local de experiência: Muçum - RS 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  ESF, CRAS, NAAB, EMATER/ASCAR, ACS, Oficina 

Terapêutica 

Qual foi a experiência desenvolvida?  As oficinas terapêuticas são dispositivos da Política 

Nacional de Saúde Mental que buscam sensibilizar e efetivar um cuidado integral fomentado pelos 

preceitos da reforma Psiquiátrica de 2001.Estas  oficinas atuam no âmbito social e contribuem 

como possibilidade de transformação da realidade, no que diz respeito a toda concepção do 

processo saúde/doença. Sua proposta é a expressão da singularidade e subjetividade, num espaço 

de convivência protegido, criação e reinvenção do cotidiano. 

Com esta oficina se intenciona possibilitar uma relação horizontal entre paciente e profissional 

criando um espaço mútuo de aprendizado e trocas, buscando assim uma pratica em saúde mental 

que produza mais autonomia e cidadania de direitos 

Sobre o que foi? A Oficina Terapêutica de Horta nos remete inicialmente há um espaço de 

cuidado protegido voltado para o manuseio da terra de modo amplo, porém direcionado ao 

cuidado que teríamos que ter com nossos usuários portadores de sofrimento psíquico, na verdade 

com a nossa própria vida de modo singular e grupal. Entendendo que a mesma atenção que uma 

planta necessita para nascer, se desenvolver e frutificar é semelhante ao cuidado dispensado ao ser 

humano. 
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Como funciona(ou) a experiência? Em 2012, a equipe percebeu que não havia nenhum espaço 

para o atendimento dos homens que estavam buscando ajuda para problemas de saúde em geral, 

inclusive, para questões relacionadas à Saúde Mental. 

A equipe, então, contatou a EMATER/ASCAR para realizarem uma Oficina de Horta Terapêutica 

direcionada para homens. Os homens que já estavam em atendimento individual com as 

psicólogas foram convidados para participar. Estes foram os integrantes no início do projeto. Após, 

outros foram sendo convidados e inseridos. 

Nos primeiros encontros o técnico da EMATER/ASCAR realizou a integração dos membros do 

grupo, e informações sobre as plantas e os cuidados com a horta. 

Esta experiência foi planejada pela equipe do Núcleo de Apoio à Atenção Básica (NAAB) e Equipe 

de Saúde da Família (ESF). Os profissionais envolvidos para intervenção foram o técnico da 

EMATER/ASCAR- Oficineiro, enfermeira da ESF, psicóloga do CRAS, equipe do NAAB e Agente 

comunitária de saúde. 

Os encontros são semanais com duração de 1 hora e meia.  

As atividades seguem com o manuseio da Horta. Atualmente realiza-se na Oficina manutenção e 

plantio de ervas medicinais (relógio medicinal) que foi implantado no ano de 2013. Realiza-se 

também o cultivo de minipomar (bergamota, laranja, cáqui, maracujá, limão). Incluindo poda, 

manejo do pomar, raleio de frutas, cultivo de verduras e legumes e rodízio do plantio. Os usuários 

podem levar o que é produzido na horta para suas casas, incentivando assim uma alimentação 

mais saudável. 

Após as atividades na Horta, realiza-se um momento de convivência e integração  com lanche e 

rodas de conversa. 

Durante o desenvolvimento das atividades estabelece-se um diálogo “natural” entre os usuários e 

os profissionais, criando um momento muito enriquecedor e terapêutico( momento de escuta), 

onde os usuários sentem-se à vontade em expor situações, problemas pessoais  e familiares,  

dividirem conquistas e novidades. 

Ressaltamos que o trabalho desenvolvido com o grupo da Horta vem sendo ampliado e 

diversificado diante das necessidades e desejos que surgem durante as conversas. 

Desafios para o desenvolvimento? Adaptações de atividades e plantios diante das condições 

climáticas no momento da Horta. 

Quais as novidades desta experiência?  A oficina é realizada desde o último trimestre de 2012, 

desde lá vem se observando o aumento do vínculo entre os usuários e a equipe que gera conforto e 

liberdade de conversar e conviver neste espaço. Vemos também outras possibilidades que 

começam a tomar forma: como a realização de jogos amistosos de futsal entre os usuários de 



 
 

Muçum com os usuários dos municípios de Encantado e Roca Sales. Já realizamos almoço em 

conjunto no CRAS e também almoço na casa de um dos usuários. Estamos programados para a 

realização das atividades da Horta na casa de um dos usuários da Oficina. Não podemos deixar de 

mencionar a crescente  participação dos usuários da Horta nas diversas programações da Rede de 

Saúde do município e na Região. Esses movimentos geram frutos de autonomia, melhora na auto-

estima e bem -estar para os mesmos. 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

OFICINA TERAPÊUTICA DE TEATRO: 

A EXPRESSÃO COMO FORMA DE CUIDADO COM ADOLESCENTES 

 Camila Vian33 

 AngeliceGraff34 

Cláudia Dal Molin35 

JusimaraRosolen36 

 MariéliCastoldi37 

RanieriMoriggi38 

 

Local de experiência: Muçum-RS, Brasil. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica, NAAB, Equipe de Saúde Mental. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

As Oficinas Terapêuticas se configuram como um importante dispositivo de cuidado em saúde 

mental. As mesmas propõem uma ampliação do olhar sobre o processo de saúde/doença, atuando 

no âmbito social e na possibilidade de transformação da realidade, concepções estas pautadas no 

processo da reforma psiquiátrica. Desta forma, em Muçum-RS, que segundo o IBGE (2010) conta 

com uma população de 4791 habitantes, esta proposta de intervenção vem sendo utilizada desde 

2011, quando a primeira oficina foi implantada. No município, a saúde tem na sua atenção básica 
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duas Estratégias de Saúde da Família com Saúde Bucal que atendem 100% de cobertura da 

população. Neste contexto, as Oficinas também atuam com a característica de articular a atenção 

básica com a rede intersetorial de atenção. Desde 2011 então, mais 5 espaços foram criados. Porém, 

no ano de 2013, identificou-se a necessidade de ter um espaço potente e de cuidado para 

adolescentes. Pensando nas vivências desta fase, percebemos como estes precisam de espaços 

saudáveis para dividir e compartilhar seus conflitos. Desta forma, a ESF encaminhou um projeto 

para criar um espaço que favorecesse a autonomia, a expressão e o diálogo destes adolescentes. 

Com esse objetivo, no mês de junho/2014 começamos a oferecer uma Oficina Terapêutica de 

Teatro para adolescentes. Dentro dos amplos aspectos das experiências terapêuticas, identificamos 

o teatro como uma forma de cuidado e de fazer saúde ao lado dos mesmos. Os encaminhamentos 

são realizados pela Rede, porém, o critério de inclusão não está pautado na patologia e sim, na 

possibilidade do adolescente se beneficiar de um espaço com relações saudáveis, onde ele possa 

construir e reconstruir a suas histórias e vivências/trocas que faz com o meio social. Os encontros 

são realizados pelos profissionais da atenção básica: psicóloga e agente comunitária de saúde e por 

um oficineiro. Além disso, recebe apoio e instrumentalização através do NAAB (Núcleo de Apoio 

a Atenção Básica). Nos encontros, são realizadas dinâmicas e intervenções teatrais, porém, o 

principal não é a produção final e sim, a construção de novos olhares de mundo a partir do que é 

vivido naquele espaço. Pode-se perguntar: O que atravessa as técnicas? Que sentido tem o teatro? 

Pensamos que o trabalho pautado em uma tecnologia leve de cuidado, se produz a partir de 

conexões, de vínculo, acolhimento, autonomia e co-responsabilidade. Desta forma, não existe um 

saber instaurado, queremos produzir ao lado deles, com eles. Nesta perspectiva, os próprios 

adolescentes nomearam o espaço: Oficina Terapêutica de Teatro Esperança. Nos primeiros 

encontros os adolescentes construíram uma história de fantoches, onde eles mesmos produziram 

os personagens e histórias. Nesta construção, surgiram dúvidas, medos, alegrias, 

compartilhamentos. A função dos profissionais e também do grupo é o de respeitar a subjetividade 

de cada um e acolher  as demandas dos adolescentes também através das expressões, tanto de 

afetos quanto das atuações em cena. Nos encontros atuais, uma peça de teatro está sendo ensaiada 

para apresentação em um Fórum de Saúde Mental.  

Sobre o que foi? Criação de um espaço de cuidado em saúde para os adolescentes. A demanda foi 

identificada a partir de um olhar para o território e para as necessidades que estavam emergindo 

com esse público. 

Como funciona (ou) a experiência? Os encontros da oficina terapêutica são semanais. Todas as 

quintas-feiras das 18 às 20 horas da noite. O município oferece transporte para o deslocamento. No 

primeiro encontro, apresentamos a proposta juntamente com os pais dos adolescentes. 



 
 

Desafios para o desenvolvimento? Ainda estamos no início, em processo de construção do 

espaço, nos aproximando e criando vínculo com os adolescentes. Os desafios se encontram no 

próprio período de vida dos mesmos, com incertezas, dúvidas e medos. Além disso, com a 

produção da peça teatral estamos nos deparando com diferentes modos de vivenciar a 

adolescência e de se apropriar do espaço. Desta forma, temos que fazer o exercício de acolher as 

individualidades de cada um, formando, ao mesmo tempo, uma ideia de grupo. 

Quais as novidades desta experiência? Disponibilizar um espaço que sai da lógica pautada no 

adoecimento e no sofrimento mental, disponibilizando outros olhares, das potencialidades. 
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 OFICINAS TERAPÊUTICAS EM SAÚDE MENTAL: 

ARTICULAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO 
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Mariéli Castoldi42 

MariaugustaTramontini43 

 

 

Local de experiência: Muçum/RS. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Oficina Terapêutica, NAAB, ESF, EMATER/ASCAR, 

CRAS. 

Qual foi a experiência desenvolvida? As Oficinas Terapêuticas em Saúde Mental trazem como 

característica a articulação com a Atenção Básica, e com a rede intersetorial de atenção dos 

municípios. Esta articulação exige tanto das equipes de referência, quanto de outros profissionais 

inseridos nas Oficinas, um novo olhar e outros modos de produção de cuidado. Dessa maneira, a 

experiência trata do estabelecimento de um espaço crítico-reflexivo para o fortalecimento dos 

oficineiros e outros profissionais inseridos nas oficinas terapêuticas de Muçum/RS. Muçum é um 
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município de pequeno porte localizado a 159 km da capital gaúcha. Segundo o IBGE (2010), conta 

com uma população de 4791 habitantes. A saúde tem na sua atenção básica duas Estratégias de 

Saúde da Família com Saúde Bucal que atendem 100% de cobertura da população. As Oficinas 

Terapêuticas no município tem sido uma prática desde 2011, e ao longo destes últimos anos foram 

implantados cinco espaços: oficina de pintura para mulheres, oficina para homens em que a 

atividade é o cultivo de hortaliças e chás em uma horta orgânica, oficina de teatro para 

adolescentes, e duas oficinas itinerantes em que a equipe envolvida se desloca ao interior para a 

intervenção com Patchwork para mulheres. Duas destas oficinas recebem incentivo financeiro 

estadual através da Resolução da CIB-RS 404/11, no entanto, o recurso é gerido para todas as 

oficinas implantadas. Existe a parceria financeira e a inserção dos profissionais da Secretaria 

Municipal de Assistência Social. Em função do número de oficinas terapêuticas em funcionamento 

e da quantidade de profissionais envolvidos, observamos a necessidade da qualificação das 

intervenções que são realizadas nestes importantes espaços. Dessa forma, para atender esta 

demanda, a equipe do Núcleo de Apoio à Atenção Básica (NAAB), através do apoio matricial e 

institucional, juntamente com a psicóloga inserida na saúde, fomenta encontros reflexivos para o 

fortalecimento das intervenções, e a busca do olhar sensível das relações para além da prática. 

 

Inovar nas ações de educação em saúde, colocar em pauta os modos de pensar e sentir dos 

trabalhadores e gestores, criar capacidade de sair de si mesmo para entender a lógica do outro e, a 

partir disso, reconstruir a história do sujeito - respeitando a sua singularidade - e das instituições - 

enquanto espaço coletivo de decisão democrática viabiliza um trabalho efetivo de Educação 

Permanente. (EDUCAÇÃO PERMANENTE, 2014). 

 

Assim, através do apoio matricial e institucional objetivou-se colocar em análise o processo 

de trabalho dos profissionais inseridos nas oficinas terapêuticas à luz da Educação Permanente em 

Saúde. 

Sobre o que foi? Fomentou-se a construção de espaços coletivos para reflexão, e avaliação das 

ações realizadas nas oficinas terapêuticas. As mesmas têm como desafio a produção de novos 

sentidos para o processo de saúde-doença. Novos sentidos se dão a partir da análise constante dos 

“atos produzidos no cotidiano” (CECCIM, 2005, p. 161). 

Como funciona(ou) a experiência? Com a realização de encontros sistemáticos, colocou-se em 

pauta o modo de desenvolvimento das atividades, os modos de pensar e sentir o trabalho que está 

sendo desenvolvido através de dispositivos disparadores. Os trabalhadores envolvidos 

diretamente no desenvolvimento das oficinas terapêuticas de Muçum são: quatro oficineiros, cinco 

Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), e outros sete profissionais da saúde (psicólogos, 



 
 

enfermeiros, e educador físico). Utilizamos a roda de conversa, avaliação escrita, e vídeos 

disparadores para o debate. Os encontros são bimensais e realizados na sede do Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS).  

Desafios para o desenvolvimento? Um dos desafios encontrados foi reunir todos estes 

trabalhadores em um único momento, assim como a manutenção do espaço e a sua potência. Além 

disso, o desafio constante destes encontros é o de ampliar o olhar sobre a saúde mental. Sabe-se 

que a Reforma Psiquiátrica é um importante processo de reconstrução de práticas de cuidado. 

Porém, também se fazem necessárias mudanças ao nível de “pensamento” para que as 

intervenções possam proporcionar aos usuários novas visões de mundo. 

Quais as novidades desta experiência? Conseguimos reunir, no último encontro, a grande maioria 

dos trabalhadores, faltando apenas um dos oficineiros. Assim, com o debate e o esforço de todos 

para o entendimento do processo grupal, a busca de um olhar sensível para a singularidade de 

cada integrante da oficina terapêutica, e a análise do próprio fazer resultou na transformação dos 

sujeitos no processo de trabalho. O espaço criado, de acordo com a Política de Educação 

Permanente (2009), visa promover a democratização dos saberes, incentivar a capacidade de 

aprendizagem e o enfrentamento criativo das demandas e necessidades de saúde de cada 

participante das oficinas.  

Outras observações: Recentemente realizamos uma avaliação com os trabalhadores inseridos nas 

Oficinas. Na avaliação, várias palavras mostram que o trabalho com as oficinas desperta o 

sentimento de gratificação, de sentir-se bem com o grupo e de realização. Por outro lado, surgem 

preocupações com o espaço e usuários, e angústia com relação à disponibilidade de tempo para 

realizar o planejamento das atividades. Um dos fatores mais importantes desta experiência é o 

colocar-se em análise, ou seja, a análise crítica/problematização dos processos de trabalho. 

 

Referências Bibliográficas: 

BRASIL. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

64 p. Série B. Textos Básicos de Saúde. 

CAROTTA, FLÁVIA, KAWAMURA , DÉBORA, SALAZAR, JANINE. Educação Permanente em 

Saúde: uma estratégia de gestão para pensar, refletir e construir práticas educativas e processos de 

trabalhos. Saúde e Sociedade, Embu, SP. v.18, supl.1, 2009. 

CECCIM, RICARDO BURG. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. 

Interface - Comunic, Saúde, Educ, Porto Alegre, RS, v.9, n.16, p.161-77, set.2004/fev.2005. 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE. Salvador, BH. Disponível em 
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Eixo Temático: Atenção Básica 

 

 OFICINAS TERAPÊUTICAS ITINERANTES EM SAÚDE MENTAL: 

LEVANDO O CUIDADO 

MariéliCastoldi44 

Aline Volken Togni² 

Angelice Graff³ 

Cláudia Adriana Moraes e Silva4 

Mariaugusta Tramontini5 

Vanda Rissi Pin6  

 

Local de experiência: Muçum/RS. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Oficina Terapêutica, NAAB, ESF, CRAS, ACS. 

Qual foi a experiência desenvolvida? Com o objetivo de criar espaços para inclusão social de 

pessoas em sofrimento psíquico, não se limitando a elas, mas entendendo que no espaço da 

diversidade é que proporcionamos o maior potencial terapêutico, e oportunizamos que as pessoas 

sejam protagonistas de sua vida e de sua saúde é que o Município de Muçum criou oficinas 

terapêuticas. A alternativa de ser itinerante foi buscada tendo em vista a área geográfica extensa e 

alta incidência de depressão na área rural. 

Sobre o que foi? O Município de Muçum tem menos de 5.000 habitantes, no entanto temos uma 

área territorial extensa. A saúde tem na sua atenção básica duas Estratégias de Saúde da Família 

que atendem 100% de cobertura da população. Na área rural temos muitos casos de depressão 

especialmente em mulheres, muito devido a solidão e a síndrome do ninho vazio, fato este, 

ocasionado pelo êxodo rural. A dificuldade de deslocamento até a sede do Município impedia o 

acesso destas usuárias para realizar as atividades desenvolvidas pela equipe de saúde mental.  A 

oficina foi pensada através das questões relacionadas à solidão, depressões, a saída dos filhos de 
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 � Enfermeira, Coordenadora de Saúde Mental, Muçum, Brasil. 
 ² Psicóloga, Centro de Referencia da Assistência Social, Muçum, Brasil. 
 ³ Psicóloga, matriciadora, Muçum, Brasil. 
 4Enfermeira, coordenadora ESF 2, Muçum, Brasil. 
 5Educadora Física, matriciadora, Muçum, Brasil. 
 6Acompanhante Terapêutico, matriciadora, Muçum, Brasil. 
   
 



 
 

casa, e as dificuldades de acesso das pessoas do interior, assim como também, para atender à 

demanda de espaços terapêuticos para a comunidade acolhida pelos agentes comunitários de 

saúde. Iniciamos as atividades em março/2013 com visitas domiciliares para convite e 

sensibilização da proposta. São duas oficinas que trabalham quinzenalmente, às segundas-feiras à 

tarde, nos salões comunitários. O grande diferencial é que a oficina funciona com transporte onde 

saímos da Unidade de Saúde carregando todo o material necessário, buscamos a oficineira e na 

passagem pela estrada as usuárias vão embarcando. 

Como funciona(ou) a experiência?O município fez um planejamento através do levantamento das 

necessidades e a partir deste buscou parcerias para o desenvolvimento da oficina. Nossos 

parceiros são a secretaria da Assistência Social com recursos financeiros para a compra de 

materiais, secretaria da educação com o transporte e as comunidades onde as oficinas são 

realizadas com o local e a energia elétrica. Já temos na sede do Município outros espaços de 

arteterapia e a equipe de saúde, em especial os agentes comunitários perceberam a necessidade da 

interiorização dos serviços para facilitar o acesso. 

Desafios para o desenvolvimento? Desafios e novas possibilidades enfrentamos sempre, mas 

buscamos juntos boas soluções. 

Algumas mulheres tem limites físicos para algumas tarefas, como dificuldade para enxergar, falta 

de motricidade, buscamos junto a oficineira destacar o que cada um pode contribuir para o grupo, 

alternando as tarefas e estimulando a ajuda mútua. 

Outra desafio foi a percepção de baixa auto-estima de algumas usuárias, falta de higiene e mau 

cheiro o que acaba repercutindo no grupo. Estamos em planejamento e buscando doações e 

voluntárias para uma oficina de beleza. 

Quais as novidades desta experiência? A estratégia é o empoderamento da mulher no meio rural, 

oferecendo um espaço de cuidado diferenciado, mostrando novas possibilidades, estimulando a 

convivência e o protagonismo. A oficina melhorou o vínculo com a equipe e a cada encontro 

notamos a alegria da participação e a preocupação em estar sempre presente, entendendo a 

importância deste espaço como um lugar terapêutico. 

Outras observações: A metodologia do encontro é acolhimento já na busca das usuárias ao longo 

do percurso. Quando chegamos na comunidade fazemos um alongamento e uma brincadeira de 

descontração e após iniciamos os trabalhos. No momento estamos confeccionando aventais com 

retalhos de caça jeans. Após o trabalho colocamos uma mesa e dividimos os lanches. Os trabalhos 

são desenvolvidos em roda para facilitar o apoio mútuo e a conversa. 



 
 

Eixo temático: Ciclos Vitais 
 

ACOMPANHANDO O DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ: GRUPO DE 

PUERICULTURA 

 

Graziela Meneghelli Cabrelli Pletsch 45 

Roseléia Regina Halmenschlager 46 

Cecília Ferreira de Rosso Lara 47 

Camila Krombauer Pereira 48 

Adriana de Paula Nunes 49 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Rede de Atenção Básica (Saúde da mulher e Saúde da 

Criança), Centro Avançado de Saúde, Primeira Infância Melhor, Estratégia de Agentes 

Comunitárias de Saúde. 

Qual foi a experiência desenvolvida? Realização de grupos de puericultura com ênfase no 

desenvolvimento saudável, interdisciplinaridade e integralidade, bem como na inclusão do pai no 

cuidado e desenvolvimento biopsicossocial da criança. 
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 1 Enfermeira, Mestre em Promoção da Saúde, Especialista em Terapia Intensiva e 
Estomatoterapia, Responsável Técnica do serviço de Enfermagem do Centro Avançado de Saúde, Teutônia, 
RS. 
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 � Enfermeira, Especialista em Humanização da Atenção e Gestão do SUS, Saúde da Família, 
Coordenadora Municipal da Estratégia Saúde da Família, Teutônia, RS. 
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 � Fonoaudióloga, Centro de Saúde Avançado (CAS), Teutônia, RS. 
 
48 
 �  Nutricionista, Especialista em Dietoterapia nos Ciclos da Vida, Teutônia, RS. 
 
49 
 � Fisioterapeuta, Especializando em Fisioterapia Neurofuncional, Fisioterapeta da Rede Básica 
de Sáude, Teutônia, RS. 
 
 



 
 

Sobre o que foi? Consulta de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (médica ou de 

enfermagem, alternadamente) seguida de grupo de mães/pais/bebês. 

Como funciona (ou) a experiência? Na primeira visita do recém-nascido (RN) ao Centro 

Avançado de Saúde (CAS), entre o terceiro e o quinto dia de vida, é realizada a coleta de sangue 

para triagem neonatal (Teste do Pezinho) e a primeira consulta/avaliação do RN com a  

enfermeira. Os pais são orientados sobre as consultas posteriores e em relação aos grupos. Então, é 

agendada a próxima consulta, na mesma data do grupo de puericultura. Os grupos são divididos 

de acordo com a idade do bebê, portanto, todos os bebês de um grupo estão na mesma fase de 

desenvolvimento. São realizados  encontros, sempre após a consulta de acompanhamento, 

conforme cronograma a seguir:  

1º Encontro: Enfermeira (apresentação, esclarecimento de dúvidas sobre amamentação, sono e 

repouso, retorno às atividades sexuais, mudanças na rotina da família); 

2º Encontro: Fonoaudióloga (desenvolvimetno de estimulação de linguagem, uso de bico e 

mamadeira, posicionamento para aleitamento para evitar problemas auditivos, danos causados 

por maus hábitos orais); 

3º Encontro: Psicóloga (importância do desenvolvimento do vínculo afetivo); 

4º Encontro: Fisioterapeuta (exercícios, massagem e relaxamento dos bebês); 

5º Encontro: Nutricionista (promoção da introdução alimentar adequada e saudável); 

6º Encontro: Primeira Infância Melhor (fortalecimento de vínculos, crescimento e desenvolvimento, 

cuidadores); 

7º Encontro: Primeira avaliação com o odontólogo. 

A equipe de profissionais que participa dos grupos realiza troca de saberes e discussões 

objetivando realmente a interdisciplinaridade. Estes grupos fortalecem o vínculo entre usuários e 

equipe de saúde, diminuindo o número de crianças com atraso vacinal, desnutrição e doenças 

preveníveis. 

Desafios para o desenvolvimento? O maior desafio é manter a participação das mães após o 

retorno ao trabalho (por volta do quarto mês de vida do bebê), além da dificuldade na organização 

da agenda dos grupos em relação à disponibilidade dos diversos profissionais. 

Quais as novidades desta experiência? Por se tratar de um grupo onde todos os bebês tem a 

mesma idade, as dúvidas e dificuldades relatadas são vivenciadas e compartilhadas por todos, o 

que torna as discussões mais participativas e produtivas. As mães, principais participantes, 

conseguem acompanhar o desenvolvimento de seu(s) filho(o), tirar dúvidas, compartilhar 

experiências, dúvidas e expectativas, tornando o grupo um momento de discussão agradável. 



 
 

Outras observações: Este grupo teve início após relatos das mães sobre a necessidade de continuar 

a ter um espaço para tirar dúvidas e conversar sobre o desenvolvimento dos filhos após o parto 

sendo, portanto, a continuidade do grupo realizado com as gestantes, em nova fase.



 
 

Eixo temático: Ciclos Vitais 

 

EXPERIÊNCIA COM O GUIA GAM NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 

Noili Schwingel 50 

Caroline Grohe Schirmer Brandão 51 

 

 

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Teutônia 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Casa Mental 

Qual foi a experiência desenvolvida? Guia de Gestão Autônoma de Medicação (GAM) 

Sobre o que foi? Encontros com os usuários da Casa Mental para desenvolver a autoestima, a 

integração com outros usuários e estímulo para a gestão autônoma de medicamentos. 

Como funciona(ou) a experiência? Grupos semanais com os usuários da Casa Mental. Em cada 

encontro os usuários interagem em roda de chimarrão e de conversa ou com jogos de dominó ou 

cartas. O guia GAM é trabalhado folha a folha om explicação de um profissional de saúde, 

apresentação de tabelas e materiais diversos. Cada participante do grupo preenche seu guia com as 

informações relativas ao seu tratamento medicamentoso. 

Desafios para o desenvolvimento? Adesão dos usuários ao grupo e compreenção dos temas 

abordados pelos participantes do grupo. 

Quais as novidades desta experiência? Interação entre os usuários do serviço, melhora na 

qualidade de vida e redução de crises e de internações. 

 

Referências Bibliográficas: Guia da Gestão Autonoma de Medicação – GAM. Rosana Teresa Onocko 

Campos; Eduardo Passos; Erotildes Leal; Analice Palombini; Octavio Serpa et al. DSC/FCM/UNICAMP; 

AFLORE; IPUB/UFRJ; DP/UFF; DPP/UFRGS, 2012. 
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 � Enfermeira, CASA Mental, Teutônia, Brasil. 
51 � Farmacêutica, Responsável Técnica da Assistência Farmacêutica, Teutônia, RS. 



 
 

Eixo temático: Ciclos Vitais 

 

GRUPO DE GESTANTES: VÍNCULO MÃE/BEBÊ/PAI  

Roseléia Regina Halmenschlager [1] 

Graziela Meneghelli Cabrelli Pletsch [2] 

Caroline Grohe Schirmer Brandão [3] 

Camila Kronbauer Pereira [4] 

Barbara Passos de Sá [5] 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Rede de Atenção Básica (Saúde da mulher, Saúde da 

Criança e Saúde do homem), Centro Avançado de Saúde, Primeira Infância Melhor, Hospital Ouro 

Branco.  

Qual foi a experiência desenvolvida? Realização de grupos de gestantes com ênfase na 

interdisciplinaridade e integralidade, bem como na inclusão do pai presente.  

Sobre o que foi? Grupos de gestantes e visita à maternidade do Hospital.  

Como funciona a experiência? No dia de realização de cadastro e adesão da gestante ao pré-natal, 

no Centro Avançado de Saúde, é orientado a sua participação e a do cônjuge (ou outro 

acompanhante de escolha da gestante) para participar do grupo de gestantes. Então se realiza a 

inscrição de acordo com a idade gestacional. São realizados nove encontros conforme cronograma 

a seguir:  

1º Encontro: Psicóloga (apresentação, vínculos, mudanças); 

2º Encontro: Farmacêutica (uso de medicamentos, chás, tabagismo, álcool e outras drogas), 

Odontóloga (saúde bucal mãe/bebê/família); 

3º Encontro: Nutricionista (alimentação e amamentação); 

4º Encontro: Fisioterapeuta (exercícios, alívio dos desconfortos, posturas); 

5º Encontro: Obstetra (Parto e puerpério); 

6º Encontro: Enfermeira (Amamentação e cuidados com recém nascido); 

7º Encontro: Pediatra (Cuidados com recém nascido, triagem neonatal, puericultura); 

8º Encontro: Primeira Infância Melhor (fortalecimento de vínculos, crescimento e desenvolvimento, 

cuidadores/creche); 

9º Encontro: Conhecendo o Hospital de referência (HOB). 

A equipe de profissionais que participa dos grupos realiza troca de saberes e discussões 



 
 

objetivando realmente a interdisciplinaridade. Estes grupos têm fortalecido também o vínculo 

entre usuários e equipe de saúde, bem como a diminuição de gestantes faltosas. Os encontros são 

em segundas-feiras, às 17:30 e tem duração aproximada de uma hora e meia. 

Desafios para o desenvolvimento? Manter a participação dos pais e ou acompanhante em todos 

os espaços do pré-natal.  

Quais as novidades desta experiência? Aumento da adesão ao grupo de gestantes; participação 

dos pais/família; interdisciplinaridade e intersetorialidade. 

Resultados: Com esta metodologia utilizada para a realização dos grupos observou-se que as 

gestantes se sentem mais a vontade para conversar. Assim, com o passar dos encontros, vão se 

conhecendo e trocando mais experiências. Sempre são realizadas rodas de conversa o que facilita a 

troca de conhecimento e momento de fala para todos. Espera-se, também, aumento do número de 

partos normais, fortalecimento de vínculos familiares, aumento do aleitamento materno exclusivo.  

Referências Bibliográficas:  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2013.  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Estratégicas. 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Brasília : Editora do Ministério da 

Saúde, 2008. 

 

[1] Enfermeira, Especialista em Humanização da Atenção e Gestão do SUS, Saúde da Família, Coordenadora 
Municipal da Estratégia Saúde da Família, Teutônia, RS.
[2] Enfermeira, Mestre em Promoção da Saúde, Especialista em Terapia Intensiva e Estomatoterapia, 
Responsável Técnica do serviço de Enfermagem do Centro Avançado de Saúde, Teutônia, RS.
[3] Farmacêutica, Responsável Técnica da Assistência Farmacêutica, Teutônia, RS.
[4] Nutricionista, Especialista em Dietoterapia nos Ciclos da Vida, Teutônia, RS.
[5] Fisioterapeuta, Especializando em Fisioterapia Neurofuncional, Teutônia, RS.



 
 

Eixo temático: Ciclos Vitais 

 

GRUPO DE PROMOÇÃO A SAÚDE: INTEGRAÇÃO SOCIAL/ SAÚDE 

FÍSICA E MENTAL 

Adriana de Paula Nunes [1] 

Barbara Passos de Sá [2] 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Rede de Atenção Básica (ESF1, ESF2, ESF3, Centro 

Avançado de Saúde), Casa Mental.  

Qual foi a experiência desenvolvida? Realização de grupos de atividade física, com ênfase na 

prevenção e promoção de saúde da comunidade, bem como na integração social. 

Sobre o que foi? Grupos de atividade física de prevenção e promoção de saúde. 

Como funciona a experiência? Para participação, a inscrição é feita na sala de reunião da Casa 

Mental, no dia de inicio do participante, no andar térreo do Centro Avançado de Saúde. Podem 

fazer parte do grupo, quaisquer pessoas atendidas pela rede de atenção Básica do município, 

independente de sexo, idade ou doenças associadas, embora a maior participação seja de idosos. 

Após a inscrição o participante já inicia as atividades em grupo, realizando os exercícios que lhe 

são orientados. Os encontros ocorrem nas segundas e sextas-feiras, das 08h e 30min às 09h e 15 

min (45 min de duração). Durante a atividade são realizados alongamentos, fortalecimentos 

musculares, bem como atividades lúdicas e integração social, sob orientação de uma das 

fisioterapeutas da rede. 

No decorrer dos encontros, dúvidas e questões dos participantes, referentes aos cuidados com a 

saúde, com atividades laborais e domiciliares, são esclarecidas. 

Desafios para o desenvolvimento? Manter o interesse e a participação dos sujeitos em todos os 

encontros e incentivar a comunidade a prática de atividades físicas. 

Quais as novidades desta experiência? Aumento da adesão ao grupo; participação de alguns 

familiares; integração social. 

Resultados: A partir da realização das atividades em grupo, observou-se, maior participação da 

comunidade, bem como o envolvimento de alguns familiares e da comunidade em geral. Destaca-

se  ainda a integração social durante os encontros. Durante as atividades, é cada vez mais 

explorado o espaço para o esclarecimento de dúvidas acerca de patologias, quadros álgicos, bem 

como orientações de cuidados e exercícios domiciliares. Espera-se com a continuidade destas 



 
 

atividades, um aumento no número participantes, visando a prevenção e promoção de saúde, na 

comunidade em geral. 

 

Referências Bibliográficas:  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Estratégicas. 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

SIAB: manual do sistema de Informação de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 

 

[1] Fisioterapeuta, Especializando em Estimulação Precoce, Fisioterapeuta da Rede Básica de Saúde, 

Teutônia, RS.

[2] Fisioterapeuta, Espezializando em Fisioterapia Neurofuncional, Fisioterapeta da Rede Básica de Sáude, 

Teutônia, RS.



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

HORTA FAMILIAR 

Aline Lauter Fritsch  1 

Carla Patrícia da Silva  2 

Grácia Magali Welp Stefan  3 

Cátia Tamara Goldmeyer 4 

Rosane Matte da Rosa 5 

 

Local de experiência: Brasil, Rio grande do Sul, Teutônia.  

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe Primeira Infância Melhor, Secretaria da 

Agricultura,CAPA( Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor) 

Qual foi a experiência desenvolvida? Realizar com cada família a adesão de uma horta em sua 

residência, incentivando o aproveitamento de pequenos espaços, inclusive a preparação de 

canteiros em garrafas pet e floreiras. 

Sobre o que foi? Horta familiar e conscientização de hábitos alimentares saudáveis.  

Como funciona (ou) a experiência? Na primeira visita acontece a conscientização da família sobre 

a importância de ter uma horta aproveitando o espaço ao redor de sua residência.  

Na segunda visita, os visitadores realizaram um levantamento junto as famílias, sobre quem já 

possuía horta e quem gostaria de aderi-la. 

Na terceira visita, a família recebe o calendário agrícola cedido pelo CAPA, visando orientar os 

dias e horários favoráveis para a semeadura, transplante e cultivo de hortaliças e frutas. 

Na quarta visita, é levado um formulário para cada família preencher com seu nome completo e 

número de CPF, para cada CPF  poderão retirar 3 pacotes de sementes que serão disponibilizadas 

pela Secretaria da Agricultura do município. 

Na quinta visita, acontece a entrega das sementes junto as famílias e são repassadas as orientações 

sobre o cultivo das mesmas. 

Nas demais visitas observou-se junto  as famílias o desenvolvimento das sementes plantadas. 

Desafios para o desenvolvimento?  O s desafios propostos pelos visitadores é a participação de 

toda a família neste processo, que pais e filhos acompanhem toda a etapa do cultivo, participando 

diretamente de cada uma delas. 

Quais as novidades destas experiências: As famílias que aderiram o projeto conseguiram atingir 

um maior cultivo, aumentando sua qualidade de vida consumindo alimentos orgânicos, inclusive 



 
 

aumentando orçamento doméstico, não necessitando comprá-los. 

Outras observações (se houver): Com este projeto conseguimos atingir em 142 famílias 

participantes aproximadamente 100% das mesmas, pois quem já possui horta,  optou por amplia-la 

e quem não possuía aderiu  ao projeto, inclusive os visitadores.  

Conforme o relato das famílias participantes do projeto houve uma mudança alimentar no 

cardápio destas famílias, em função das crianças apreciarem os alimentos por eles plantados, 

regados, colhidos e consequentemente houve melhora na qualidade de vida, diminuindo gastos 

em medicação e saúde publica em geral.  



 
 

Eixo temático: Ciclos Vitais 

 

LITERATURA INFANTIL DESDE A GESTAÇÃO 

Aline Lauter Fritsch 1 

Rosane Matte da Rosa 2 

Carla Patrícia da Silva 3 

Cátia Tamara Goldmeyer 4 

Marliége  Pretto  5 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Centro Avançado de Saúde e Estratégia Saúde da 

Família, visitadores, monitora,  coordenadora do Primeira Infância Melhor ( PIM), assistente social, 

pedagoga e enfermeira . 

Qual foi a experiência desenvolvida? Durante a realização de grupos de gestantes oferecidos pelo 

Centro Avançado de Saúde e Estratégia Saúde da Família, a equipe do Primeira Infância Melhor          

( PIM) participa  com diversos temas, dentre eles  há prioridade em focar a Literatura Infantil. 

Sobre o que foi? A importância de contar histórias desde a gestação onde disponibilizamos uma 

variedade de livros, os quais trazem um número grande de informações às crianças em forma de 

figuras, cores, texturas, sons, letras, números, formas geométricas e cheiros enfim, todo tipo de 

estimulação necessária ao desenvolvimento intelectual da criança. 

 Como funciona (ou) a experiência? Durante esses encontros é explanando ao grupo a escolha dos 

livros e os recursos adequados para a faixa etária de cada criança, proporcionando um momento 

onde o grupo possa manipular essa variedade de livros. Também acontece um momento onde 

orientamos as gestantes e o cônjuge a contar histórias para o seu bebê. 

Desafios para o desenvolvimento? O grande desafio proposto é a participação de toda a família 

neste processo, sensibilizando-os sobre a importância de contar histórias desde a gestação. E como 

o útero é a primeira casa, o primeiro espaço em que vivemos, é importante que este espaço seja 

cuidado pela futura mamãe e também por todos ao seu redor, criando um ambiente saudável e 

acolhedor para a chegada deste novo integrante familiar.                                                                                                                                                      

Quais as novidades desta experiência? Para nossa surpresa a maioria das gestantes não tinham 

conhecimento da variedade de livros oferecidos para o público infantil nem mesmo da 

importância de contar história para o bebê, pois, a voz da mãe chegará ao feto, assim como o toque 

de suas mãos ao ventre. Também se percebeu que muitas gestantes não conversavam com seu 



 
 

bebê, assim, com o passar dos encontros vão conhecendo a importância que a atividade de contar 

histórias constitui-se numa experiência de relacionamento humano que tem uma qualidade única, 

insubstituível, fortalecendo os vínculos familiares. 

Outras observações (se houver): Este projeto de Literatura Infantil será contínuo, após o 

nascimento do bebê os visitadores continuam incentivando a família a contar histórias para seus 

filhos. Ressaltamos a importância de proporcionar estes momentos para as crianças, pois 

estaremos contribuindo para formar crianças que gostem de ler e vejam no livro, na leitura e na 

literatura uma fonte de prazer e divertimento. 

Referências bibliográficas (se houver): 

KAERCHER, Gládis E. E por falar em literatura. In: CRAIDY, Carmem Maria, KAERCHER, Gládis 

P. da Silva.  Educação Infantil: Para que te quero ?. Porto Alegre: Artes Médicas,  2001. 

PARREIRAS, Ninfa: Do ventre ao colo, do som à literatura: livros para bebês e crianças. Belo 

Horizonte: RHJ, 012. 

 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Horta Familiar 

Aline Lauter Fritsch  1 

Carla Patrícia da Silva  2 

Grácia Magali Welp Stefan  3 

Cátia Tamara Goldmeyer 4 

Rosane Matte da Rosa 5 

 

 

Local de experiência: Brasil, Rio grande do Sul, Teutônia.  

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe Primeira Infância Melhor, Secretaria da 

Agricultura,CAPA( Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor) 

Qual foi a experiência desenvolvida? Realizar com cada família a adesão de uma horta em sua 

residência, incentivando o aproveitamento de pequenos espaços, inclusive a preparação de 

canteiros em garrafas pet e floreiras. 

Sobre o que foi? Horta familiar e conscientização de hábitos alimentares saudáveis.  

Como funciona (ou) a experiência? Na primeira visita acontece a conscientização da família sobre 

a importância de ter uma horta aproveitando o espaço ao redor de sua residência.  

Na segunda visita, os visitadores realizaram um levantamento junto as famílias, sobre quem já 

possuía horta e quem gostaria de aderi-la. 

Na terceira visita, a família recebe o calendário agrícola cedido pelo CAPA, visando orientar os 

dias e horários favoráveis para a semeadura, transplante e cultivo de hortaliças e frutas. 

Na quarta visita, é levado um formulário para cada família preencher com seu nome completo e 

número de CPF, para cada CPF  poderão retirar 3 pacotes de sementes que serão disponibilizadas 

pela Secretaria da Agricultura do município. 

Na quinta visita, acontece a entrega das sementes junto as famílias e são repassadas as orientações 

sobre o cultivo das mesmas. 

Nas demais visitas observou-se junto  as famílias o desenvolvimento das sementes plantadas. 

Desafios para o desenvolvimento?  O s desafios propostos pelos visitadores é a participação de 

toda a família neste processo, que pais e filhos acompanhem toda a etapa do cultivo, participando 

diretamente de cada uma delas. 

Quais as novidades destas experiências: As famílias que aderiram o projeto conseguiram atingir 



 
 

um maior cultivo, aumentando sua qualidade de vida consumindo alimentos orgânicos, inclusive 

aumentando orçamento doméstico, não necessitando comprá-los. 

Outras observações (se houver): Com este projeto conseguimos atingir em 142 famílias 

participantes aproximadamente 100% das mesmas, pois quem já possui horta,  optou por amplia-la 

e quem não possuía aderiu  ao projeto, inclusive os visitadores.  

Conforme o relato das famílias participantes do projeto houve uma mudança alimentar no 

cardápio destas famílias, em função das crianças apreciarem os alimentos por eles plantados, 

regados, colhidos e consequentemente houve melhora na qualidade de vida, diminuindo gastos 

em medicação e saúde publica em geral.  

 



 
 

Eixo temático: Ciclos vitais 

 

PENSANDO NA QUALIDADE DE VIDA DO COLEGA PROFISSIONAL 

DA SAÚDE 

Caroline Grohe Schirmer Brandão (1) 

Roseléia Regina Halmenschlager (2) 

Daniela Vargas de Souza (3) 

Bárbara Passos de Sá (4) 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Profissionais de saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Qual foi a experiência desenvolvida? Em maio de 2014 a equipe da Casa Mental programou um 

piquinique relativo ao dia antimanicomial, onde reuniram-se usuários da unidade e profisssionais 

de saúde do munícipio de Teutônia. Neste dia foram desenvolvidas atividades de integração, 

como música, declamação e jogos. Nos dias que seguiram o piquinique, os profissionais de saúde 

que participaram do evento relataram que sentiam-se mais dispostos para realizar as tarefas 

diárias e que estavam menos tensos no trabalho. A partir destes relatos surgiu a ideia de formar 

um grupo de cuidado à saúde para profissionais da saúde. A proposta do grupo é  trabalhar a 

qualidade de vida dos profissionais, tendo a coordenação de uma psicóloga. Esta sugere temas a 

serem discutidos entre os participantes, bem como estimula que o próprio grupo traga assuntos e 

dinâmicas a serem trabalhados. Em um segundo momento é realizado dinâmica ou atividade 

(jogos, músicas, danças) para integração dos profissionais e alívio de tensão e estresse ocupacional. 

Sobre o que foi? Promoção da qualidade de vida dos trabalhadores da saúde e integração entre 

equipes. 

Como funciona a experiência? Ocorrem encontros mensais onde todos os profissionais que 

trabalham nas unidades de saúde do município são convidados (auto-inscrição). As atividades 

iniciam com roda de conversa e chimarrão onde cada participante pode expor alguma situação de 

estresse que tenha se exposto no trabalho. Neste momento os colegas podem trocar experiências e 

auxiliam na resolução de problemas. Em um segundo momento um dos participantes propõe uma 

dinâmica ou atividade de relaxamento. No encontro de julho foi estabelecido o funcionamento do 

grupo. No grupo de agosto a atividade proposta trabalhou a origem do nome de cada participante. 

O encontro de setembro foi realizada atividade de relaxamento com a fisioterapeuta.  A cada 



 
 

encontro um colega se propõe a preparar o próximo grupo. 

Desafios para o desenvolvimento? Adesão dos profissionais. 

Quais as novidades desta experiência? Grupo de cuidado de saúde para profissionais da saúde.  

Outras observações: Início do projeto em maio de 2014 e início dos encontros em julho de 2014 

 



 
 

Eixo Temático: Gestão 

 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS. 

 1 Sirlêne König 

2 Estela Maris Sippel Dörr 

3 Rosângela de Souza Schussler  

 

Local de experiência: Teutônia/RS 

Pontos de rede/equipe envolvidos: Vigilância Epidemiológica, Unidades Básicas e Hospital 

Qual foi a experiência desenvolvida: Implantação do Sistema de Informação – SI-PNI do 

Programa Nacional de Imunizações no município. 

Sobre o que foi: Implantação do Sistema de Informação – SI-PNI. 

Como funcionou a experiência: Descrição da Técnica/Metodologia: O município de Teutônia/RS, 

segundo DATASUS (2010) tem uma população de 27.272 habitantes. Em novembro de 2011, duas 

profissionais da Vigilância Epidemiológica participaram da capacitação para implantação do 

sistema, no DATASUS em Porto Alegre. Em 2012 iniciamos a capacitação e a instalação do sistema 

à nível municipal, sendo a mesma finalizada no inicio de 2013. Através da Portaria Nº 2.939, de 20 

de dezembro de 2012, foram adquiridos 8 computadores, sendo que a partir da aquisição dos 

mesmos os antigos foram substituídos. Antes da instalação do sistema (SI-PNI) nas salas de 

vacinas, as Unidades preenchiam o consolidado manualmente, faziam as correções necessárias e a 

Epidemio utilizava o SI-API, ficando responsável em recolher o consolidado preenchido pelas 

unidades, digitava o consolidado – no API, conferia os dados, realizava a devolução para correção 

dos dados, fazia as correções no API, acompanhava a cobertura, fazia a atualização do sistema e da 

população e enviava o lote por disquete e posteriormente por e-mail para a 16ª Coordenadoria 

Regional de Saúde. Após a instalação do SI-PNI nas salas de vacinas, as unidades digitam no 

sistema; exportam os dados, preenchem o consolidado e enviam o consolidado por e-mail para a 

Vigilância Epidemiológica. A Vigilância Epidemiológica recebe o  consolidado das vacinas 

impresso pelas unidades, importa os dados para o SI-PNI municipal, faz a conferência dos dados 

importados no sistema com o consolidado impresso, orienta as correções, gera o lote e envia o lote 

pelo transmissor para o Ministério da Saúde. 

Desafio para o desenvolvimento: Em relação aos desafios, que devem ser considerados durante a 

instalação do sistema são: as pessoas, a estrutura organizacional e a tecnologia; Colangelo Filho 



 
 

(2001, p. 42), descreve que “a maioria dos fatores de sucesso na implantação de sistemas de 

informação envolve aspectos relacionados às pessoas.” E segundo Jonh Maynard Keynes “A maior 

dificuldade do mundo não é fazer com que as pessoas aceitem novas idéias, mas sim fazê-las 

esquecer as antigas. A resistência à mudança gera problemas e ocasiona atrasos e retrabalhos. Para 

Mello (1978, p.41) as pessoas devido a sua insegurança pessoal, pelo desconhecimento ou falta de 

controle tem receio de perder coisas boas atuais, por isso também reagem contra as mudanças. 

Albert Einsten descreve que é insano achar que se “Continuarmos fazendo  sempre a mesma coisa 

iremos ter resultados diferentes”. A organização, segundo Maximiniano (1992) é uma união de 

esforços  de pessoas que tem por objetivo realizar propósitos coletivos. Através da organização é 

possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa. Salientamos que 

ao município, coube a maior responsabilidade na implementação das ações, portanto organizar e 

estruturar os diversos serviços. A implantação destes sistemas, ou seja a tecnologia, irá conduzir a 

uma transformação  cultural e organizacional dentro da empresa. (ser/fazer). Para que se tenha 

sucesso na mudança é necessário que tenhamos pessoas que estejam envolvidas e comprometidas, 

que queiram realmente que a mudança aconteça. Além disso, o gestor municipal deverá fornecer 

todo aporte (recursos materiais/financeiros) para que a mudança ocorra de fato. 

Quais as novidades desta experiência: Atualmente, todas as oito salas de vacinas têm o sistema 

funcionando e 15 profissionais foram capacitados para utilizarem o sistema. Segundo os 

profissionais que utilizam o sistema, o mesmo trouxe oportunidades, apresentou dificuldades, mas 

quando questionados também ressaltaram algumas sugestões para a melhoria do mesmo. O 

sistema trouxe algumas oportunidades para o serviço, dentre elas destacamos: redução de tarefas; 

possibilidade de gerar informação individualizada por pessoa vacinada; de agilizar e  padronizar 

as informações; de aprender coisas novas; de melhorar os registros e o envio de dados e a 

possibilidade de uma avaliação mais dinâmica. 

Outras observações: Também tivemos dificuldades, as quais foram: pouco conhecimento de 

informática; em obter a cobertura vacinal; o sistema não está interligado entre as unidades; os 

relatórios são complexos; dificuldades de contato com assistência no DATASUS e demora na 

resolução dos problemas informados. Como sugestão solicitaram que o sistema municipal fosse 

interligado, para que se tivesse o compartilhamento das informações; fosse feita a instalação do 

SIPNI em rede para disponibilizar as informações em tempo real para que todas as unidades 

possam ter acesso aos vacinados, independente da unidade; melhoria dos relatórios; que se tivesse 

um melhorar acesso ao suporte para manutenção e assistência quanto à resolução dos problemas 

informados. 
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3 Técnica de Enfermagem, Teutônia, Brasil.  
Eixo temático: Atenção Básica 



 
 

Eixo Temático: Gestão 

 

A IMPLANTAÇÃO DO e-SUS NO MUNICÍPIO DE FAZENDA 

VILANOVA 

Júlia Nunes Mallmann 52 

Patrícia Fassini 53 

Raquel Borges de Quadros 54 

Ediane Dutra da Silva 55 

Karin Eliane Pereira56 

 

Local de experiência: Município de Fazenda Vilanova 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe de Saúde da UBS Fazenda Vilanova 

Qual foi a experiência desenvolvida?  

Implantação do e-SUS no município de Fazenda Vilanova 

Sobre o que foi?  

O e-SUS tem por objetivo a reestruturação dos sistemas do SUS em busca de um SUS eletrônico, 

cujo objetivo é a informatização dos processos de trabalho na saúde, para garantir um fluxo de 

informações que otimizem a gestão do cuidado, dos serviços e das redes de atenção à saúde, 

migrando do SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) para o SISAB (Sistema de 

Informação em Saúde da Atenção Básica). Assim, após capacitação pelo Telessaúde, o município 

de Fazenda Vilanova decidiu iniciar o uso do Prontuário Eletrônico do Cidadão. 

Como funciona(ou) a experiência?  
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 � Agente Comunitária de Saúde, Fazenda Vilanova, Brasil. 
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Fazenda Vilanova tem uma população de 3.697 habitantes, segundo CENSO de 2010, sendo sua 

população rural de 45,6%. Atualmente o município tem uma Unidade Básica de Saúde com duas 

equipes de Saúde da Família (uma delas em projeto de implantação). Conta com um médico do 

Programa Mais Médicos. A Unidade permanece aberta para atendimento das 7h às 21 horas, 

mantendo ainda a cultura de demanda espontânea, sendo ela atualmente modificada. A 

implantação do e-SUS iniciou no mês de maio/14, através do início dos cadastros individuais e 

domiciliares pelas Agentes Comunitárias de Saúde, utilizando como base a experiência de 

profissionais que já utilizavam o e-SUS em outros municípios. Em junho/14 houve uma 

capacitação do e-SUS pelo Telessaúde e, a partir daí, a equipe passou a utilizar o Prontuário 

Eletrônico do Cidadão, considerando que a Unidade de Saúde conta com computadores e acesso à 

internet em todas as salas. Até o momento, foram realizados 3.813 procedimentos e foram 

realizados 3.787 atendimentos na UBS registrados no e-SUS. Foram realizados no e-SUS 1.949 

escutas iniciais e 1.838 consultas pelo novo sistema, destas, 716 foram agendadas pelo e-SUS.  

Desafios para o desenvolvimento? 

A equipe percebeu vários aspectos positivos, porém, outros negativos na utilização do sistema.  

Como aspectos positivos do e-SUS, destaca-se:  

Elimina papéis; 

É rápido e prático; 

Utiliza o CIAP (Classificação Internacional de Atenção Primária); 

Tem fácil manuseio; 

Agendamento livre e de fácil visualização; 

Solicitação de exames feita pelo sistema; 

Não precisa conexão com a internet; 

Alimentação automática de sistemas da atenção básica; 

Acesso em qualquer computador da unidade, mas com restrição por senha. 

Os principais aspectos negativos do sistema observados pela equipe são os seguintes: 

• Os relatórios gerados são incompletos e de difícil interpretação; 

• Faltam códigos para alguns procedimentos; 

• Falhas nas atualizações; 

• Muita duplicidade de prontuários; 

• Prontuários do cadastro rápido não podem ser editados no cadastro do cidadão; 

• Importação de dados para SIA não é possível. 

Para a implantação do e-SUS, a maior dificuldade encontrada foi o conhecimento e apropriação do 



 
 

sistema, o que ocorreu rapidamente por toda a equipe. As dúvidas geradas durante o manuseio 

são sanadas por canais de comunicação com o Telessaúde, realizados por telefone ou pela 

plataforma do Telessaúde. 

Quais as novidades desta experiência? 

Mudança no modelo de atendimento à saúde, com sistema informatizado e articulado em toda a 

unidade de saúde. 

 



 
 

Eixo: Atenção Básica 

 

NAAB: DESAFIOS DE MATRICIAR 

Tatiana Wiethölter57 

Thaís Cristina Saraiva Bender58 

Bruna das Chagas59 

 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Fazenda Vilanova 

Pontos de rede/ Equipe de rede envolvidos: Atenção Básica- ESF, Saúde Mental, CRAS, NAAB 

Qual foi a Experiência desenvolvida? 

Articulação da Atenção Básica com a Saúde Mental através do apoio do NAAB. 

A construção do Apoio Matricial, o qual ocorreu junto a Atenção Básica, Saúde da Família, Saúde 

Mental e CRAS na implantação do NAAB  

Sobre o que foi? Criação, Implantação e Desenvolvimento do NAAB  

Como funciona (ou) a experiência?  

A experiência de implantação do NAAB em Fazenda Vilanova teve como o objetivo: Apoiar, 

ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da Saúde Mental na Atenção Básica- Saúde da Família.  

Auxiliando os serviços da rede de cuidados já existentes no município, principalmente no Centro 

de Saúde de Fazenda Vilanova, com o objetivo de qualificar as equipes e ampliar a oferta de 

atividades e a resolutividade em relação à Saúde Mental, a fim de aprimorar a qualidade dos 

serviços ofertados aos usuários.  

O NAAB tem como objetivo desenvolver juntamente com o Centro de Saúde, a articulação da rede 

de cuidado em saúde mental, não se limitando apenas ao modelo biomédico. Dando suporte ao 

processo de trabalho e ao modelo de atenção atualmente ofertada à saúde mental no município; 

Buscando a territorialização e regionalização, tendo a Atenção Básica como ordenadora do Sistema 

e das Linhas de Cuidado; promovendo ações que qualifiquem a atenção em Saúde Mental, Álcool 
                                                
57
 
 � Assistente Social, NAAB Fazenda Vilanova, Brasil 
 
58 
 � Psicologa, Coordenadora NAAB, Fazenda Vilanova, Brasil 
 
59 
 � Acompanhante Terapêutica, NAAB, Fazenda Vilanova, Brasil 
 



 
 

e Outras Drogas; desenvolvendo a articulação da Rede de Atenção à Saúde, Intersetorial e Social-

comunitária; apoiando as Equipes na reorganização de seus processos de trabalho, como no 

estabelecimento e potencialização dos espaços de reunião de equipe, na implantação do 

acolhimento e em ações de educação permanente; promovendo maior adesão à Linha de Cuidado 

garantindo mais segurança e êxito ao tratamento de cada usuário e apoiando a atenção básica em 

sua capacidade resolutiva 

Desta forma, articulando a educação, o desenvolvimento, a economia, a segurança, a atenção 

social, saúde e demais setores, para que juntos possam fortalecer e oferecer uma melhor qualidade 

de vida para o cidadão vilanovense. 

Para construção desta proposta foram contratadas 1 Assistente Social 25 horas, 1 Psicóloga 25 

horas e 1 acompanhante terapêutica 40 horas para desenvolver o apoio aos grupos, visitas 

domiciliares, acompanhamento terapêutico e organizar os planos terapêutico singulares.  

Desafios para o desenvolvimento? 

Os desafios são envolver toda a rede na troca de experiências e as discussões dos casos para um 

olhar global. E que todos possam conhecer a realidade dos serviços ofertados pela rede e que a 

troca de experiência e o repensar os fluxos de trabalhos e os processos de trabalho devem ser uma 

constante. 

Pensando num processo constante de produção de saúde e promoção de cuidado. 

Modificando o paradigma da lógica do atendimento individual e ambulatorial para uma lógica de 

apoio matricial, diferenciando-se de um ambulatório de especialistas.  

Quais as novidades desta experiência? 

A novidade foi à boa adesão de toda a equipe e a acolhida com relação ao Matriciamento que é 

pensar o caso como de todos não só de alguns profissionais, saindo da dimensão bio medica e 

ambulatorial para pensá-lo como um todo. As equipes podendo olhar para além da doença e dos 

sintomas. A vinculação dos usuários ao centro de saúde, a adesão as atividades desenvolvidas pela 

equipe e ao tratamento proposto corroboram para uma melhor qualidade nos serviços de saúde 

ofertados e uma melhor qualidade de vida dos nossos usuários. 

 



 
 

Eixo Temático: Atenção Básica 

 

UM OLHAR A RESPEITO DO CURSO CAMINHOS DO CUIDADO 

Clédia Lucinara de Quadros da Silva¹ 

Fernanda Vettorazzi² 

Giseli Sabrina Griesang³ 

Ediane Dutra da Silva4  

Cristiani Beatriz Rodrigues5  

Alessandra Lucas Rodrigues.6 

 

Local de experiência: Município de Fazenda Vilanova, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Pontos de rede/ equipes de rede envolvidos: Agentes Comunitárias de Saúde, Naab, CRAS, 

Estratégia de Saúde da Família e Comunidade. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

O Curso Caminhos do Cuidado. 

Sobre o que foi? 

Redução de Danos, Saúde Mental, Drogas, Álcool e Discriminação. 

Como funciona(ou) a experiência? 

Foram cinco encontros presenciais de 8:00 horas cada e 20:00 horas a distancia, no total de 60:00 

horas. Durante as aulas foram realizadas dinâmicas, dramatizações, mapeamentos, 

territorialização, debates, relatos de experiências e trocas. 

Desafios para o desenvolvimento? 

A mudança de pensamentos, um olhar diferente para cada usurário  sem preconceitos e sem 

exclusão de qualquer natureza. 

Quais as novidades desta experiência? 

Perceber as dificuldades do município, a importância da escuta, da acolhida, a valorização dos 

agentes comunitários de saúde. A visibilidade das questões das drogas e da redução de danos.  

Os desafios que cada profissional enfrenta em seu território e os problemas de como alcançar cada 

usuário. 

 

Referencia Bibliográfica:  

Caminhos do Cuidado: caderno do aluno / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde; Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Comunicação e Informação 



 
 

Científica e Tecnológica em Saúde; Grupo Hospitalar Conceição, Centro de Educação Tecnológica 

e Pesquisa em Saúde - Escola GHC. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

______________________________________________ 

1Agente Comunitária de Saude, ESF, Fazenda Vilanova, Brasil 

2Agente Comunitária de Saude, ESF, Fazenda Vilanova, Brasil 

3Agente Comunitária de Saude, ESF, Fazenda Vilanova, Brasil 

4Agente Comunitária de Saude, ESF, Fazenda Vilanova, Brasil 

5Agente Comunitária de Saude, ESF, Fazenda Vilanova, Brasil 

6Agente Comunitária de Saude, ESF, Fazenda Vilanova, Brasil 



 
 

EIXO TEMÁTICO:  GESTÃO 

 

TÍTULO: ÁGUA POTÁVEL X ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Janaine Arossi 

Vanessa Marta Dametto Lazzari  

 

Local de experiência: 

O trabalho foi desenvolvido no Município de Anta Gorda/RS, no segundo semestre de2013. 

Pontos de rede / equipes de rede envolvidos: 

O trabalho foi coordenado e desenvolvido pelo Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental e 

Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Anta Gorda. Teve o apoio das 

Secretarias Municipais de Educação e Saúde, da 3ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), e 

do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS).  

Qual foi a experiência desenvolvida? 

A coordenação do projeto realizou atividades de educação ambiental junto aos estudantes do 

Ensino Fundamental I em todas as redes de ensino do município. Também foram realizadas ações 

junto aos clubes de mães e associações comunitárias de água. O projeto buscou envolver e 

sensibilizar diversos segmentos da população antagordense. 

Foram abordados assuntos como: a boa qualidade da água é indispensável para a saúde; os 

recursos hídricos são limitados e precisam ser preservados, evitando inclusive o desperdício; a 

limpeza e conservação dos reservatórios devem ser constantes; os resíduos, quando descartados de 

maneira correta, evitam a contaminação da água e do solo. 

Buscou-se parceria com a UNIVATES e Radio Encanto para realizar as atividades. A 3ª CRE 

acompanhou e participou das ações realizadas nas Escolas Estaduais. 

As escolas realizaram concurso de redação e desenho e confecção de cartazes sobre a temática 

ÁGUA. 

Paralelamente, os reservatórios de água destinados ao abastecimento público foram vistoriados e 

avaliados quanto à correta limpeza e desinfecção. 

Envolveu-se as Agentes de Saúde a fim de orientar todos os munícipes para realizar a limpeza e 

desinfecção das caixas de água das residências. 

Buscou-se o envolvimento da comunidade para realizar a limpeza e recolhimento dos resíduos nos 

Arroios localizados na área urbana do município. 

O CEVS disponibilizou camisetas, CDs, mochilas e material educativo. 



 
 

Foi confeccionado um folder informativo e distribuído aos estudantes. 

O encerramento do projeto foi realizado simultaneamente a Feira Municipal de Alimentação, com 

a apresentação do show musical Planetinha Saúde, do cantor e compositor Beto Herrmann. 

Sobre o que foi? 

O projeto desenvolveu ações sobre a qualidade da água para consumo humano. 

Desafios para o desenvolvimento? 

A população antagordense apresenta resistência na adição do cloro à água. Este desafio nos 

motivou a desenvolver o projeto. 

Sabe-se que o cloro altera seu sabor, entretanto, é indispensável no combate aos microorganismos, 

e consequentemente melhorando sua qualidade. 

No Brasil, as pessoas estão acostumadas com a idéia de abundância de água, visto que o país 

detém 12% da água doce do mundo. Sem a consciência de que este recurso pode acabar, é comum 

encontrar pessoas lavando a calçada com a mangueira aberta sem necessidade, utilizando jatos 

d’água ou então escovando os dentes com a torneira aberta, jogando fora água potável. Os 

exemplos de desperdício e despreocupação são muitos, não havendo também a preocupação com 

a racionalização de consumo e/ou a reutilização. 

Um meio para evitar a falta de água no futuro está nas ações de educação e sensibilização das 

pessoas. 

Quais as novidades desta experiência? 

O trabalho de educação ambiental é importante, pois ajuda os alunos e comunidade a construírem 

uma consciência mais ampla das questões relativas ao meio ambiente para que possam assumir 

posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e melhoria. Isso ocorre quando todos 

participam do programa como cidadãos e percebem que sua saúde é resultante do seu cuidado 

com o ambiente. A escola tem importante contribuição a dar na construção da consciência 

ambiental, preparando-os para que percebam esse espaço e atuem sobre ele de forma mais 

consciente. A criança e o jovem funcionam como agentes multiplicadores de atitudes, pois a escola 

é como um laboratório, onde se pode sempre experimentar e construir, portanto a Educação 

Ambiental é necessária e fundamental para alcançar tal objetivo. 

Com essa preocupação de inserir na escola e na comunidade a temática água e saúde, o 

VIGIAGUA/RS (CEVS) criou, em 2007, o Projeto Planetinha Saúde. Com a contratação de um 

músico e compositor elaborou-se um CD com músicas infantis sobre a temática. Também criou um 

mascote, chamado Hidronildo, representando o Vigilante da Saúde de cada município, para ser 

utilizado nas atividades e chamar a atenção das crianças de maneira lúdica. 

Com esta mesma visão, o município de Anta Gorda recebeu no ano de 2013, o projeto Planetinha 



 
 

Saúde, e desenvolveu ações incutindo nos cidadãos a consciência de preservação e cuidado com  

água. 

Outras observações: 

O projeto foi bem aceito pela comunidade em geral. Atribui-se o seu sucesso as parcerias criadas 

com diversas entidades.  

A educação ambiental é constante. O objetivo é estendê-lo aos demais estudantes, desenvolvendo 

novas atividades e ações e melhorando aquelas já realizadas. 

 

Referências bibliográficas: 

AMIGOS DA NATUREZA. Marechal Cândido Rondon: Amigos da Natureza. S.d. 

Boletim Informativo do VIGIAGUA RS/V.1/n.2/Julho 2014. Disponível www.saude.rs.gov.br. 

Acessado em 12/07/2014. 

Cartilha: Água que te quero limpa. Produção do Projeto de Extensão Comunicação para Educação 

Ambiental do Centro Universitário UNIVATES. S.l. S.ed. Sd. 

SILVA, N. T. & SILVA, S. M. Educação Ambiental e Cidadania. 1ª Ed. Curitiba: IESDE, 2005. 

_____________________________________________ 

26. Servidora Pública, Fiscal Sanitária e Ambiental, Anta Gorda/RS, Brasil. 

27. Servidora Pública, Bióloga, Anta Gorda/RS, Brasil. 

 



 
 

EIXO TEMÁTICO: ATENÇÃO BÁSICA 

 

HEPATITES VIRAIS 

Marilusi Pitol ¹ 

Elisangela Contarin ² 

Lilian Rossi ³ 

 

Local de experiência: 

Brasil, RS, Anta Gorda. 

Pontos de rede envolvidos: Equipes de Estratégia de Saúde da Família. 

Este trabalho partiu de uma ação realizada em função da data de 28 de julho, caracterizada como 

Dia Mundial de Combate às Hepatites virais, onde através da imprensa local, agentes 

comunitário de saúde, houve ampla divulgação do tema e na UBS iniciou-se um processo de 

agendamento para realização de testes rápidos HCV e HBSAg mediante demanda espontânea. 

A presente ação "Hepatites Virais", possibilitou alertar a população sobre a importância da 

informação e sensibilização da comunidade a respeito da hepatite B e hepatite C, encorajando a 

prevenção, diagnóstico e tratamento. A experiência superou as expectativas através de um número 

elevado de pessoas interessadas em realizar este exame. 

O desafio para o desenvolvimento foi a dificuldade de conciliar novos horários na agenda dos 

profissionais para realização dos testes rápidos, pois a expectativa de atendimento dimensionada 

pela equipe de saúde foi ultrapassada na primeira semana do projeto. 

As novidades da experiência foi a identificação de novos casos de hepatite B e C que foram 

encaminhados para diagnóstico e avaliação médica. Sem este trabalho alguns desses casos não 

seriam descobertos.  

Segue abaixo o levantamento estatístico acerca os dados, lembrando que cada paciente utilizou um 

kit para o teste rápido de HBSAG e um kit para HCV. 

( UBS Anta Gorda. 02/01/2014 a 27/08/2014 ) 

 



 
 

EIXO TEMÁTICO: ATENÇÃO BÁSICA 

 

IMPLANTAÇÃO DA CADERNETA DO IDOSO E TESTE MINI MENTAL 

(MEEM) 

Aline Picoli Benvenutti ¹ 

Marilusi Pitol ² 

Silvia Rusin ³ 

 

Local da Experiência: 

Brasil, RS, Anta Gorda. 

Estratégia Saúde da Família ESF I e CRAS; 

A experiência desenvolvida teve  como objetivo lançar um olhar especial para a população idosa, 

focando-se na prevenção de doenças e agravos em Saúde  Enfatizando o envelhecimento saudável 

e ativo com maior independência. Assim a médica ao encerrar o curso de Envelhecimento 

realizado EAD,  pensou em organizar com a Equipe ESF um trabalho, juntamente com a  

implantação da caderneta de saúde da pessoa idosa , a aplicação do teste mini mental (MEEM). A 

experiência funcionou primeiramente através de palestras  sobre “Alzheimer”  realizada na 

Assistência Social  pela médica,  contando com a participação dos idosos da área urbana. Após essa 

palestra ficou disponível no CRAS uma lista de interessados em realizar as inscrições das pessoas a 

partir dos sessenta anos; foi delimitado grupos de vinte participantes, com data e horário pré-

estabelecidos no ato da inscrição. No dia da aplicação do teste, os idosos foram acolhidos no 

auditório da UBS em pequenos grupos aonde a Equipe explicou a  importância do encontro, e o 

roteiro para realizar os atendimentos: iniciando com as atividades onde a Enfermeira realizou 

avaliação geral do estado de saúde do idoso, com a verificação da Pressão Arterial, avaliação 

antropométrica e aplicação de vacinas conforme calendário vacinal. Seguindo com o 

preenchimento da caderneta do idoso pelo Agente Comunitário de Saúde e posterior entrega da 

mesma ao cidadão. A Médica aplicou o teste Mini Mental para cada idoso, avaliando o resultado, 

orientando, agendando acompanhamento e encaminhando a atendimento especializado  quando 

necessário. Para finalizar, a equipe entregou uma mensagem e um mimo para cada paciente. 

Os desafios para o desenvolvimento deste trabalho foram o espaço físico, recursos humanos, 

materiais e financeiros. A novidade desta experiência foi a detecção precoce dos casos de 

demência, podendo assim os mesmos ser avaliados e acompanhados. Também podemos atualizar 

o calendário vacinal e fortalecer o vínculo da equipe com os idosos. 



 
 

Outras observações: Este trabalho teve início em 2013, onde foram avaliados 80 idosos. No ano de 

2014 fizemos a reavaliação dos idosos que participaram da primeira edição, assim como abrimos 

inscrições para novos idosos interessados em participar. Sendo um projeto contínuo, será também 

oferecido nas comunidades do interior de acordo com a disponibilidade da equipe. 

 

¹Médica, Especialista em Saúde da Família, Anta Gorda, Brasil. 
²Enfermeira, Especialista em Saúde da Família, Anta Gorda, Brasil. 
³Técnica de Enfermagem, Anta Gorda, Brasil. 
 



 
 

Eixo Temático: GESTÃO 

 

CINE EM CAMPO: PROCESSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Luís Felipe Parise60 

Circe Maria Jandrey61 

Luana Primon62 

Laura Garcia de Freitas63 

Janaína Kettenhuber64 

 

Local da experiência (País, Estado, Município): 

Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

Pontos de rede/ equipes de rede envolvidos: 

Atenção Básica – Unidade Básica de Saúde, a partir da Residência Integrada com demais membros 

da equipe. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Experiência de Educação Permanente na Unidade de Saúde Jardim Leopoldina (USJL), realizada 

por profissionais, residentes e estagiários da USJL, através de produções cinematográficas que 

abordam problemáticas contemporâneas de educação e saúde. 

Sobre o que foi? 

Desde a perspectiva de Educação Permanente, promove debate e reflexão entre integrantes da 

equipe (estejam na condição de profissionais contratados ou em formação), agregando 

componente lúdico ao momento educativo. Como funciona (ou) a experiência? 

Esta experiência teve início em 2009 e vem sendo desenvolvida de modo sistemático, desde 2011, 

como espaço teórico de formação de campo para integrantes do Programa de Residência Integrada 

em Saúde (RIS/GHC). A partir da projeção de filmes de ficção, documentários ou outras 

                                                
60
  Psicólogo Residente do Serviço de Saúde Comunitária (SSC) do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Porto Alegre, 

Brasil.  
61 Cirurgiã-dentista- SSC/GHC, Porto Alegre/RS, Brasil. Especialista em Saúde Coletiva (UFSM), Gestão em Saúde 

(UFRGS), Educação e Práticas Pedagógicas em Serviços de Saúde (UFRGS); Mestre em Odontologia, Área de 
Concentração Saúde Bucal Coletiva (UFRGS); Doutoranda em Educação (PPGEDU-UFRGS). 

62 Nutricionista, especialista (ou com especialidade, não sei o correto) em Saúde da Família e Comunidade, Avaliadora 
de  qualidade do Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, Porto Alegre.  

63 Nutricionista Residente do Serviço de Saúde Comunitária (SSC) do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Porto 
Alegre, Brasil. 

64 Enfermeira – SSC/GHC Porto Alegre/RS, Brasil.. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (RIS/GHC/MS).  



 
 

produções culturais com imagens, identificam-se disparadores para a discussão da temática 

elencada no mês. Nos encontros semanais subsequentes, são instigados leituras/estudos de 

materiais teóricos relativos ao tema, além de apresentação/discussão de situações/casos 

acompanhados pela equipe e articulados com a temática. Ao todo, já foram projetados mais de 40 

filmes/documentários, contando com a participação média de 20 pessoas. Dentre as temáticas 

abordadas estão: envelhecimento, reforma psiquiátrica, alimentação, terminalidadade da vida, 

drogadição, violência doméstica e processos de resiliência. 

Desafios para o desenvolvimento? 

Dentre os desafios identificados, estão o espaço físico que não comporta toda equipe, o tempo de 

planejamento das atividades, temáticas que englobem e integrem as diferentes perspectivas dos 

membros participantes e a manutenção do desejo pela continuidade do espaço. 

Quais as novidades desta experiência? 

A possibilidade de espaço interdisciplinar, com a interlocução de diferentes núcleos de saber na 

construção de um olhar mais ampliado sobre os processos de saúde-doença e na qualificação da 

assistência oferecida às pessoas atendidas. Além disso, há a valorização do saber-fazer de cada 

indivíduo componente deste espaço e a possibilidade pedagógica de problematizar processos de 

trabalho em saúde de maneira indireta, uma vez que o objeto de interlocução é o filme. Este é um 

dispositivo que possibilita uma maior interrelação com o que aponta Ceccim (2005) em sua 

proposta de Educação Permanente em Saúde. 

O Projeto Cine em Campo configura um conjunto de atividades internas de formação em serviço, 

promovidas institucionalmente, e oportuniza capacitação, qualificação e reflexão permanentes 

sobre os múltiplos processos de trabalho dos profissionais e equipe, com vistas à 

produção/circulação de conhecimentos e tecnologias em saúde (JANDREY, 2011).Referências: 

CECCIM, R. B. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. Interface: 

Comunicação, Saúde e Educação, Porto Alegre, 2005, 9, 16 p. 161-177. 

JANDREY, C. M. Projeto de formação Seminários de Campo USJL. Grupo Hospitalar Conceição. 

Gerência de Recursos Humanos. Gestão do Trabalho, Educação e Desenvolvimento. 2011. 5p. 

 



 
 

Eixo Atenção Básica 

 

CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE ACIDENTES TÓXICOS POR 

ANIMAIS PEÇONHENTOS E PLANTAS TÓXICAS 

Lucas Maturro 1 

Kátia Rosana Lima de Moura da Silva 2 

Alberto Nicolella 3 

Maria da Graça Boucinha Marques 4 

Maria Gorete Rossoni 5 

Erno Harzheim 6 

Local de experiência: Rio Grande do Sul 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Programa Nacional de Telessaúde - Núcleo do Rio  

Grande do Sul 

Qual foi a experiência? Desenvolvimento de um curso à distância para agentes comunitários de 

saúde. 

Sobre o que foi? Animais Peçonhentos e Plantas Tóxicas  

Como funciona (ou) a experiência? Os cursos foram divididos em módulos. Antes do 1º módulo e 

após o último são disponibilizados respectivamente, o pré e o pós-teste, com a finalidade de 

verificar o conhecimento prévio sobre o conteúdo e o que acrescentado após o término do curso. 

Cada módulo tem a duração de uma semana, onde os alunos podem acessar as aulas quantas 

vezes forem necessárias. No final de cada módulo há atividades complementares e um teste. 

Desafios para o desenvolvimento? Transformar os conteúdos numa linguagem de fácil 

assimilação que desperte o interesse pelo assunto e a vontade de aplicar os conhecimentos nas suas 

realidades locais, ampliando as perspectivas de trabalho com novas possibilidades de abordagens.  

Quais as novidades desta experiência?  Utilização do ensino à distância para capacitação sobre 

Animais Peçonhentos e Plantas Tóxicas na Atenção Básica de Saúde. 

 
1 Educador Físico, Técnico do TelessaúdeRS – UFRGS, Porto Alegre, Brasil. 
2 Bióloga, Técnica do Núcleo de Toxinas Naturais (CIT/RS), Porto Alegre , Brasil. 
3 Veterinário , Diretor do Centro de Informação Toxicológica (CIT/RS), Porto Alegre , Brasil. 
4 Veterinária, Técnica do Núcleo de Toxinas Naturais (CIT/RS), Porto Alegre , Brasil. 
5 Bióloga, Técnica do Núcleo de Toxinas Naturais (CIT/RS), Porto Alegre , Brasil. 
6 Médico, Coordenador do TelessaúdeRS – UFRGS, Porto Alegre , Brasil. 

 



 
 

Eixo Temático: Atenção Básica 

 

IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO BÁSICA - 

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - NAS UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE COM ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NA 

REGIÃO DOS VALES DO RIO GRANDE DO SUL \ 

 

 Celina Adams Silveira¹ 
Carlos Pilz ² 

Lucas Matturro da Silva ³ 

Mauricio Coelho Penna 4 

Rafaela Freitas Nunes 5 

 

Local de experiência: Brasil, Estado do Rio Grande do Sul, Região dos Vales 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidades Básicas de Saúde com Estratégia da Saúde 

da Família 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 Atenção 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; 

- 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, relatórios e emissão de atestados, receitas e solicitação de exames. 

- As configurações do software é bastante flexível, sendo os profissionais de saúde e o gestor que 

definem o processo de trabalho dentro da equipe. 

Outras observações (se houver): 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 Integrativas 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. 
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Eixo: Gestão 

 

A TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL E ATENÇÃO BÁSICA COMO 

DISPOSITIVO DO CUIDADO AOS BEBÊS DO RS 

Márcia Falcão Fabrício 

Cristiane Schuller 

 

A audição é o principal meio para a criança adquirir a linguagem verbal, por isso, mesmo perdas 

auditivas mínimas podem representar risco ao desenvolvimento da linguagem e fala. 

A partir disso, este artigo tem o objetivo de discutir a implementação da Triagem Auditiva 

Neonatal TAN) no RS e a articulação com a Atenção Básica. A Secretaria Estadual da Saúde do RS, 

fez doação de 40 equipamentos para realização da TAN a 40 municípios do estado em 2010, a fim 

de diagnosticar precocemente a audição em bebês. 

Com esse cenário, faz-se necessário  contextualizar essa ação, que funciona junto à política pública 

Saúde da Pessoa com Deficiência, do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial da 

Secretaria Estadual da Saúde. A meta é atingir a cobertura de 95%, dos bebês nascidos SUS, a fim 

de que possa ocorrer a protetização auditiva precocemente. Todavia, a articulação com o Primeira 

Infância Melhor (PIM) e Atenção Básica (AB)  tem se mostrado fundamental nas famílias que não 

realizaram o teste.  A ação  dos visitadores do PIM e dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

ao visitarem o domicílio, são primordiais nas orientações quanto à importância do 

desenvolvimento da linguagem e fala,  na busca ativa dos bebês que por algum motivo não 

realizaram o teste. Registra-se também a relevância da articulação com instâncias como a Comissão 

Intergestores Regionais (CIR), para sensibilizar gestores com o tema da surdez. São ações  que 

impactam diretamente no aumento na cobertura da TAN, reforçam  a capacidade da AB de 

resolver problemas no território e qualificam o cuidado ao usuário, neste caso, os bebês nascidos 

no RS.  

 



 
 

Eixo Temático Ciclos vitais 

CICLOS VITAIS: SAÚDE DO IDOSO 

Luciana Paula Corbellini 

 

Local de Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Sério. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Profissionais de Saúde e Assistência Social do 

município: Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Psicóloga, Assistente Social, 

Nutricionista, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Dentista, Farmacêutico, Técnico em Saúde 

Bucal. 

Sobre o que foi? Sobre Saúde do Idoso: Um Curso para Cuidadores de Pessoas Idosas e 

Acamadas. 

Como funciona (ou) a experiência?  Primeiramente houve um período de inscrições dos 

interessados em realizar o curso, a divulgação foi feita através dos agentes comunitários de 

saúde e da rádio comunitária local, após o término das inscrições definiu-se em reunião com 

todos os profissionais que ministraram o curso, as datas de cada encontro, o local e o horário 

bem como os temas a serem abordados: Cuidar e promover a independência e a autoestima 

da pessoa idosa; Diminuição da capacidade funcional, fragilização e dependência; Mudança 

de comportamento: Agitação, agressividade, perambulação; Cuidados de higiene, conforto; 

Prevenção de escarras de decúbito; Organização e higienização do ambiente e do leito do 

paciente; Cuidados com SNG e SVD; Orientação médica na saúde do cuidador e de quem 

está sendo cuidado; Prevenção de quedas; Manutenção e melhora da mobilidade e 

independência nas atividades de vida diárias; AVC, acamados, PCs- Prevenção de 

complicações sistêmicas, prevenção de deformidades, posicionamento no leito, 

movimentação do paciente; Cuidadores: Relaxamento, cuidados e prevenção de lesões; O 

cuidador que cuida de si mesmo, aspectos psicológicos envolvidos na relação cuidador- 

idoso; A violência e negligência no cuidado com o idoso; Maus tratos e violência contra o 

idoso; Estatuto e direitos do Idoso; Reflexão ao cuidador; Psicologia do desenvolvimento do 

idoso; Cuidados, higiene, alterações na audição em decorrência do envelhecimento natural; 

Respiração e deglutição: Alterações  em decorrência de AVE e AVC, TCE, Parkinson;  

Auxílio na alimentação dos pacientes; Síndromes; Como desenvolver uma boa comunicação 

com pacientes com dificuldades; Alterações vocais: Envelhecimento natural e patológico;  

Afeto “senso de utilidade”; Horários de medicamentos; Ambiente;  Preparo de uma 



 
 

alimentação saudável; Assistência  farmacêutica para idosos e acamados; Alimentação 

saudável dos cuidadores; Alimentação saudável dos que são cuidados; Dieta específica do 

idoso, tipos de dieta: (se sonda, se alguma doença específica relacionada a alimentação);  

Foi elaborado um cronograma dos encontros, entregue a todos os participantes. Os encontros 

ocorreram semanalmente com duração de 2 horas 30 minutos cada, num total de 14 

encontros. Os participantes que tiveram minimamente 80% de presença ao término do curso 

receberam um certificado de conclusão emitido pela Secretaria da Saúde e Assistência Social. 

Quais as novidades desta experiência? A adesão foi surpreendente, foram muitas pessoas 

inscritas, a maioria, familiares de idosos ou acamados e interessados em ser cuidador formal. 

Devido ao número de inscritos foi necessário à realização de duas edições do curso, o total 

de participantes das duas edições foi de 40 pessoas. 

Outras observações: As aulas foram interativas, com realização de práticas de cuidado e 

dinâmicas de grupo e ao final de cada encontro os participantes receberam o material da aula 

impresso. 

 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

CRIANDO HISTÓRIAS PARA TRANSFORMAR HISTÓRIAS 

(LIVRINHOS DE CONTOS INFANTIS) 

Fabíola Fontana Favaretto – enfermeira – Marques de Souza (BR) 

Luciane Keller de Negreiros Guerra – médica de família – Marques de Souza (BR) 

Sheila Rybar – agente comunitária de saúde – Marques de Souza (BR) 

Márcio Stacke – auxiliar administrativo – Marques de Souza (BR) 

 

Local de experiência (País, Estado, Município): Brasil – RS – Marques de Souza 

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

Qual foi a experiência desenvolvida?? Sobre o que foi?  Nossa equipe realiza um trabalho 

continuado nas escolas do município. Esse projeto teve início no ano de 2012 e vem sendo  

ampliado desde então. Fazem parte do projeto “Saúde nas Escolas” todas as crianças e 

adolescentes com idade entre 6 a 19 anos. Para trabalhar com esse público, toda a equipe tem 

se dedicado em encontrar formas de cativá-los no aprendizado sobre a saúde.  Com os 

adolescentes, adotamos como estratégia as gincanas. Já com as crianças, a equipe se 

inquietava, pensando, dentre inúmeras possibilidades, em um meio de realizar o trabalho. 

Acreditamos que a forma encontrada não poderia ter sido melhor: livros. A enfermeira da 

equipe, usando toda a sua criatividade, começou a escrever contos infantis. Esses contos 

foram impressos em folhas coloridas e ilustrados por uma de nossas agentes comunitárias de 

saúde, que é extremamente habilidosa com os desenhos. O resultado dessa combinação foi 

um belo livrinho criado com os recursos disponíveis dentro da secretaria da saúde.  A ideia 

deu tão certo que as duas passaram a produzir mais contos. Todos eles abordam aspectos da 

saúde, com o objetivo de estimular os pequenos a, desde cedo, cuidarem de si mesmos e do 

ambiente em que vivem, incentivando-os também no hábito da leitura.  

Como funciona(ou) a experiência? A iniciativa partiu da enfermeira da equipe, Fabíola. 

Conforme os contos íam sendo escritos, e lidos para a equipe, muitos passaram a apoiar a 

iniciativa. Nossa agente de saúde, Scheila, passou a fazer as ilustrações das histórias infantis, 

e a médica, Luciane, ficou com a tarefa de revisar os contos e colocá-los nas normas da língua 

portuguesa. A gestão municipal apoiou também a iniciativa da equipe e destinou parte do 

recurso do PMAQ para impressão e encadernação do livrinhos.  



 
 

Os profissionais da Saúde se revezam para fazer o trabalho nas escolas.  Uma vez vai a 

psicóloga, na vez seguinte a nutricionista, depois a dentista, as enfermeiras e a médica da 

equipe. Os livrinhos passaram a fazer parte da rotina adotada. Para introduzir o assunto a 

ser trabalhado, é lido com as crianças um dos contos infantis criados, e assim, com os 

olhinhos atentos e ouvidos capazes de gravar cada palavra, o andamento do trabalho fica por 

conta deles. Todos os profissionais procuram explorar a capacidade de reflexão das crianças 

e as estimulam a relatarem suas experiências, curiosidades e expectativas.  A cada nova ida 

às escolas, percebemos que os alunos estão  ficando mais à vontade com a nossa presença. Os 

sorrisos nos rostos não deixam mentir: eles gostam do que estamos propondo e esperam 

ansiosos por nosso retorno. Conforme vamos lendo os contos, os dedinhos vão se erguendo, 

e as mais variadas perguntas e colocações vão surgindo. Cada um quer contar um pouco da 

sua vivência:  

"- Minha nona não cuidou dos dentes e agora só resta a dentadura; de noite, ela tem que tirar 

e colocar num copo. Que horrível, eu acho que vou escovar os dentes para não ficar assim..." 

"- acho que meu irmão tem açúcar no sangue. Tem que tomar remédio e não pode comer 

doces. Coitado." 

A experiência tem sido muito gratificante. As idas às escolas são mensais, e todos os 

profissionais estão bastante envolvidos no processo. As crianças têm aceitado muito bem 

essa nova proposta assim como os professores e diretores. Essa é a arte criada pelos 

profissionais da saúde para trabalhar de uma forma leve e prazerosa a saúde do nosso 

município. 

Desafios para o desenvolvimento? Acredito que o maior desafio seja a construção dos 

contos: criar histórias que sejam atrativas para as crianças e capazes de atingir o objetivo de 

promover a educação em saúde. Outra dificuldade é conseguir ampliar o número de escolas 

atendidas diante de uma agenda sempre tão lotada de atividades e demandas. No momento, 

realizamos o trabalho em duas escolas. Nosso objetivo é chegar a quatro. A Dentista, que 

já realiza  um trabalho preventivo e continuado nas escolas, tem levado o conto "Eugênio: o 

menino dos dentes de brilhantes" para trabalhar com as crianças, inclusive nas 

escolas pertencentes à ESF2.    

Quais as novidades desta experiência? Mediar a leitura na sala de aula é algo bastante 

diferente do que estávamos acostumados a fazer. Sendo profissionais da estratégia saúde da 

família, dedicamos uma parte significativa do nosso tempo à prevenção e promoção da 



 
 

saúde. No entanto, nunca havíamos utilizado a mediação da leitura para atingir esses 

objetivos. Para nós, essa experiência tem sido muito gratificante, e o encantamento tem sido 

tanto nosso quanto dos alunos. É como se conseguíssemos entrar no mundo deles, e com essa 

proximidade estivéssemos autorizados a falar de assuntos muitas vezes delicados, como 

mudança nos hábitos de higiene, cuidados na alimentação.  Nós, os profissionais de 

saúde que aprendemos no meio acadêmico a fazer palestras de uma forma convencional,  

percebemos que, sentados ali no meio das crianças com um livrinho nas mãos, elas próprias 

conduzem a construção do conhecimento e acabam sendo nossas aliadas na multiplicação 

deste.  Para a nossa equipe, a mediação da leitura é uma das formas mais efetivas e eficientes 

de se fazer Educação em Saúde.  

A leitura fornece ferramentas que possibilitam tornar-nos autores das nossas próprias 

histórias, pessoas capazes de fazer alguma diferença num mundo tão carente de ideias, 

valores e relações interpessoais. Na área da saúde, percebemos que a leitura transforma não 

só as pessoas, mas as suas vidas, e a qualidade destas. 

 Outras observações (se houver):  Como o público alvo são as crianças, tentei na minha 

memória voltar à infância. Ao fazer esse resgate, surgiram os contos-de-fadas. Liguei-os 

então ao cotidiano e com assuntos que eram necessários para se trabalhar com os pequenos. 

A partir daí qualquer fato do nosso dia-a-dia pode se transformar em alguma história. 

O Conto  "As Agentes Superpoderosas" é inspirado no trabalho incrível das nossas Agentes 

Comunitárias de Saúde. Diz a história que, há muito tempo atrás, as pessoas se preocupavam 

muito com a sua saúde, pois temiam a chegada de um terrível monstro: a DOENÇA. Já num 

distante lugarejo, essa preocupação não existia, pois não tinham conhecimento de que este 

monstro podería atacá-las. Não cuidando da sua saúde, as pessoas atraíram a DOENÇA, que 

começou a atacar o povoado sem dó nem piedade. E quando tudo parecia perdido, eis que 

surgiram AS AGENTES SUPERPODEROSAS... 

O conto "a DRA.Lú e o Remédio do frasco de ouro" é dedicado a nossa médica, Dra. Luciane, 

que é uma pessoa muito dedicada, atenciosa e humana. Acredito que o SUS precisa e muito 

de pessoas como ela. O conto fala no misterioso remédio receitado pela Dra. Lu, remédio este 

milagroso. 

O Conto " Eugênio: o menino dos dentes de brilhantes" fala de uma das maiores riquezas da 

humanidade: o sorriso. Eugênio na sua infância foi agraciado com um feitiço: ele teria o mais 

precioso sorriso do mundo. Porém Eugênio, tomado pela ganância se desfez dos dentes para 



 
 

comprar mansões, carros, iates... 

Essa experiência é sem dúvida a prova de que, indiferente às limitações de recursos, é 

sempre possível encontrar estratégias para enfrentar as dificuldades e realizar um trabalho 

inovador. Basta que as pessoas envolvidas no processo não percam o encantamento por 

aquilo que fazem e unam suas habilidades e potencialidades para  alcançar os objetivos 

pretendidos. Um trabalho por si só pode ser bom, mas se ele for feito em EQUIPE ele pode se 

tornar ainda melhor. 

Acreditamos que, indiferente da área de atuação, o objetivo de todos é o mesmo sempre: um 

futuro melhor.  Para isso, a educação é o caminho; a saúde, uma aliada; a esperança em dias 

melhores, a força que nos move. E dessa forma seguimos, mesmo que nossos passos sejam 

pequenos, sabemos que eles podem transformar e tornar o futuro no futuro que queremos.   



 
 

Eixo: Ciclos vitais 

DISTÚRBIOS DA ALIMENTAÇÃO. 

 

Tatiana Salini Marin / Marin T.S / UBS Dois Lajeados 

Lucina Gallina Zanin \ Zanin L.G. 

Colaboradores: Secretaria de saúde municipal de Dois Lajeados-Rs ( Claudio Grando), Emater 

( Rossana Signor da Silva)  e nutricionista( Erica Troian ). 

 

Introdução: Nas últimas décadas, foi possível observar mudanças nos hábitos alimentares 

em diversos países, o que reflete a complexidade dos modelos de consumo e dos fatores que 

os determinam. Tais mudanças afetam a qualidade dos alimentos produzidos e 

industrializados. Na tentativa de adequar a alimentação ao ritmo acelerado do dia-a-dia, as 

escolhas e os hábitos de consumo passaram a apontar para alimentos mais condizentes com 

o novo estilo de vida, fazendo com que fossem incorporados hábitos rápidos e práticos. Estes 

muitas vezes são menos satisfatórios ao paladar e possuem altos teores de gorduras do que 

no padrão anterior, no qual se prezava por hábitos naturais e mais saudáveis de alimentação. 

Esta mudança ocasiona uma produção desregulada de colesterol no organismo dos seres 

humanos, ocasionando sérios problemas como aterosclerose e doenças cardiovasculares que 

são consideradas um dos principais problemas de saúde publica no Brasil e no mundo, 

podendo levar o individuo a óbito com idades cada vez mais precoce. Objetivo: Demonstrar 

a importância do aconselhamento nutricional para tratamento de dislipidemias, ressaltando 

os benefícios das intervenções dietéticas sobre a saúde cardiovascular. Método: De um total 

de 94 mulheres participantes do clube de mães do município de Dois Lajeados- RS foram 

avaliadas 58, nas quais o nível de colesterol total estava alterado  em coleta laboratorial em 

julho de 2013. Também foram acompanhadas as mulheres com IMC alterados, totalizando 

um grupo de 90 pessoas. As orientações nutricionais ocorreram em media por 6 meses, e em 

julho de 2014 foi disponibilizado nova coleta laboratorial para aquelas que obtiveram níveis 

elevados, porém até o presente momento das 58 apenas 35 mulheres repetiram o exame, 

algumas desistiram e outras aguardam agendamento dos mesmos pelo SUS. Resultados: Na 

avaliação dos exames 62% das mulheres acompanhadas apresentavam níveis de colesterol 

aumentados e a base de LDL, também observou que entre estas havia 2% com diabetes e 5% 

com pré-diabetes, porém após exames confirmatório (hemoglobina glicada) apenas 2% 



 
 

manteve com diabetes e estas apresentavam consecutivamente dislipidemia associado. Após 

acompanhamento nutricional e palestras com equipe de saúde da rede básica do município 

estudado, foram realizados novos exames de controle, apenas 35 mulheres persistirão ao 

longo deste período que totalizou um ano de estudo, evidenciando que poucas obtiveram 

melhora totalizando 29% de melhor padrão laboratorial e 71% mantiveram ou até pioram os 

mesmo. Conclusão: Encontraram-se resultados não tão significativos, ou abaixo do esperado 

pela equipe, assim com em relatos e estudos anteriores. Atribui-se a dificuldade quanto à 

questão de mudança de hábitos, assim como má aderência das mulheres participantes, ou até 

mesmo o não entendimento da proposta oferecida pela equipe de saúde engajada nesta 

campanha. Outro fato relevante observado é curto período de tempo trabalhado, sempre 

levando em consideração que o presente estudo ainda encontra-se em andamento.  

 



 
 

Eixo Temático: Atenção Básica 

 

ESF NA COMUNIDADE: UMA ATUAÇÃO ESSENCIAL 

Fernanda Giovanaz ¹ 

Eveline Inês Ongaratto ² 

 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Coqueiro Baixo 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe de Estratégia e Saúde da Família, 

Unidade Básica de Saúde 

Qual foi a experiência desenvolvida? Iniciado em 2013 o trabalho para afirmar a aliança 

“ESF e comunidade” que tem como objetivo integrar equipe de saúde e comunidade com 

fins de orientação e prevenção em saúde para todos munícipes. Esta atividade tem o intuito 

de tirar o médico da cadeira do consultório e inseri-lo em meio às dispersas comunidades do 

munícipio. Coqueiro Baixo conta com 15 comunidades, dentro de uma extensão territorial de 

112 km2, onde a equipe de ESF tenta modificar o olhar sobre o indivíduo e sua patologia 

para o cuidado integral das pessoas em seu contexto familiar e comunitário. Neste trabalho é 

realizado um ciclo de palestras sob coordenação da médica e da enfermeira da equipe ESF, 

onde no início de cada ano os Agentes Comunitários de Saúde distribuem aos munícipes um 

cronograma onde são divulgadas as datas em que a equipe da ESF estará na sua respectiva 

comunidade. No ano de 2013 foi abordado o tema “Qualidade de Vida” onde foram 

abordados aspectos para conscientização de hábitos saudáveis em nosso cotidiano como, por 

exemplo, alimentação, atividade física e exames preventivos. No dia de visita na 

comunidade os munícipes tem a oportunidade de assistir a palestra ministrada pela médica 

da equipe ESF, renovar receitas, verificar sua pressão arterial, HGT, peso, altura e ter sua 

classificação de IMC (índice de massa corporal). Ao final do ciclo de palestras foi realizada 

uma gincana com objetivo de integrar todas as comunidades e os profissionais, onde o grupo 

vencedor foi premiado com um jantar saudável servido pela própria equipe de saúde. Neste 

ano de 2014 a equipe está trabalhando com o tema “Você Pode Salvar Uma Vida”. Percebeu-

se a importância de trabalhar este tema devido à localização do município e o tempo de 

chegada até o atendimento médico definitivo. Nestes encontros estão sendo abordadas 

questões como primeiros socorros no atendimento de vítima de trauma bem como numa 

situação de mal súbito (o que fazer e o que não fazer até a chegada do socorro), a 



 
 

conscientização e prevenção em acidentes de trabalho no meio agrícola e acidentes de 

trânsito também estão sendo destacadas. A equipe já se estrutura para o próximo ciclo de 

2015 onde será abordado o tema “Saúde Mental – Sem ela não há saúde! Assim vem se 

desenvolvendo esta atividade onde a equipe pôde perceber suas metas sendo atingidas, visto 

que a população amplia e qualifica seus conhecimentos. Da mesma maneira a equipe se 

mantem atenta para identificação precoce de doenças, sendo que vários pacientes que 

tiveram diagnóstico a partir dos encontros puderam dar seguimento ao seu tratamento ou 

então adquirir hábitos de prevenção. 

Sobre o que foi? Promoção em saúde integrando equipe de saúde junto à comunidade. 

Desafios para o desenvolvimento? Vincular os munícipes de faixa etária mais jovem. 

Quais as novidades desta experiência? Descentralização do atendimento médico e de 

enfermagem da unidade básica de saúde. Levando a equipe até a comunidade para além de 

tarefas de promoção em saúde.  

 

¹ Médica, Médica da ESF, Coqueiro Baixo , Brasil 
² Enfermeira, Enfermeira da ESF, Coqueiro Baixo, Brasil 
 



 
 

 

Eixo temático: Gestão 

 

GESTÃO EM REDE:  RELATO DE EXPERIÊNCIA DA 

IMPLANTAÇÃO DE UM AMBULATÓRIO DE GESTAÇÃO DE 

ALTO RISCO 

Cássia Regina Gotler Medeiros1 

Maria Bernadete Kranz2 

Maristela Cristine Dresch Neumann3 

Gianine Sandri4 

Verenice Raquel krause5 

 

Local de experiência: Regiões de saúde 29 e 30 integrantes da 16ª Coordenadoria Regional 

de Saúde (CRS) 

Pontos da rede envolvidos: Atenção Básica de 37 municípios, Ambulatório de Gestação de 

Alto Risco (AGAR I) no Hospital Estrela e 16ª CRS 

Qual foi a experiência desenvolvida: Implantação do AGAR I 

Sobre o que foi? A morbimortalidade materno infantil tem sido uma preocupação de todos 

os serviços de saúde, inclusive constituindo um dos oito Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, traçados pelos governos e pelas Nações Unidas na década de 90, com prazo até o 

ano de 2015 para consolidação dos objetivos (ONU, 2000). Com a finalidade de reduzir os 

índices de morbimortalidade materna e neonatal e qualificar o atendimento às gestantes com 

acolhimento e resolutividade, a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Resolução nº 203 

(CIB, 2012), instituiu os Ambulatórios de Gestação de Alto Risco (AGAR), dentro da linha de 

cuidado da Rede Cegonha. Este relato trata do processo de implantação deste ambulatório, 

realizado em parceria entre a 16ª CRS, o Hospital de Estrela e os municípios das regiões 29 e 

30.  

                                                
1
 Enfermeira, Coordenação Regional da Saúde da Mulher  - 16ª CRS, Lajeado, Brasil 
2 Enfermeira, Coordenadora de Enfermagem do Hospital Estrela, Estrela, Brasil 
3 Enfermeira, Coordenação Regional da Saúde da Criança - 16ª CRS, Lajeado, Brasil 
4 Psicóloga, Coordenação Regional da Saúde do Adolescente – 16ª CRS, Lajeado, Brasil 
5 Enfermeira, Coordenação do AGAR do Hospital Estrela, Estrela, Brasil 



 
 

Como funciona a experiência? A partir das necessidades das regiões, em 2012 iniciou-se 

várias tratativas de negociação entre os servidores da 16ª CRS e a direção e equipe técnica do 

hospital. Foram traçados objetivos comuns e estratégias conjuntas para viabilizar o serviço. O 

projeto de habilitação do AGAR foi encaminhado, percorrendo as instâncias governamentais, 

enquanto o Hospital Estrela e a CRS reuniam-se para analisar dados epidemiológicos da 

população a ser encaminhada ao AGAR, definir fluxos de encaminhamentos, 

responsabilidades da Atenção Básica dos municípios, do município sede do AGAR, da CRS e 

da Instituição hospitalar. No final de 2013 foi realizado um encontro inicial com toda a rede, 

com o objetivo de apresentar a equipe do AGAR e pactuar os fluxos e critérios de 

encaminhamento, bem como as responsabilidades de cada ponto da rede. Neste encontro 

ficou estabelecida a forma de acesso ao serviço, que é realizado por meio da regulação da 

Secretaria de Saúde de Estrela. São encaminhados documentos de referência, e a central de 

regulação do município agenda a primeira consulta no AGAR, considerando não só a ordem 

de chegada, mas também critérios de classificação de risco. Não foram estabelecidas cotas de 

consultas por município, de forma a não restringir o acesso quando necessário. A sequência 

do atendimento é definida pela equipe do AGAR, conforme avaliação de cada caso. O 

atendimento é prestado por uma equipe multiprofissional composta por: obstetras, 

enfermeiros. nutricionista, psicólogo, clínico geral, terapeuta ocupacional, auxiliar 

administrativo e técnicos de enfermagem, imbuída em oferecer um atendimento integral e de 

qualidade, de acordo com as necessidades individuais de cada gestante e de sua família. A 

equipe é responsável pelo apoio matricial à atenção básica, a partir de demandas levantadas 

pelo atendimento e pelo Fórum Materno-infantil.  

Desafios para o desenvolvimento? Os desafios são os mais diversos: Integração da rede por 

meio da utilização adequada dos documentos de referência e contrarreferência; 

comprometimento de todos os setores envolvidos no processo de atenção e cuidados à 

gestação de alto risco; encaminhamento  adequado e em tempo oportuno da gestante; 

qualificação da regulação para o AGAR; qualificaçãp da atenção ao pré-natal na atenção 

básica com adequada classificação de risco; utilização dos fluxogramas de encaminhamento 

conforme pactuado e garantia de referência segura para o nascimento em todos os 

municípios.   

Quais as novidades desta experiência? O acompanhamento da gestante de alto risco pela 

equipe multiprofissional, a agilização na realização de exames para  diagnóstico, o 



 
 

comprometimento da Atenção Básica em Saúde dos diversos municípios com o transporte 

seguro e com o encaminhamento responsável, a partir da classificação de risco da gestante, 

acrescido da dedicação dos profissionais do AGAR e do apoio da 16ª CRS,  tem conduzido a 

gestação de alto risco da região ao alcance de resultados efetivos no que se refere aos 

cuidados e às taxas de morbimortalidade materno infantil, bem como qualificado o pré-natal 

de risco habitual na atenção básica. O Fórum Materno-infantil foi instituído pela 16ª CRS, 

tendo por objetivo proporcionar um espaço de discussão e articulação de estratégias para 

qualificar a atenção no contexto da Rede Cegonha. Este fórum integra as equipes da atenção 

básica, das maternidades e do AGAR.  

 

Referências bibliográficas: 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RS) Resolução nº 203 de 14 de maio de 2012. Cria os 

Ambulatórios de Gestação de Alto Risco no Estado do Rio Grande do Sul.  

Organização das Nações Unidas (ONU). Objetivos de desenvolvimento do milênio para 

2015. 2000. Disponível em:http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-

do-milenio [Acesso em 14 de Ago de 2014] 

 



 
 

Eixo temático: Ciclos Vitais 

 

IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO HOMEM NO 

MUNICÍPIO DE PROGRESSO EM ZONA RURAL 
1 Priscila Gomes Heck Tomei- Enfermeira, Progresso, Brasil 

2 Adriane Werkhausen- Enfermeira, Progresso, Brasil 

3 Daiane Teresinha Fiaminghi- Cirurgiã-dentista, Progresso,Brasil 

4 Jorge Felix Rodriguez Quesada – Médico Programa Mais Médicos para o Brasil 

 

Local de Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Progresso. 

Pontos de Redes/Equipes de redes envolvidos: ESF 2 Campo Branco. 

Qual foi a experiência desenvolvida: A implantação da política de Saúde do Homem na 

comunidade de Campo Branco – Zonal Rural. 

Sobre o que foi? 

Implantação de Saúde do Homem 

Como funciona (ou) a experiência?  

Foi realizado reuniões com homens de 18 a 59 anos em 3 micro áreas de abrangência da ESF, 

divulgando o novo Programa de Saúde do Homem, disponibilizando agenda médica com 

horário marcado, consulta odontológica, consulta com nutricionista e Psicóloga. Na consulta 

médica, o médico solicitou exames de laboratoriais, de imagem, ECG e testes rápidos para os 

casos necessários. Aproveitamos a oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação dos 

homens desta faixa etária (DT, HEPATITE B, FEBRE AMARELA, TRIPLICE VIRAL). 

Desafios para o desenvolvimento? 

- Divulgar o novo programa;  

- Trazer os homens desta faixa etária para a unidade, devido suas rotinas de trabalho; 

- Aumento do fluxo e poucos funcionários; 

- Aumento no número de exames laboratoriais, imagem, RX; ECG. 

- Maior demanda nas agendas dos profissionais, aumentando o prazo de retorno dos 

pacientes à unidade.  

Quais as novidades desta experiência? 

Facilidade na acessibilidade dos homens à unidade de saúde; 

Cuidado com a saúde dos homens, já que os mesmos são os que menos procuram 



 
 

atendimento em saúde; 

Diagnóstico precoce; 

Prognóstico favorável; 

Melhora na autoestima; 

Resolução de conflitos pessoais e familiares; 

Outras observações: 

A porta de entrada da atenção básica está disponível a homens, mulheres e crianças, porém 

através de relatórios percebe-se que os homens são os que menos procuram ajuda e 

assistência em saúde. Desta forma a implantação da politica de saúde do homem veio 

fortalecer as ações e concretizar a assistência.  De acordo com os encontros, e através dos 

depoimentos observou-se a satisfação deste público na implantação da politica voltada 

exclusivamente ao público masculino.  

 



 
 

Eixo: gestão 

 

O SUJEITO E A AUTONOMIA 

 Graziela Sinara Gheno Lorenzi (1) 

Renata Dalpasquale Weber (2) 

 Adriana Salini (3)  

Parceria: Saúde e Assistência Social 

 

O município de Vespasiano Corrêa, através da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 

Social, vem desenvolvendo um trabalho humanizado, visando refletir em sua equipe a 

promoção de cuidado, que contempla a diversidade de políticas públicas e as necessidades 

básicas dos idosos do município. 

Assim, nosso eixo de exploração é sobre os ciclos vitais, ou seja, humanização das relações 

entre o viver e envelhecer com qualidade de vida em um município de pequeno porte, 

essencialmente agrícola, porém com uma realidade em que muitos idosos estão vivendo em 

situação de isolamento ou então em situação de alguma violência, sendo necessário termos 

um olhar interdisciplinar. 

Por esse motivo, escolhemos a história de uma idosa, de mais de 70 anos, que através da 

Agente de Saúde do município, pessoa de referência da equipe, escolhida pela idosa, 

vinculou com o serviço e começou a ser atendida pela rede de Atenção Básica de Saúde no 

ano de 2003 e pela equipe do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), após sua 

implantação no ano de 2009. Com isso, teve a oportunidade de receber atendimento 

intersetorial, através dos profissionais com um olhar voltado a garantia dos direitos sociais. 

A idosa teve seus primeiros atendimentos na Unidade de Saúde São Luis. Durante a sua 

trajetória, a agricultora foi acompanhada por um cidadão, conhecedor das dificuldades da 

família, no qual auxiliou na aquisição de seus documentos pessoais. Desses frutos, surgiu a 

aposentadoria por idade, como agricultora. 

A idosa residia em um local isolado, que dificultava o deslocamento da agente de saúde, e 

demais pessoas da comunidade, porém sempre buscou meios de chegar à sua casa. 

Logo após, com suporte técnico do setor de habitação da prefeitura, teve garantido o direito 

à habitação, conquistando o sonho da casa própria, água e energia elétrica, além de se 

deslocar para um espaço mais próximo da cidade, o qual facilitou o acesso da rede 



 
 

socioassistencial. 

Durante muitos anos, a saúde e a assistência social, realizam acompanhamento da idosa à 

domicílio, mediante visitas domiciliares, buscando o cuidado em saúde e sua inclusão na 

sociedade. 

A partir de 2009, a Agente de Saúde juntamente com a equipe de assistência social, deram 

continuidade ao trabalho, podendo aprofundá-lo, viabilizando uma maneira de auxiliar a 

idosa em suas necessidades básicas e sua autonomia. 

A agente de saúde iniciou um trabalho de alfabetização, buscando ensinar a idosa as 

primeiras letras de seu nome e os algarismos numéricos. 

Em seguida, em uma visita de rotina, a idosa, relatou à Agente de Saúde que devido o 

acompanhamento da equipe, ela encontrou a liberdade e descobriu a autonomia, como por 

exemplo, quando começou a administrar seu benefício, pois havia se inspirado em um irmão 

que também havia se aposentado como agricultor e fortaleceu que a autonomia da pessoa é 

um direito básico. 

A Agente de saúde e a assistente social, explicaram para a idosa que não existe idade para se 

tornar independente ou protagonista da própria história, o que importa é em ir busca da 

realização dos sonhos e por em prática o exercício da cidadania. 

A partir do ano de 2014, a idosa foi inserida no SCFV-Serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos para idosos, ofertado no espaço do CRAS, para ter o direito à 

convivência, através de sua participação no Grupo “Relembrando os Velhos Tempos” 

implantado em março de 2014.  Além disso, a equipe está incentivando a idosa, através da 

agente de saúde, em treinar a escrita do seu nome completo, para que possa fazer a carteira 

de identidade, documento importante para o exercício de sua cidadania. 

Dentre as participantes do SCFV, temos a história de vida de uma idosa de mais de 70 anos, 

em vídeo.  

Em, suma, a idosa, em anos de acompanhamento intersetorial, teve uma evolução  em sua 

trajetória, através da inclusão social, conquistando o direito à habitação, saúde, educação, 

liberdade de ir e vir, autonomia do sujeito, convivência, entre outros, onde se tornou 

protagonista da sua própria história.  

Vespasiano Corrêa/RS, 05 de setembro de 2014.   

(1) Assistente Social 

(2) Assistente Social 



 
 

(3) Agente Comunitária de Saúde 

 



 
 

Eixo Temático: Ciclos de Vida 

 

OFICINA DE FUTSAL: ESPORTE TAMBÉM É SAÚDE 

Vinícius Biscarra Severo¹ 

 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Coqueiro Baixo 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidade Básica de Saúde, Equipe de Saúde da 

Família, Oficina Terapêutica, Secretaria de Educação, Escola Municipal e Estadual, Centro de 

Referência de Assistência Social. 

Qual foi a experiência desenvolvida? Por se tratar de uma paixão nacional, o futebol 

desperta interesse por sua prática em crianças e adolescentes. Assim, este projeto 

proporciona lazer saudável e ocupação às crianças e adolescentes do município através da 

prática de futsal através de oficina semanal, favorecendo a diminuição da gordura corporal, 

promovendo a manutenção do peso, o aumento da massa muscular, melhora da resistência 

cardiovascular, elimina o estresse e ansiedade, aumentando a socialização, pode prevenir 

situações de risco, entre tantos outros benefícios. O Projeto é conduzido com fundamentação 

em valores como ética e respeito, sinalizando aos praticantes que o fato de ganhar ou perder 

faz parte tanto na prática esportiva quanto na vida. Ele está vinculado à Secretaria de Saúde 

e a ESF e conta com a coordenação voluntária do Cirurgião-Dentista e apoio da equipe de 

saúde. A oficina conta com a participação de cerca de 45 crianças entre 7-15 anos de idade 

divididas em 4 categorias e já participa de amistosos e campeonatos regionais. Esta oficina 

foi viabilizada através de recurso financeiro estadual em parcela única e atualmente é 

mantido pela secretaria de saúde através do recurso estadual que vem destinado para as 

oficinas terapêuticas. 

Sobre o que foi? Oficinas de futsal para crianças e adolescentes. 

Como funciona a experiência? A oficina ocorre semanalmente, nas sextas-feiras, das 17h às 

19 horas e 30 minutos, no Ginásio Municipal de Esportes. Nela participam meninos de 07 à 

15 anos de idade. 

Desafios para o desenvolvimento? O grande número de crianças e adolescentes (cerca de 

45) para serem atendidos durante o mesmo horário, a falta de profissional específico da área 

de Educação Física e a dificuldade financeira (o projeto recebeu recurso em parcela única em 

2012 e hoje é custeado através de parceria com o recurso da Oficina Terapêutica), a 



 
 

necessidade de expansão do Projeto para as meninas esbarra na falta de horários e 

profissionais para dar conta do trabalho. 

Quais as novidades desta experiência? A grande novidade é o olhar da saúde voltado para a 

área dos esportes, para a prevenção de doenças e a socialização das crianças. Com o passar 

do tempo pode-se perceber a constante evolução deles, tanto nos fundamentos do futsal, 

quanto no respeito com os colegas e professores e comprometimento com suas tarefas. 

Também, o fato de um profissional da saúde, como o dentista, estar coordenando e 

executando o projeto faz com que estes usuários tenham mais confiança e sejam mais 

receptivos quando necessário fazer algum procedimento odontológico.  



 
 

Eixo temático: CICLOS VITAIS 

 

OFICINA DE TEATRO 

Camila Maria Oliveira1 

Cassiane Purper de Souza2 

Bianca Flores3 

Jenifffer Harth4 

 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Bom Retiro do Sul 

Pontos de Rede/Equipes de rede envolvidos: 2 profissionais do NAAB e 1 profissional da 

Atenção Básica e 1 professora Bacharel em  Teatro 

Qual foi a experiência desenvolvida: Oficina de teatro para crianças e adolescentes de 11 à 

19 anos 

Sobre o que foi? Atividade grupal de dramatização através de oficina de teatro.  

Como funciona (ou) a experiência? A oficina de teatro acontece semanalmente no auditório 

da Prefeitura Municipal, por este espaço oferecer boa acústica e ter palco. A Oficina com o 

Grupo Pintando o Sete acontece no turno da manhã, a partir das 09 horas, o grupo Flic- Flac 

na parte da tarde a partir 13horas e 30minutos. Utiliza-se a arte e a dramatização como 

instrumento potente capaz de proporcionar a transformação de comportamentos, bem como 

propiciar um espaço socioeducativo visando o atendimento coletivo de demandas 

reprimidas do município. Baseia-se em princípios éticos e morais, respeitando as diferenças, 

enfatizando a criatividade, a liberdade de expressão e a responsabilidade social, 

promovendo espaços de aprendizado, reflexão, protagonismo juvenil, qualidade de vida, 

bem estar psicossocial e troca de experiências. A oficina de teatro explora as experiências 

vivenciadas a partir de suas subjetividades, sendo uma forma segura de extravasar as 

emoções e sentimentos vivenciados no dia a dia, em um cenário teatral, ao mesmo tempo 

encenando situações que exigem expressar sentimentos que não lhes são vivenciado na sua 

realidade. 

Desafios para o desenvolvimento? Contratação do profissional Bacharel em teatro. 

Convivência e aceitação das diferenças no coletivo. Formação de vínculo com os familiares e 

cuidadores dos envolvidos, proporcionado nas reuniões entre estes e profissionais. 

Quais as novidades desta experiência? Oportunizar através da arte os desenvolvimentos 



 
 

culturais, sociais, emocionais, afetivos e educacionais dos adolescentes e crianças, bem como, 

utilizar a oficina de teatro como instrumentos de educação e de socialização dos alunos 

contribuindo no desenvolvimento da capacidade de expressão dos mesmos.  

 

1 - Assistente Social, Bom Retiro do Sul, Brasil 

2 - Psicóloga, Bom Retiro do Sul, Brasil 

3 - Bacharel em Teatro, Bom Retiro do Sul, Brasil 

4 - Psicóloga, Bom Retiro do Sul, Brasil 

 



 
 

Eixo temático: CICLOS VITAIS 

 

GRUPO DE PSICOTERAPIA INFANTIL 

Cassiane Purper de Souza1 

Camila Maria Oliveira2 

Angélica Nascimento de Castro3 

Jeniffer Harth4 

 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Bom Retiro do Sul 

Pontos de Rede/Equipes de rede envolvidos: 2 profissionais do NAAB e 2 profissionais da 

Atenção Básica 

Qual foi a experiência desenvolvida: Grupo de Psicoterapia Infantil para crianças de 04 à 7 anos e 

Grupo de Psicoterapia Infantil para crianças de 08 à 11 anos 

Sobre o que foi? Atividade grupal psicoterápica com crianças 

Como funciona (ou) a experiência? Os grupos acontecem quinzenalmente nas dependências da 

Secretaria de Saúde. No turno da manhã ocorre o grupo de 04 à 07 anos, das 09 às 10 horas. Na 

parte da tarde o grupo de 08 à 11 anos, das 14 às 15 horas. O grupo de psicoterapia infantil propõe 

a participação ativa das crianças no processo terapêutico, sendo que existe a necessidade de 

utilizar outras formas de acesso ao conteúdo infantil para a expressão de seus sentimentos, visto 

que as crianças ainda não possuem alguns recursos internos para expressarem-se através da fala, 

neste sentido, utilizam-se estratégias lúdicas, tais como: desenhar ou contar estórias, imaginar e 

interpretar situações, usar bonecos e jogos, pinturas, colagens, argila, massa de modelar, música, 

dança e dramatização. Através destas atividades é possível favorecer a formação do vínculo com a 

criança, identificar os conceitos e as regras que permeiam seu comportamento, identificar seus 

sentimentos, sua vinculação familiar, escolar e comunitária, bem como, desenvolver habilidades 

sociais, autoconfiança, capacidade de concentração, capacidade empática, respeito mútuo, 

estabelecimento de regras e limites de convivência.  

Desafios para o desenvolvimento? Reorganização e readaptação dos horários dos integrantes da 

equipe que se prontificaram a realizar esta atividade pioneira no Município. Formação de vínculo 

com os familiares e cuidadores dos envolvidos, proporcionado nas rodas de conversa entre estes e 

profissionais. Provocar o rompimento da zona de conforto dos responsáveis pelas crianças, 

desencadeando um momento de insight coletivo, pois as crianças muitas vezes representam o 

sintoma dessa família que está desorganizada, desestruturada e adoecida.  Contrato de trabalho 



 
 

com os pais dos pacientes, questões éticas e de sigilo de informações, bem como, rompimento de 

paradigmas e alguns preconceitos. 

Quais as novidades desta experiência? Reuniões mensais no turno da noite para que os pais e 

responsáveis possam comparecer. Identificamos que estes formaram um grupo de apoio, pois além 

da troca de experiências sobre o desenvolvimento de seus filhos, encontraram nesse espaço um 

momento de troca de experiências de cuidado. 

 

1 - Psicóloga, Bom Retiro do Sul, Brasil 
2 - Assistente Social, Bom Retiro do Sul, Brasil 
3 - Oficineira, Bom Retiro do Sul, Brasil 
4 - Psicóloga, Bom Retiro do Sul, Brasil 
 

 



 
 

Ciclos Vitais 

 

PROGRAMA NA MEDIDA 

Deise Portz 65 

Zenaide Maria Lucietto66 

Viviane Inês Franz Stevens 67 

Sidnei Strey 68 

Daille Marion69 

Marlene Danebrock Tirp 70 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: UBS/ESF 

Qual foi a experiência desenvolvida?  

Verificar o perfil nutricional de moradores do Município de Imigrante e realizar orientações 

nutricionais a partir da formação de um grupo de indivíduos em busca de uma melhor 

qualidade de vida. 

Sobre o que foi?   

Foi realizado um período de inscrição em que a 

população do Município de Imigrante pode 

inscrever-se no Programa na Medida.  

Depois ocorreu uma avaliação nutricional 

individualizada com duração de 30 minutos e 
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 � Nutricionista, Nutricionista, Imigrante, Brasil. 
66 
 � Enfermeira, Chefe de Departamento Médico e Odontológico, Imigrante, Brasil. 
67 
 � Enfermeira, Enfermeira, Imigrante, Brasil. 
68 
 � Médico, Médico, Imigrante, Brasil. 
69 
 � Psicóloga, Psicóloga, Imigrante, Brasil. 
70 
 � Funcionário Público, Servente, Imigrante, Brasil. 



 
 

realizada pela nutricionista do município. A partir dessa avaliação nutricional foi traçado o 

diagnóstico nutricional de cada participante. 

Após encontros quinzenais foram realizados por um período de seis meses com duração de 

uma hora e trinta minutos cada com todo o grupo. Esse momento é dividido para pesagem, 

palestra e vivência dos participantes. A proposta de trabalho envolveu o acompanhamento 

por uma equipe multidisciplinar, dentre eles nutricionista, enfermeiro, médico, psicólogo e 

preparador físico. 

Segue Programação: 

1º Encontro: Avaliação nutricional (individual) 

2º Encontro: Apresentação 

3º Encontro: Pirâmide de Alimentos 

4º Encontro: Programa Alimentar (entregue um cardápio individualizado) 

5º Encontro: Medicina Alternativa ou Complementar com profissional médico de acupuntura 

(iniciado colocação de sementes de mostarda em pontos da orelha dos participantes com 

reavaliação e troca das sementes quinzenalmente) 

6º Encontro: Exercício Físico 

7º Encontro: Diet X Light X Zero 

8º Encontro: Oficina Culinária 

9º Encontro: Psicologia Alimentar 

10º Encontro: Síndrome Metabólica 

11º Encontro: Encerramento com Reunião Almoço 

Em cada encontro os participantes foram pesados com roupa, porém houve o desconto de 

800g no peso final. A medida de circunferência abdominal, hemoglicoteste (HGT) e aferição 

da pressão arterial foram feitas no primeiro e no penúltimo encontro. 

Ao término do programa um livro de culinária com receitas saudáveis foi elaborado a partir 

preparações trazidas na reunião almoço pelos participantes. 

Como funciona (ou) a experiência? Grupo com encontros quinzenais e duração de 1,5h. 

Desafios para o desenvolvimento? Trazer a população para o grupo e manter o participante 

até o final do programa. 

Quais as novidades desta experiência? 

- Controle de peso; 

- Correção de erros alimentares; 



 
 

- Estímulo a pratica de exercício físico; 

- Controle da pressão arterial; 

- Controle da glicemia; 

- Conhecimento; 

- Bem estar; 

- Interação entre os participantes e equipe de saúde; e 

- Formação de novos grupos; 
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Transição Nutricional no Brasil. . In: Monteiro CA, organizador. 

2 Francischi RPP, Pereira LO, Freitas CS, Klopfer M, Santos RC, Vieira P, et al. Obesidade: 

atualização sobre etiologia, morbidade e tratamento. Rev Nut 2000; 13:17-28. 
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abdominal para a síndrome metabólica em nipo-brasileiros. Ver Saúde Pública 2002; 36:4-11. 

4 Duncan BB, Schmidt MI, Polanczyk CA, Homrich CS, Rosa RS, Achutti AC. Fatores de 

risco para doenças não-trasnmissíveis em áreas metropolitanas na região sul do Brasil: 

prevalência e simultaneidade. Ver Saúde Pública 1993; 27:143-8. 

5 Sartorelli DS, Franco LJ. Tendências do diabetes mellitus no Brasil: o papel da transição 
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Eixo temático: Atenção Básica 

 

PROJETO PEQUENOS VIGILANTES 

 71Liza Lyszkowski do Amaral – médica veterinária- fiscal sanitária- Estrela - Brasil 

72 Fernanda de Lima Sant’Anna- médica veterinária- fiscal sanitária- Estrela – Brasil 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Vigilância Sanitária 

Qual foi a experiência desenvolvida? Aplicação do Projeto Estadual Pequenos Vigilantes em 

duas turmas de 5º ano de Escolas de Ensino Fundamental do município de Estrela. 

Sobre o que foi? O projeto tem como objetivo a educação dos alunos para a saúde, 

estimulando a prática de atitudes saudáveis e do exercício de cidadania, possibilitando que 

as crianças se tornem multiplicadores em seus ambientes de convivência. Proporcionou aos 

alunos e professores o conhecimento das atividades que os fiscais sanitários desenvolvem no 

exercício de suas funções, demonstrando que a vigilância sanitária não está restrita à 

fiscalização e autuação. Durante os encontros nas salas de aula foram abordados os temas: 

papel da Vigilância Sanitária no SUS, alimentação saudável, rotulagem de alimentos, 

métodos de conservação/armazenagem dos alimentos, alimentos seguros e contaminados, 

doenças transmitidas por alimentos, hábitos de higiene pessoal e ambiental, e boas práticas 

que evitam a contaminação/deterioração dos alimentos, uniforme para manipuladores. Os 

alunos receberam orientações quanto aos seus direitos como consumidores e cidadãos e a 

quais órgãos devem recorrer quando da lesão desses direitos. 

Como funciona (ou) a experiência? Houve a articulação entre as Secretarias da Educação e 

de Saúde do município, tendo sido identificadas duas turmas de 5º ano de Escolas de Ensino 

Fundamental do município de Estrela para a aplicação do projeto. O projeto previa dois 
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encontros de 90 minutos cada em sala de aula e uma visita a um estabelecimento sujeito a 

VISA. Nas salas de aula foram realizadas exposições utilizando data show, provocando os 

alunos para o debate sobre os temas apresentados. Foi utilizado o programa Power Point 

com slides e vídeos educativos. Ainda, realizaram-se, durante esses dois encontros em sala 

de aula, dinâmicas envolvendo a Pirâmide dos Alimentos, Rotulagem de Alimentos, Correta 

Higienização das Mãos, Como Conservar/ Armazenar os Alimentos, Uniforme do 

Manipulador de Alimentos e Jogo dos Sete Erros do Manipulador de Alimentos. O terceiro 

encontro foi realizado na Cozinha Central, vinculada à Secretaria da Educação, onde os 

alunos e professores tiveram a oportunidade de conhecer o processo de produção dos 

alimentos servidos nas escolas que frequentam. Finalizando a aplicação do projeto, foi 

realizado um quarto encontro com as crianças onde se utilizou um jogo de tabuleiro 

“gigante” com a temática “alimentos”, oferecido pela 16ª CRS. 

Após a conclusão, os alunos, professores e a responsável pela Cozinha Central avaliaram a 

aplicação do projeto quanto aos assuntos tratados e sua assimilação, materiais fornecidos, se 

o aluno gostou dos encontros, da visita e se sentia um “Pequeno Vigilante”, a contribuição 

do projeto para o estabelecimento visitado, a didática adotada, a integração do projeto aos 

assuntos tratados em sala de aula, se atendia as necessidades dos alunos e se seria viável 

para aplicações futuras.   

Desafios para o desenvolvimento? Criar estratégias para melhorar a assimilação das 

informações e promover a confiança dos alunos, tais como a adequação da linguagem, 

dinâmicas mais objetivas, visita a estabelecimento comercial (onde os alunos estão com 

maior frequência). Quanto aos recursos materiais (camiseta, bolsa, cartilha, caderno de 

atividades) são oferecidos pelo estado e em anos eleitorais há restrição de uso. Também se 

deve considerar o perfil do fiscal, já que o público são crianças e o projeto ocorre em sala de 

aula. 

Quais as novidades desta experiência? Trabalho com público alvo diferente do público 

usual da Vigilância Sanitária; trabalhar educação (não é atividade de fiscalização); 

Outras observações: A avaliação do projeto foi positiva, entre todos os atores envolvidos. O 

município pretende estender para outras escolas. Pode ser utilizado para trabalhar outras 

temáticas de acordo com as necessidades do município.  

 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE NOVA 

BRÉSCIA 

Marile Lúcia Giovanaz e Nédia Isabel Felini Mena 

 

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Nova Bréscia. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Unidade Básica de Saúde; Secretarias 

Municipais de Saúde, Educação, Indústria e Comércio, Assistência Social, Obras e da 

Administração; Escolas Estadual e Municipais; entidades locais: Polícia Civil e Militar, 

Conselho tutelar, Câmara de Vereadores, Autoridades Religiosas, Alcoólicos Anônimos, 

Hospital Beneficente São João Batista, Associação da Indústria e Comércio, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e, entidades regionais: Promotoria Pública e Cruz Vermelha Brasileira. 

Qual foi a experiência desenvolvida? Trata-se de um conjunto de ações de promoção da 

saúde, de vigilância da violência e de promoção da paz que está sendo desenvolvida pela 

equipe da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Bréscia. O projeto foi 

financiado pelo Ministério da Saúde e envolve todos os alunos da rede municipal e estadual 

de ensino e a comunidade em geral. 

Sobre o que foi? Sobre a importância das pequenas ações cotidianas de respeito e cortesia 

para a construção de ambientes de paz.  

Como funciona(ou) a experiência? A OMS, em conjunto com muitos países, entre eles o 

Brasil, está desenvolvendo ações pela Paz no Mundo e tem como metas diminuir: a 

mortalidade no trânsito; o número de mortes por causa de violência e o número de pessoas 

que sofrem violência no mundo. No ano de 2012, a União criou um espaço para a realização 

de projetos municipais de Vigilância da Violência e, percebendo a oportunidade de realizar 

ações que viessem de encontro a esses objetivos propostos pela OMS. Então, elaboramos um 

projeto que foi contemplado com um recurso da União no valor de 30.000 reais. O Estado do 

RS disponibilizou, no mesmo período, ações de sensibilização dirigidas aos municípios sobre 

o tema – vigilância da violência – e, o município de Nova Bréscia iniciou a execução deste 

projeto no ano de 2013. 

O município de Nova Bréscia possui 3.186 habitantes, segundo IBGE 2010. O projeto de 

Vigilância da Violência, em Nova Bréscia, tem como objetivo geral promover a saúde através 



 
 

da disseminação da cultura da paz, da educação e da cordialidade no trânsito, na 

comunidade escolar e comunidade em geral. Inicialmente, convidamos o Promotor de Justiça 

que falou à comunidade sobre o trabalho infantil e como cada criança deve ser protegida, 

educada, mas deve, também, ter suas responsabilidades e limites. Foram realizadas 

atividades educativas com escolares, usando materiais disponíveis na internet, para refletir 

sobre a importância das pequenas ações cotidianas na Promoção da Paz, com ênfase em 

Ações Solidárias praticadas em equipe no mundo (como por exemplo, músicos americanos 

que se reúnem para alertar o mundo sobre as mortes pela fome na África! We are the world; 

a música a PAZ do grupo Roupa Nova foi tema de todas as atividades coletivas realizadas 

durante o projeto. 

 Realizamos um ciclo de palestras, envolvendo todos os escolares e comunidade com a Cruz 

Vermelha Brasileira que abordou o tema drogas e violência. Foram confeccionadas 600 

camisetas com o slogan “A PAZ é o Caminho” que foram distribuídas para alunos, 

professores, funcionários das escolas e do município. Para incentivar atitudes de cortesia 

entre as pessoas instituímos a quinta feira, como o dia do abraço. Neste dia, todos deveriam 

se cumprimentar e vestir a camiseta “A paz é o Caminho”. Desenvolvemos um processo de 

sensibilização para a questão da violência através da análise de iniciativas de ações 

solidárias, voltadas para populações em situação de violência, que partiram de pessoas 

comuns, que mudaram o modo de agir e pensar dos povos. 

Foram realizadas duas gincanas com os escolares, com atividades adequadas a cada faixa 

etária e com tarefas que enfatizavam a importância do trabalho em equipe e a colaboração e 

cordialidade entre os membros, e finalizamos com uma caminhada pelas ruas da cidade, que 

culminou com um grande abraço coletivo simbolizando um compromisso com a promoção 

da paz.   

 Desafios para o desenvolvimento? O trabalho de forma intersetorial e a contínua 

reavaliação das ações representam um desafio; no entanto, os bons resultados, o 

envolvimento de todos propiciou o despertar de uma onda virtuosa. A construção de um 

ambiente acolhedor para receber as pessoas em todas as atividades desenvolvidas, em que o 

cuidado, a cortesia e o respeito à dignidade do ser humano estivessem sempre em primeiro 

lugar, também representou um grande desafio, pois envolve uma equipe de retaguarda que 

tem que pensar as ações e agir com uma postura que esteja em sintonia com os objetivos do 

projeto. Nas atividades realizadas em ginásios e praças a equipe providenciou as refeições, 



 
 

os lanches, as bombonas de água mineral e copos descartáveis, mesas, cadeiras, protetor 

solar e repelente de insetos para todos os participantes e materiais, como fitas e balões e 

outros necessários para a realização das gincanas.  

Quais as novidades desta experiência? O projeto despertou protagonismos e uma postura 

pró-ativa, como por exemplo: alunos do 3º Ano da Escola de Ensino Fundamental Nova 

Bréscia visitaram lojas e repartições públicas e privadas distribuindo estrelas coloridas “O 

que eu posso fazer para promover a PAZ em nossa cidade?”; alunos do Ensino Médio 

organizam chamadas na rádio comunitária Bréscia FM com mensagens de PAZ; escolas 

Municipais escolheram fazer a caminhada do dia da Pátria, no ano de 2013, com camiseta do 

projeto “A PAZ é o Caminho”; houve um aumento no número de notificações de violência, 

que supomos esteja associado a uma melhora na percepção do que é violência, pois todos 

sofremos violências e, ao mesmo tempo, infringimos pequenas violências, diariamente; 

muitas vezes, sem nos darmos conta. 

Outras observações: materiais adquiridos com os recursos do projeto: 600 camisetas, que 

continuam circulando no município; caixa de som e microfone; notebook; máquina  

filmadora; materiais  para gincana e prêmio ; pagamento do teatro e dos palestrantes da Cruz 

Vermelha. 

 



 
 

Eixo temático: Vigilância em Saúde 

 

VISA: AÇÕES INTEGRADAS NA REDE PÚBLICA DE POUSO 

NOVO-RS 

Renate Scherer Brandt 73 

Lilia Heck Gonçalves  74 

Sabrina Porsche  75 

Ederson Andrade 76 

Daiani Passaia 77 

Graziela Vinhatti 78 

Cibele Cristina Espich7 

 

Local de experiência : Pouso Novo-RS Brasil 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  

Saúde, Meio Ambiente, Agricultura. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Estruturação da equipe multidisciplinar da Vigilância 

Sobre o que foi? 

Relatar como foi à implantação da equipe multiprofissional da Vigilância e como ela está 

atuando no Município de Pouso Novo-RS. 

Como funciona(ou) a experiência? 

Inicialmente não se tinha uma eficácia plena no desenvolvimento dos objetivos da vigilância, 

uma vez que, em função dos desgastes políticos esse trabalho não era bem aceito pelos 

gestores, sendo realizadas apenas inspeções de liberação de alvará sanitário quando 

solicitado pelos estabelecimentos.  

Atualmente, com o apoio da administração esse trabalho está sendo desenvolvido por uma 

equipe multidisciplinar, que tem a pretensão de efetivar um conjunto de procedimentos 

                                                
73  Fisioterapeuta, Fisioterapeuta, Pouso Novo, Brasil. 
74  Nutricionista, Nutricionista , Pouso Novo, Brasil. 
75  Farmacêutica, Farmacêutica, Pouso Novo, Brasil. 
76  Veterinário, Veterinário, Pouso Novo, Brasil. 
77  Fiscal, Fiscal, Pouso Novo, Brasil. 
78  Bióloga, Dirigente de Núcleo, Pouso Novo, Brasil. 
 7 Enfermeira, Enfermeira, Pouso Novo, Brasil. 



 
 

técnicos e administrativos, de competência das autoridades sanitárias, que visam a 

verificação do cumprimento da legislação sanitária ao longo de todas as atividades 

desenvolvidas pelos estabelecimentos submetidos ao regime de vigilância sanitária. Neste 

sentido, iniciamos com um trabalho mais voltado a orientação junto aos estabelecimentos, 

mas que após esse processo, caso as orientações não sejam cumpridas, serão aplicadas as 

sanções previstas em lei. 

Desafios para o desenvolvimento? 

- Compatibilidade de horários dos funcionários envolvidos 

- Aceitação dos munícipes  

- Apoio dos gestores 

- Falta de estrutura física e veículo para VISA 

- Equipamentos exclusivos para VISA 

Quais as novidades desta experiência? 

- Estruturação e bom funcionamento da Equipe 

- Efetividade nos resultados 

- Apoio dos gestores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo temático: Atenção Básica 

 



 
 

A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 

MELHOR PARA FAMÍLIAS ENCRUZILHADENSES 

Cristiane Freda de Azambuja 1 

Neila Maria Borba 2 

Odete dos Santos Freitas Soares 3 

Patrícia Albertina Caprio Hony 4 

 

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

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Envolve a equipe do PIM e as famílias 

atendidas 

Qual foi a experiência desenvolvida? Pesquisa quantitativa com amostra de 25% das 

famílias atendidas no programa. 

Sobre o que foi? A Contribuição do Programa Primeira Infância Melhor para as Famílias 

Encruzilhadenses. 

Como funciona (ou) a experiência? Esta foi uma pesquisa quantitativa realizada através de 

uma entrevista semiaberta, composta de seis perguntas elaborada pelas pesquisadoras. Cada 

família cadastrada no programa corresponde a um número no banco de dados, em cada área 

são atendidas vinte famílias cadastradas, utilizando seus números foram sorteadas 5 famílias 

para a entrevista. No município são sete áreas atendidas pelo Programa, totalizando 140 

famílias atendidas, sendo sorteadas ao final, 35 famílias. As pesquisadoras visitaram as 

famílias sorteadas no período de março a novembro de 2012 entrevistando as mães e/ou os 

cuidadores das crianças. Cada entrevista foi gravada e transcrita para ser analisada e 

apresentada através de gráficos. 

Desafios para o desenvolvimento? O grande desafio da pesquisa foi à compreensão por 

parte das mães do que está sendo pesquisado.  



 
 

Quais as novidades desta experiência?  

 A amostra avaliada, composta por 35 famílias atendidas, dividiu-se em: 11 famílias com 

crianças com idade inferior a 1 ano; 20  famílias com crianças entre 1 e 2 anos e; 4 famílias 

com crianças de 3 anos ou mais. 

Quanto ao tempo de participação das famílias no programa, 15 famílias estão a menos de 1 

ano; 9 famílias estão de 1 a 2 anos e; 11 famílias estão de 3 anos ou mais no programa. Não se 

evidenciou correlação significativa entre o tempo de permanência no PIM e o aproveitamento do que foi 

oferecido pelo Programa. As três famílias que tiveram quase nenhum ganho no período que 

participaram, estavam com 1 ano de Programa e eram da mesma visitadora, sugerindo uma 

possível falha no processo de vinculação e credibilidade com a profissional. 

Em relação à contribuição do PIM para as famílias: 60% das famílias relatam que o Programa 

auxilia o desenvolvimento integral das crianças através da realização de atividades; 26% 

relatam o aumento de conhecimento das mães e sua socialização; 11% relatam o apoio da 

visitadora e; 3% relatam que não percebeu nenhuma contribuição. As contribuições podem 

ser exemplificadas através das falas como: “Minha guriazinha era bem chucrinha e aprendeu a se 

soltar”, como também em “Tirou minhas dúvidas e trouxe atividades para meu filho” e “Foi muito 

bom, a monitora me apoiou e me ensinou a amamentar”. 

Em relação ao que aprendeu com o Programa: 48% das famílias relatam que aprenderam a 

entender melhor o desenvolvimento infantil; 49% das famílias relatam que aprenderam 

muitas atividades e; 3% relata que nada aprendeu. Os depoimentos a seguir ilustram estes 

percentuais: “Aprendi a brincar com eles, ter mais tempo para eles, ler historinhas” como também, 

“Aprendi a fazer brincadeiras para ficarem mais espertos” e “Aprendi a cantar e dançar para estimular 

a ela. Eu não sabia falar direito, gritava e não brincava”. 

Em relação ao que as famílias conseguiram colocar em prática: 71% famílias relatam que 

aprenderam a maioria das atividades propostas; 26% famílias relatam que mudaram o seu 

padrão de cuidado com os filhos e; 3% relatam que nada aprendeu. Os seguintes relatos 

exemplificam: “Faço joguinhos pra eles, recortei com eles uns bichinhos pra ele aprender. A gente lê 

historinha, brinca, sempre acha um tempinho pra brincar com eles” como também “Antes do PIM, 

era jogar bola e brincar de boneca. Não sabia que tinha que ensinar cores, contar histórias” e “O PIM 

me ajudou bastante. Na rua mesmo, não deixava as crianças brincarem, nem com outras crianças... não 

deixava brincar com barro pra não se sujar, hoje larguei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Outras observações: Sugerimos mais estudos sobre a relação do vínculo com o visitador e a 

eficiência do Programa. 

 

Referências Bibliográficas:  

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Programa Primeira Infância Melhor. 

GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA GTM, MONITOR E VISITADOR. Contribuições para 

políticas públicas na área do desenvolvimento infantil – Porto Alegre: Relâmpago, 2007. 

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. Programa Primeira Infância Melhor. 

SITE: < http://www.pim.saude.rs.gov.br/>. 

 

1 Psicóloga – Grupo Técnico Municipal do PIM pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, 
Encruzilhada do Sul, RS, Brasil. 
2 Professora de Educação Física – Grupo Técnico Municipal do PIM pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto, Encruzilhada do Sul, RS, Brasil. 
3 Professora de Biologia – Monitora do PIM, Encruzilhada do Sul, RS, Brasil. 
4 Psicóloga – Grupo Técnico Municipal do PIM pela Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão 
Social, Encruzilhada do Sul, RS, Brasil. 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

A INTERFACE GESTÃO, NASF, ESF, EACS, OT –  

O APOIO MATRICIAL COMO NOVO MODELO DE ATENÇÃO 

Tiago Bernardy 1 

Ana Paula Bonadeo 2 

Fátima Maria Minuzzi Mergen 3 

 

Local de experiência: Arroio do Tigre 

Pontos de rede/equipe de rede envolvidos 

ESF, EACS, NASF, OT, Gestão da Secretaria Municipal de Saúde. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

A implantação do apoio matricial como novo modelo de atenção. 

Sobre o que foi? 

A experiência se refere a uma iniciativa municipal de mudança no modelo de atenção. Através 

da combinação de esforços de alguns serviços vinculados ao incentivo financeiro estadual e 

federal, a gestão municipal em parceria com o ESF, OT e profissionais do quadro de 

funcionários, iniciam uma rede de apoio matricial seguindo o modelo do NASF. 

Como funciona(ou) a experiência? 

A inserção de uma equipe matricial possibilitou uma série de novos questionamentos 

disparando momentos de educação permanente em saúde dos profissionais e da população, 

reuniões de equipe, intervenções, atendimentos e ações interdisciplinar e intersetorial, o 

desenvolvimento da noção de território, integralidade, participação social, educação popular 

bem como promoção da saúde e humanização. 

Desta forma, a organização dos processos de trabalho da atenção básica, redirecionou o seu foco 

ao território sob sua responsabilidade, priorizando o atendimento compartilhado e 

interdisciplinar, com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando 

experiência para todos os profissionais envolvidos, mediante amplas metodologias, tais como 

estudo e discussão de casos e situações, projetos terapêuticos, orientações e atendimento 

conjunto.  

Desafios para o desenvolvimento? 



 
 

Compreensão a aceitação dos profissionais, gestores, conselho de saúde e comunidade em geral 

da mudança de modelo. 

Quais as novidades desta experiência? 

Um deslocamento no foco da atenção, tentando resgatar a essência do SUS, conceitos e 

princípios, responsabilidades, bem como na forma de ofertar os serviços, não direcionando os 

esforços e cuidados apenas ao atendimento clinico e curativo, mas também valorizando a 

prevenção, promoção de saúde e conhecimento popular. 

 

Referências Bibliográficas 

1 Psicólogo, Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF, Arroio do Tigre-RS, Brasil 

2 Enfermeira, Estratégia da Saúde da Família – ESF, Arroio do Tigre-RS, Brasil 

3 Gestora , Secretaria Municipal de Saúde, Arroio do Tigre-RS, Brasil 



 
 

Eixo temático: Gestão 

 

AÇÃO COMUNITÁRIA LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO 

 Carmen Luciana da Silva Amaral¹ 

 Júlio Cezar Steffanello² 

 Alvarez Librelotto³ 

 Tamires Custódio4 

 Jaqueline Borba de Farias5 

Mireila Skolaude Leal6 

Rosane Rediske Beskow7 

 Cláudia Müller8 

Solange Kunzel,9  

 entre outros colaboradores 

 

Local de experiência:  

Brasil, estado do Rio Grande do Sul, município de Cerro Branco. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  

Secretarias: Saúde, Educação, Assistência Social (CRAS); Conselhos Tutelar; Brigada Militar e 

Civil (gestores e trabalhadores que atuam nestas áreas). 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Desenvolver atividades na comunidade tendo como eixo principal a escuta qualificada 

(levantamento de dados) com os moradores, para construção de ações coletivas que foram e 

serão desenvolvidas nesta comunidade a partir de vários olhares: dos profissionais da rede, 

gestores, moradores e/ou convidados com intuito de beneficiar esta comunidade.  

 Sobre o que foi? 

Os profissionais realizarão uma escuta com os moradores desta comunidade em seu 

domicílio, sobre a percepção deles em relação as necessidades da comunidade levando em 

conta os pontos positivos e negativos. Partindo desta ação realizamos encontros com a 

comunidade discutir os nós críticos e procurar em conjunto soluções viáveis. 

Como funciona (ou) a experiência?  

Tivemos várias reuniões com os profissionais da rede e gestores discutindo sobre os nós 

críticos desta região devido as questões de vulnerabilidade existentes, para construção das 



 
 

ações que seriam desenvolvidas na localidade.  

Foi acordado que a primeira ação seria realizada através de visita domiciliar a todas a 

famílias para coleta das informações; 

A visita foi realizada em dois dias os profissionais dividiram-se em duas equipes formadas 

por profissionais da saúde da família (medico da família, agente comunitário da área, 

enfermeiro da família; Psicologo da Saúde Mental), Assistência Social (CRAS: Psicologa, 

Assistente Social), Conselheiras do Conselho Tutelar conselheira tutelar para visitar todas as 

famílias questionado as condições de vida nesta localidade, quais seriam os pontos positivos 

e negativos.  

Na reunião intersetorial que é realizada uma vez por mês, os profissionais realizaram o 

compilado das informações coletadas; nesta mesma reunião foi confeccionada convites para 

o primeiro encontra da comunidade para expor a eles os resultados dos dados coletados a 

partir das visitas realizadas e propor ações para melhorar estes dados; 

No encontro foi exposto e discutido sobre cada tema de forma geral e proposto outros 

encontros para a comunidade para aprofundar os temas com os profissionais da rede ou 

profissionais convidados, gestores do município. Neste dia trouxemos um profissional de 

Candelária que expor sobre coleta de lixo reciclável e meio ambiente. A comunidade sugeriu 

uma associação de bairros para a comunidade organiza-se. 

Desafios para o desenvolvimento?  

28. Nem todos os seguimentos participaram da ação; 

29. Disponibilidade da equipe em realizar ações;  

30. No inicio a baixa adesão dos moradores da localidade (representação das famílias). 

Outros observações:  

A equipe intersetoriais iniciou seus trabalhos no ano de 2011, pois visualizava a necessidade 

de trocar informações dos profissionais que atuam na rede para uma melhor resolução ou 

acompanhamento de casos de pessoas, famílias em situação de vulnerabilidade e a partir dos 

encontros observou-se que não bastava amenizar ou resolver as situações existentes, mas que 

teríamos que desenvolver ações voltadas para prevenção e  promoção da saúde. Por este 

motivo a presença importante dos gestores dando suporte e apoiando estes trabalhos. 

 

 

    1 - Enfermeira da ESF02; formada na UNISC. Especialização em    Administração em Saúde 



 
 

Pública e Atenção Basica; 
       2- Psicólogo na época da Secretaria de Saúde; Especialização em Saúde da Família; 
      3- Agente de Saúde da ESF02; 
      4 -  Agente de Saúde da ESF02;                           
      5-   Assistente Social do CRAS; 
      6- Psicóloga do CRAS; 
      7-  Secretaria Municipal da Assistência Social 
      8-  Conselheira Tutelar 
      9-  Conselheira Tutelar 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

ATENÇÃO ODONTOLÓGICA  NO SUS DE CACHOEIRA DO SUL   

A PACIENTES COM DEFICIÊNCIA  – 19 ANOS DE HISTÓRIA 

Gilberto Timm Sari1 

Ilaurea Maria Bissacotti2 

 

Local de experiência: 

Cachoeira do Sul – Rio Grande do Sul - Brasil   

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Equipe de saúde bucal (cirurgião-dentista, coordenação de saúde bucal, auxiliar de saúde 

bucal). 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Criação de um serviço de referência para o atendimento odontológico de pacientes com 

deficiência a ser inserido no contexto das Unidades Básicas de Saúde do Município de 

Cachoeira do Sul.  

Sobre o que foi? 

Atualmente, a “inclusão social” dos indivíduos com deficiência tem se constituído em um 

tema de ampla discussão, especialmente entre profissionais das áreas da saúde e educação. 

No que concerne à atenção odontológica, ainda prevalece uma série de mitos que por muito 

tempo estigmatizaram os pacientes com deficiência como “impossíveis de serem tratados”. 

Em parte, esta realidade se deve a quase inexistência de cirurgiões-dentistas preparados para 

bem atenderem a estes indivíduos, preocupação apenas recente junto às universidades e 

escolas de saúde. Percebe-se que, apesar de todos os avanços da odontologia como ciência, 

trabalhar com o PcD ainda se apresenta como um desafio para a maioria dos cirurgiões-

dentistas 

Como funciona(ou) a experiência? 

Desde o ano de 1995, a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul passou a oferecer 

um serviço de atendimento específico para o atendimento desta demanda. Após enviar um 

dos cirurgiões-dentistas da sua rede de atenção básica à saúde para um Curso de capacitação 

na UNESP de Araçatuba – SP, iniciou-se a prática desta especialidade odontológica junto a 

uma das Unidades Básicas de Saúde do município. Funcionando com a periodicidade de um 



 
 

turno semanal, o serviço permanece em plena atividade até os dias de hoje, atendendo a 

todas as pessoas deficientes, independente do tipo de diagnóstico que possuem e da faixa 

etária em que se encontram. A partir do mês de abril de 2004, em parceria com o Curso de 

Odontologia da ULBRA – Campus Cachoeira do Sul – RS, o serviço estendeu-se ao meio 

universitário, servindo também como capacitação, dentro do currículo de graduação, aos 

acadêmicos concluintes do referido Curso. A clientela atendida ao longo desses quase 20 

anos, se mostra bem diversificada, sendo basicamente constituída por alunos da Escola 

Especial (APAE) do município e por pacientes da cidade e região assistidos pelo setor de 

Saúde Mental do SUS (CAPS-AD). Busca-se sempre o atendimento integral do paciente, 

contemplando desde uma proposta de prevenção e/ou controle das enfermidades bucais 

mais prevalentes (cárie dentária e doença periodontal) até reabilitações bucais protéticas. 

Nesta proposta, vêem-se contempladas um rol de especialidades da odontologia, como 

odontopediatria, cirurgia, periodontia, dentística operatória e endodontia. No meio 

acadêmico, as condutas clínicas e as estratégias de atendimento costumam ser discutidas 

entre a equipe de estudantes e o professor que coordena as atividades práticas, tanto durante 

a realização dos procedimentos clínicos como em seminários de discussão teórica, 

programados ao longo de cada semestre.  

Desafios para o desenvolvimento? 

- Equipar a sala de consulta da UBS com equipamentos que favorecessem o atendimento do 

paciente especial, como aparelho de raio X, aparelho de ultrassom (remoção do cálculo 

dental), aparelho fotopolimerizador (para restaurações), instrumental para isolamento 

absoluto, material e instrumental para endodontia, etc.; 

- Motivação dos núcleos familiares para os “procedimentos caseiros” de controle da doença 

cárie e gengivite (readequação de dieta, auxílio para higiene bucal e uso do flúor);   

- Treinamento de pessoal auxiliar para trabalho “a quatro mãos” e contenção física do 

paciente especial; 

- Transporte para deslocamento dos pacientes com dificuldade de deslocamento; 

- Encaminhamento dos casos em que o tratamento convencional (ambulatorial) não se 

possibilita, para intervenção em nível hospitalar (anestesia geral em bloco cirúrgico), via 

mecanismo de tramitação das cirurgias eletivas do SUS.      

Quais as novidades desta experiência? 

Apesar de nunca se ter realizado uma pesquisa de satisfação junto à demanda de pacientes 



 
 

atendidos e às instituições assistenciais e de ensino que dele participam, este serviço 

diferenciado de atendimento vem alcançando excelentes resultados. Baseando-se em 

evidências científicas e na experiência clínica dos profissionais envolvidos, desmitificar o 

atendimento odontológico à pessoa com deficiência é o maior objetivo, provando que “ser 

diferente é algo comum”.   

 

Referências Bibliográficas: 

- AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY. Definition of Persons with Special 

Health Care Needs [homepage na Internet; acesso em 25 fev. 2008 2004]. Disponível em: 

<http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/D_SHC N.pdf>.  

- BRASIL. Decreto- lei n°3298, de 20 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá 

outras providências. [homepage na internet; acesso em 19 abr 2008]. Disponível em: 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1999/32 98.htm.   

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 

de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério 

da Saúde, 2013. 176 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 34) 

- HADDAD, A. S. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especias. São Paulo: Santos, 

2007.  

- SILVA, L. C. P.; CRUZ, R. A. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. 

Protocolos para o atendimento clínico. São Paulo: Santos, 2009. 

- VARELLIS, M. L. Z. O Paciente com Necessidades Especiais na Odontologia: Manual 

Prático. São Paulo: Santos, 2005 

 

1Cirurgião-dentista – dentista lotado na SMS - Cachoeira do Sul - Brasil 

2Cirurgiã-dentista – Coordenadora de Saúde Bucal da SMS – Cachoeira do Sul - Brasil 



 
 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO EM GESTANTE. 

Andréia Giacobe1 

Cristiane M. Muniz2 

 Henrique E. Y. Sera3 

 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Passa Sete. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  

Secretaria Municipal da Saúde, ESF1, ESF2, Inspetoria Veterinária de Sobradinho, 8ª 

Coordenadoria Regional de Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Acompanhamento de caso de atendimento anti-rábico humano em gestante agredida por 

felino com suspeita de raiva, em área de surto de raiva herbívora (silvestre) no município 

de Passa Sete. 

Sobre o que foi? 

Desfecho de caso de atendimento anti-rábico, no qual após seis dias de observação o 

felino morreu, sendo, enviado amostra do encéfalo, para exame pela inspetoria 

veterinária, na qual foi constatada a presença do vírus da raiva silvestre. 

Como funcionou a experiência? 

Fomos comunicados pela Secretaria Municipal da Saúde , no dia 13 de novembro de 

2013, sobre um caso de raiva bovina no município, e imediatamente recebemos o 

Protocolo Técnico para Casos de Raiva Animal repassado via 8ª Coordenadoria Regional 

de Saúde. Realizamos visita na propriedade e orientamos os que tiveram contato para 

procurar a unidade de saúde para profilaxia. Surgiram outros casos em regiões 

diferentes, e trabalhamos em conjunto com a Secretaria da Saúde, Secretaria da 

Agricultura, Inspetoria Veterinária, 8ª CRS e Secretaria  Estadual de Saúde no 

acompanhamento das profilaxias e também realizando visitas na localidades. Todos  os 

pacientes realizavam coleta de titulação para  raiva após o 14º dia da última vacina anti-

rábica. Na tarde do dia 06 de dezembro de 2013, a paciente G. S. O. , 26 anos, IG= 32 

semanas moradora da localidade de Caçador, interior do município de Passa Sete 



 
 

procurou a sua unidade de saúde de referência (ESF-2) para atendimento médico, 

acompanhada pelo seu filho J. E. S. O.  6 anos de idade, por motivo de uma mordedura 

de um de seus gatos, na região dorsal do pé esquerdo que a paciente sofreu. Após 

atendimento na unidade a paciente foi encaminhada para a equipe do ESF-1 para 

avaliação e aplicação de vacina. Após reavaliação médica na ESF1 e contato com 8ª CRS e 

Secretaria Estadual de Saúde, foi indicado a aplicação do soro antirrábico, além de 

observação do animal por dez dias. Comunicamos a Inspetoria que foi prender o animal 

e orientar a família. No sexto dia de observação o animal morreu, sendo enviado o 

encéfalo para análise em Eldorado do Sul, o qual, resultou positivo para raiva. O caso 

positivo resultou em várias ações de divulgação no município através de rádio, jornal, 

entrevistas, orientações pelos diversos segmentos envolvidos, para que os pacientes que 

tivessem contato com animais mortos na área delimitada de risco buscassem o serviço de 

saúde para profilaxia. Foram realizadas mais de sessenta  notificações no SINAN e 

coletas de amostras para titulação de anticorpos  da raiva, além de palestras de 

orientações para trabalhadoras e sindicatos  rurais. Houve vacinação de cães e gatos onde 

ocorreram casos de raiva em bovino e no caso do felino realizadas pela Secretaria da 

Agricultura e  8ª CRS. A gestante e seu filho foram acompanhados após a profilaxia, 

inclusive após o nascimento do bebê,  através de coletas de titulação conforme orientação  

da Secretaria Estadual da Saúde e o caso foi encerrado no dia 1º de julho de 2014 com 

todos os resultados de titulação satisfatórios. Em todas as coletas de titulação de 

anticorpos, somente um paciente apresentou resultado inferior ao desejado, sendo 

realizado um reforço de vacina antirrábica e coletado nova  titulação após 14º dia, sendo 

esta satisfatória. O soro antirrábico foi referenciado para o Hospital do município 

vizinho, sendo aplicado pelo mesmo médico da Unidade que atendia os casos. Ainda 

hoje surgem casos esporádicos de  usuários que tiveram contato com animais mortos em 

área de risco continuamos as notificações, profilaxias e coletas de titulação. 

Desafios para o desenvolvimento? 

Gestação da paciente em curso, adesão ao acompanhamento, discussão e comunicação 

entre os setores envolvidos, recusas de pacientes a profilaxia. 

Quais as novidades desta experiência? 

Primeiro caso de felino com resultado positivo para a raiva silvestre no município e 

região. Aplicação de soro antirrábico em gestante. Trabalho em conjunto com a inspetoria 



 
 

veterinária na avaliação dos animais envolvidos. Acompanhamento de casos até o 

encerramento que se deu até a obtenção do resultado da titulação da raiva, sendo vários 

papéis de preenchimento e acompanhamento dos pacientes. Busca ativa de faltosos com 

termo de recusa de profilaxia. 

 

Referências bibliográficas 

Brasil. Ministério da Saúde. Normas Técnicas de Profilaxia da Raiva Humana/Ministério 

da Saúde,Departamento de \Vigilância Epidemiológica 

 

_________________________________________________ 

1Enfermeira, Coordenadora Imunizações, Passa Sete, Brasil 
2Enfermeira, Estratégia saúde da Família 1, Passa Sete, Brasil 
3Médico, Estratégia Saúde da Família, Passa Sete, Brasil 



 
 

Eixo temático: Diversidade e Transversalidade  

 

FLORES CONTRA O SOFRIMENTO 

Rachel Trevisan Marion 79 

Marcilene Selli80 

Maicon Alberto Ecke 81 

Ana Ilce Rubert Feron 82 

 

Local de experiência: 

Brasil, Rio Grande do Sul, Segredo. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  

Saúde Mental e Atenção Básica (OT e ESF). 

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Introdução da Terapia Floral na Saúde Mental e Atenção Básica do município. 

Sobre o que foi?  

Utilização dos Florais de Bach como complemento do tratamento de pessoas com algum tipo 

de sofrimento. 

Como funciona(ou) a experiência? 

Participantes do projeto Oficinas Terapêuticas e pacientes da rede de Atenção Básica que 

estão passando por algum tipo de sofrimento, interessados pela proposta ofertada, 

complementam o seu tratamento com os Florais de Bach através de atendimento 

individualizado e coletivo com a Naturóloga. 

Devido à realidade encontrada nos grupos e a formação profissional da oficineira, este 

projeto piloto vinculou-se à Oficina Terapêutica. Detectaram-se problemas como: abuso de 

medicamentos controlados, automedicação, ansiedade, angústia, tristeza e desânimo 

profundo, em suma, significativo sofrimento psíquico. 

Desafios para o desenvolvimento? 

Devido ao apoio do gestor e da gestão não se teve desafios negativos, apenas a expectativa 

do resultado e a dificuldade para delimitar público alvo devido a grande demanda e adesão. 

                                                
79  Naturóloga, Oficineira, Segredo – RS, Brasil. 
80  Psicóloga, Coordenadora da Saúde Mental, Segredo – RS, Brasil. 
81  Educador Físico, Segredo – RS, Brasil. 
82  Secretária Municipal de Saúde, Segredo – RS, país. 



 
 

Quais as novidades desta experiência? 

Redução da demanda na psicoterapia individual, redução de consultas médicas de pacientes 

poli queixosos na Unidade Básica e redução de medicação controlada (conforme relatos das 

equipes ESF e dos usuários). 



 
 

Eixo temático: Grupo de artesanato com enfoque na inclusão social. 

 

 OFICINA TERAPÊUTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DO ESF 4 

Andréa da Rosa Dornelles 1 

Liliane Jaci Roos Buttow  2 

 

Local de experiência: Brasil, RS, Cachoeira do Sul - Estratégia da saúde da Família 4  

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Trabalho realizado pelos agentes comunitários de 

saúde do ESF 4 com a comunidade. Contam com o apoio da equipe multiprofissional do ESF 4. 

Qual foi a experiência desenvolvida? Aulas para confecção de artesanatos destinadas a 

pesssoas depressivas ou com algum disturbio na saude mental e demais pessoas da 

comunidade tendo como professoras pessoas da própria comunidade de abrangência do ESF 4. 

Sobre o que foi? Aulas de artesanato com feltro, pintura em tecido e crochê. 

Como funciona(ou) a experiência?  As aulas ocorrem toda terça-feira a tarde na sala de 

reuniões do ESF 4. Os cursos oferecidos são de acordo com sua procura e a existência de 

professoras na comunidade. Todo material é trazido pelas participantes do grupo. As aulas são 

abertas para toda a comunidade de abrangência do ESF 4 , mas convites especiais são 

destinados a pessoas depressivas ou que possuam algum disturbio na saúde mental. 

Desafios para o desenvolvimento? Trazer a comunidade para participar das oficinas. No 

primeiro momento, principalmente as pessoas depressivas tiveram muita resistência. 

Quais as novidades desta experiência?  A cada trimestre são oferecidos novos cursos. A 

aderência de novos participantes é gradativa sendo que já utilizamos lista de espera para 

alguns cursos, os participantes sentem-se felizes e possuem um ótimo relacionamento entre si. 

Para os que utilizam o grupo como terapia nota-se uma melhora em seu tratamento. 

 
1- Agente Comunitária de Saúde 
2- Enfermeira ESF  



 
 

Eixo temático: Diversidade e Transversalidade 

 

RECICLAÇÃO – “SEGUNDA CHANCE... DA MATÉRIA AO 

SUJEITO” 

Bárbara Finkler Teloken – 83 

 

Local de experiência : Brasil, Rio Grande do Sul, Passa Sete 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica (NAAB), Secretaria da Saúde e 

Educação 

Qual foi a experiência desenvolvida? Oficinas bimestrais de Artesanato com alunos das 

redes municipal e estadual do município. 

Sobre o que foi? Prevenção ao uso de Álcool e Outras Drogas 

Como funciona(ou) a experiência? Através de reuniões de planejamento e sensibilização 

cada uma das diretoras elegeu uma turma (baseada em faixa etária, vivências e perfil) para 

receberem os encontros e atividades do Projeto NAAB (com um olhar especial às questões de 

prevenção ao uso de Álcool e Outras Drogas). Os encontros acontecem bimestralmente com 

aproximadamente 4 horas (ou estendidos dependendo da oficina proposta) para troca de 

informações, experiências e divulgação dos Caminhos do Cuidado às pessoas que necessitam 

de intervenção voltadas ao tratamento e à reinserção social do usuário(a). Aborda-se em 

conjunto o tema da reciclagem e preservação do Meio Ambiente onde há o reconhecimento 

do lixo doméstico associado ao “lixo social” em que a sociedade relaga muitas vezes o 

usuário(a) de álcool e drogas ilícitas.  Busca-se trabalhar e visualizar de maneira metafórica 

as novas possibilidades dadas ao lixo (segunda chance) paralelamente às muitas 

possibilidades do sujeito (se respeitadas suas características e oportunizadas alternativas).  

Sabe-se que os jovens tem acesso a uma vasta gama de informações através de diferentes 

meios (TV, revistas, livros, e internet), tornando este tema muitas vezes repetitivo e 

redundante; levando-se em conta estes fatores, optou-se em realizar de maneira paralela aos 

encontros, oficinas temáticas que trazem uma construção lúdica associada ao saber técnico e 

                                                
83 
 Psicóloga, Coordenadora do NAAB, Passa Sete, Brasil  

 



 
 

teórico, tornando o encontro mais prazeroso para todos os atores do contexto grupal.  

Desafios para o desenvolvimento? Poder proporcionar com maior freqüência estas 

atividades neste segmento (escolas); rotatividade da equipe de trabalho (demora para 

efetivação de novos processos seletivos para complementação de profissionais na equipe). 

Quais as novidades desta experiência? Nas reuniões avaliativas, percebo a procura intensa 

das diretoras, professores e dos alunos trazendo a necessidade de demandar com maior 

freqüência estas atividades lúdico|educativas, pois trazem temas atuais e de educação 

permanente através de uma abordagem diferenciada e criativa. 

 



 
 

Eixo temático: Rede de Atenção Básica 

 

REORGANIZAÇÃO NO ACESSO DA ATENÇÃO BÁSICA DE 

SAÚDE MUNICÍPIO DE ESTRELA VELHA: IMPLANTAÇÃO DO 

ACOLHIMENTO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS 

Autor Aline Pagini Camargo 84 

Co-autor Rodrigo Guidolin de Almeida A85 

 

Local de experiência: 

Brasil Rio Grande do Sul Estrela Velha 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  

Secretaria municipal de saúde - gestores 

Equipe de saúde da família – ESF 1 

Apoiadores 

Qual foi a experiência desenvolvida? Sobre o que foi? 

Durante 2  anos a equipe de saúde do município vem organizando de forma rotineira e 

estratégica o fluxo de acesso aos usuários, de forma espontânea ou não, ao serviço com o 

objetivo de otimizar, qualificar o atendimento  de acordo com suas necessidades, oferecendo 

um serviço mais adequado ao perfil de cada individuo e família. O acolhimento foi nosso 

ponto inicial e primordial na mudança do atendimento, sendo realizado por todos os 

membros da equipe e o agendamento implantado de forma gradual, com objetivo de reduzir 

e evitar filas de espera priorizando os atendimentos agendados, urgências e emergências. 

Como funciona(ou) a experiência? 

                                                
84  Enfermeira ESF 1. 
	  

85 Medico ESF 1 
	  



 
 

Desde 2012 observou-se a necessidade de adequar a forma de acesso e  atendimento aos 

usuários evitando filas de espera, consultas repetitivas, excesso de exames realizados, 

redução  na quantidade de medicamentos dispensados e encaminhamentos em consultas 

especializadas. Assim a implantamos o acolhimento humanizado para priorizar o 

atendimento a demanda programada (agendamento) tanto para agudos como  para usuários 

em condição crônico-degenerativas vindos de busca ativa ou não, e que necessitam de uma 

atenção maior voltada a promoção da saúde e prevenção de agravos. O processo de 

implantação necessitou a  realização de reuniões em equipe com a presença de gestores, 

reuniões nas comunidades, utilização dos espaços dos grupos de hipertensos, diabético,  

gestantes e além de participação nas reuniões no  conselho municipal de saúde. 

Desafios para o desenvolvimento? 

O maior desafio que esta sendo vencido diariamente é a questão cultural da população em 

usar de forma adequada e organizada o serviço de saúde do município, além de mudar a 

forma no processo de trabalho dos profissionais da área. A postura dos gestores e 

profissionais de saúde com o apoio de usuários lideres tem sido importante para a mudança 

em todo processo de trabalho,  que anteriormente estava voltado apenas aos usuários em 

condições  aguda, e hoje prioriza o atendimento preventivo. 

Quais as novidades desta experiência? 

Como novidade destaco a necessidade de um atendimento multidisciplinar, um maior 

comprometimento dos profissionais da área de saúde em acolherem e serem resolutivos, 

além de uma visão diferenciada dos gestores em investimentos no trabalho preventivo e 

capacitações de seus profissionais. Utilizar instrumentos para melhorar dados e índices como 

o E-SUS, PMAQ e Tele-Saúde e implantação das reuniões periódicas de toda a equipe para 

organizar, planejar e avaliar o processo de trabalho. 

 



 
 

Eixo temático: GESTÃO        

 

TECENDO A REDE 

Lidia Mara França Gonçalves86 

 

Local de experiência . Brasil, Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: ESFs, UBS, CRAS, CREAS, 

Previdência, Hospital, Presídio, Escolas, Coordenaria Regional de Saúde. 

Quais as novidades desta experiência?   

Este relato de experiência propôs contar a história e a vivência do município de 

Cachoeira do Sul/RS, nessa luta diária pela construção de uma Política de Saúde 

Mental, garantindo a participação de todos os atores da intersetorialidade, 

sensibilizando e fortalecendo o cuidado Integral em Saúde Mental.  

Evidenciando, que no cenário da Atenção Psicossocial é possível propor novos 

espaços para as pessoas com sofrimento psíquico e articular setores da Saúde, 

Assistência Social, Educação e comunidade. Acredito que esta proposta é 

inovadora, porque propõe trabalhar na intersetorialidade, porque se entende que 

este cuidado ao usuário é responsabilidade toda os setores da sociedade. 

 

 

                                                
86  Assistente Social, especialista em Gestão de Políticas Sociais, Servidora pública lotada num Centro de 

Atenção Psicossocial  II 



 
 

Eixo temático: Atenção básica 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

Celira Rejane Grings Dias  A 

 

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

Qual foi a experiência desenvolvida?Terapia ocupacional e geração de renda 

Sobre o que foi?Artesanato manual com tecido e EVA 

Como funciona(ou) a experiência?Encontros uma vez por semana, no pavilhão da Igreja da 

Penha. 

Desafios para o desenvolvimento?O grupo surgiu da necessidade de ocupação para mulheres 

da comunidade 

Outras observações (se houver): 

Referências Bibliográficas (se houver): 

 

A – Agente Comunitária de Saúde 



 
 

Eixo Temático: Diversidade e Transversalidade  

 

TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO 

CAPS I – CAÇAPAVA DO SUL-RS 

 ¹ Inês Aparecida de Salles Casartelli 

² Taiane Couto Ilha 

³ Maria Luísa Mendes Alves 

 

 

Local de Experiência:  

Brasil, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

 ESF, EACS, CAPS 

Qual foi a experiência desenvolvida?  

Trabalho das Agentes Comunitárias de Saúde junto ao CAPS. 

Sobre o que foi?   

Como se desenvolve o trabalho das Agentes Comunitárias de Saúde junto ao CAPS como 

oficineiras nos grupos terapêuticos 

Como funciona (ou) a experiência?  

As Agentes Comunitárias de Saúde são cedidas pelo EACS e ESFs uma vez por semana por 

escala previamente definida para exercerem atividades relacionadas ás oficinas 

terapêuticas realiazadas no CAPSI Caçapava do Sul-RS. 

Desafios para o desenvolvimento?  

Aceitação das coordenadoras do EACS e ESFs para  cedência destes profissionais 

semanalmente. 

Inclusão de 10% a mais na remuneração mensal destes profissionais que atuam no CAPSI. 

Desenvolvimento  de habilidades manuais das ACS para trabalharem em tais oficinas 

terapêuticas 

Encontrar profissionais ACS que tenham perfil para atuação em Centros de Atuação 

Psicossocial. 

Quais as novidades desta experiência? 



 
 

Diminuição de contratação de oficineiros sendo que estes foram substituídos pelos ACS; 

Com isso tivemos a inclusão de profissionais que já tinham vínculo com os usuários do 

serviço especializado, que são moradores das microáreas de atuação dos ACS. 

Outras observações:  

Os CAPS funcionam com monitores/oficineiros contratados e no CAPSI – Caçapava do Sul 

quem exerce estas atividades são os Agentes Comunitários de Saúde. 

 

¹ Enfermeira, Enfª Coordenadora do CAPSI, Caçapava do Sul-RS,Brasil 
² Agente Comunitária de Saúde, Oficineira das Oficinas Terapêuticas do CAPSI Caçapava do Sul-RS, 
Brasil. 
³ Agente Comunitária de Saúde, Oficineira das Oficinas Terapêuticas do CAPSI Caçapava do Sul-RS, 
Brasil. 



 
 

Eixo Temático: Atenção Básica 

 

USO DA PAPAÍNA, ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E CURATIVO 

OCLUSIVO ASSOCIADO NO TRATAMENTO DE ÚLCERA POR 

PRESSÃO. 

Maria Cristina Chiapinotto87 

Cristiane PohlmannA88 

Gisele SchaurichB89   

 

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Lagoa Bonita do Sul. 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Foi envolvida a rede de atenção básica deste 

município com a equipe de enfermagem do ESF deste município composta por duas técnicas 

e uma enfermeira, onde realizaram este acompanhamento e tratamento a nível domiciliar 

com paciente acamado com diagnóstico de Esclerose Múltipla portador de Úlcera por 

Pressão (UPP). 

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência foi tratar uma extensa UPP com 

Papaína em diferentes concentrações conforme o aspecto e evolução da lesão associada aos 

Ácidos Graxos Essenciais para a cicatrização em meio úmido. Forma essa de diagnóstico e 

tratamento subsidiado pelo Caso Clínico Interativo sobre Úlceras Venosas e por Pressão 

disponibilizado pela Universidade Federal de Pelotas RS, como parte das atividades de 

prática clínica do Curso de Especialização em Saúde da Família (CEOLIN; CASARIN; 

MACHADO, 2012).  

                                                
87   Enfermeira Graduada pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira - FACEM de Santa 

Maria – RS, Especialista em Enfermagem na Atenção Básica pela UNISC, Saúde da Família EaD UNASUS - 
UFPel e Gestão em Enfermagem pela UAB UNIFESP; Coordenadora da Atenção Básica da Secretaria 
Municipal de Saúde de Lagoa Bonita do Sul-RS; Email: cristinachiapi@yahoo.com.br. 

	  

88  B Técnica de Enfermagem 
	  

89  C Técnica de Enfermagem 
	  



 
 

Sobre o que foi? Realizou-se o acompanhamento e tratamento de um paciente acamado, 

portador de úlcera por pressão na região sacrococcígea. Este acompanhamento foi feito pela 

enfermeira da Equipe de ESF deste município situado na região central do Rio Grande do 

Sul, no período de junho a novembro de 2012, no domicílio do paciente. Os registros do 

acompanhamento ao longo dos cinco meses foram realizados em diário de campo e 

fotográfico. A análise dos dados foi realizada por categorização temática (MINAYO, 2010).  

Como funciona (ou) a experiência? A assistência de Enfermagem a L.B.S. teve início em uma 

visita domiciliar (VD) realizada pela enfermeira e pela técnica de enfermagem a partir da 

demanda de familiares que apresentaram a queixa de que o paciente apresentava extensa 

lesão na região sacra com odor fétido e precisavam de orientação para o tratamento 

adequado. Nesta VD foi realizada anamnese, exame físico, foram aferidos os sinais vitais e 

realizada uma análise criteriosa da lesão. L.B.S. tinha diagnóstico médico de Esclerose 

Múltipla, encontrava-se acamado, muito debilitado e apresentando úlcera por pressão na 

região sacrococcígea. O paciente referia dor intensa. Apresentava a lesão há, 

aproximadamente, três meses e não recebeu nenhum tipo de tratamento anterior. A úlcera 

media, inicialmente, 20x15cm de diâmetro, apresentava profundidade grau IV, com grande 

quantidade de tecido necrosado e odor fétido. O paciente não apresentava outras patologias 

associadas que pudessem interferir no processo de cicatrização, além do fato de estar 

acamado. L.B.S. foi encaminhado ao hospital para realizar desbridamento cirúrgico com 

remoção do tecido necrosado sob sedação (BRASIL, 2002). Após a realização de 

desbridamento cirúrgico, no retorno deste paciente para seu domicílio, a enfermeira realizou 

nova avaliação. A lesão apresentava o mesmo tamanho, 20x15cm de diâmetro área central, e 

tinha tecido necrosado e cruento. Observava-se cavidade profunda, com exposição do osso 

na região sacra, drenagem de secreção purulenta em grande quantidade, com odor fétido e 

pele perilesional com hiperemia. L.B.S. apresentava-se muito queixoso, depressivo e 

fragilizado, tanto pela lesão, como também pela demora dos familiares na busca por 

atendimento. Como o tratamento foi realizado totalmente em domicílio, foi necessário 

envolver a família, neste caso, a esposa e o filho que moravam com ele, para a realização de 

cuidados gerais. Assim, após a avaliação do paciente, a enfermeira orientou a família para 

realizar a mudança de decúbito a cada duas horas para facilitar a circulação e oxigenação dos 

tecidos e falou sobre a importância da hidratação e dos cuidados com a alimentação para 

ajudar no tratamento. 



 
 

 Desafios para o desenvolvimento? Adotar a lesão e realizar análise criteriosa da mesma de 

acordo com a gravidade e o tipo e iniciar o tratamento adequado, envolver os familiares no 

cuidado geral diário do paciente e até na realização dos curativos nos finais de semana e 

obter a cicatrização total de uma extensa úlcera por pressão aliviando assim o sofrimento do 

paciente. 

Quais as novidades desta experiência? Criar estratégias de ação durante o percurso da 

experiência como forma de aliviar a dor, avaliar de maneira adequada a melhor terapia 

tópica para permitir a cicatrização, realização de um plano de cuidados, apoio ao paciente 

com feridas crônicas realizando avaliação, monitoramento e tratamento, avaliação da 

nutrição adequada e monitoramento quanto as infecções locais e sistêmicas, implementação 

com as medidas para alívio da dor e fornecimento de educação para equipe, paciente e 

familiares.  Com o resultado deste relato foi colocado em prática o uso da Papaína associada 

ao AGE em outros pacientes com diferentes tipos de úlceras causadas por: Tromboangeite 

Obliterante na região das coxas com total cicatrização em 72 dias de tratamento, úlcera por 

Abcesso Peritoneal em região abdominal com cicatrização total em 51 dias de tratamento, 

Infecção de Parede Abdominal em ferida operatória de apendicectomia com cicatrização 

total em 21 dias de tratamento, Úlcera Venosa de membro inferior em 122 dias de 

tratamento, Úlcera de membro inferior por trauma em paciente idoso em 45 dias de 

tratamento, Úlcera na região do pé por dificuldade circulatória severa em paciente idoso em 

80 dias de tratamento entre outras que estão sendo tratadas ainda. 

Outras observações: O presente relato de caso demonstrou o sucesso do tratamento de uma 

extensa úlcera de pressão realizado a partir de uma avaliação minuciosa por parte do 

enfermeiro. É muito importante que o enfermeiro e sua equipe estejam capacitados para 

realizar o cuidado de feridas, uma vez que frequentemente estes profissionais atendem 

pacientes portadores dessas afecções e conduzem o tratamento. No entanto, é preciso que as 

condutas sejam baseadas em evidência científica para garantir a efetividade do tratamento. 

Salienta-se que, o presente relato apontou a eficácia do uso da papaína em diferentes 

concentrações na cicatrização de úlcera por pressão, quando acompanhado de cuidados 

básicos, como a orientação sobre a forma de realização do curativo e a movimentação no 

leito, mesmo em um paciente sem acompanhamento nutricional adequado. Com a transição 

demográfica e o consequente envelhecimento da população brasileira é preciso que os 

profissionais enfermeiros, especialmente os da Atenção Básica em Saúde, estejam 



 
 

capacitados para atender idosos. Esta capacitação deve incluir o cuidado de pacientes 

acamados através da atenção domiciliar.  

Referências: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas Públicas. Departamento de 

Atenção Básica. Manual de condutas para úlceras neurotróficas e traumáticas. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2002; Ribeirão Preto. Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. 

Comissão de Assistência. Assessoria e Pesquisa em Feridas. Manual de Assistência Integral 

às Pessoas com Feridas. 3a ed. Ribeirão Preto: Secretaria Municipal de Saúde; 2011; Salomé 

GM. Avaliando lesão: práticas e conhecimentos dos enfermeiros que prestam assistência ao 

indivíduo com ferida. Saúde Coletiva. 2009;35(6):280-7; Minayo MCS. O desafio do 

conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12a ed. São Paulo: HUCITEC; 2010; Ceolin T, 

Casarin ST, Machado RA. Caso clínico interativo: Úlcera Venosa em MMII. Pelotas: 

Especialização em Saúde da Família – EAD, Universidade Federal de Pelotas; 2012. 



 
 

Eixo temático: Gestão 

 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE 

EM SAÚDE (EPS) NA QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA: UMA EXPERIÊNCIA DA 8ª REGIONAL DE 

SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL. 

 Viviane Durigon 1 

Edyane Cardoso Lopes 2  

Francisco Roberto de Avelar Bastos 3 

 

Local de experiência:  

Brasil,  Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul ,8ª Coordenadoria Regional de Saúde  

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  

 ssistência Farmacêutica; Atenção Básica; Setor administrativo. 

Sobre o que foi?  

Nos módulos do curso foram abordados temas inerentes à atual Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica, com o objetivo de construir propostas de trabalho para a efetivação 

de práticas que visem o acesso e uso racional de medicamentos.  

Como funciona(ou) a experiência?  

 Com base nos conhecimentos adquiridos, utilizando ferramentas de gestão, os participantes 

analisaram e desenharam a rede que envolve o acesso e uso racional do medicamento e cada 

município elencou propostas de projetos municipais elaborando planos de ação para viabilizá-

las. Este exercício foi proposto para auxiliar os participantes a planejar as ações dentro da 

assistência farmacêutica e inseri-las no capítulo de Assistência Farmacêutica dos Planos 

Municipais de Saúde. Dentre as propostas destacam-se:  

Criação da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT); 

Elaborar/ Padronizar/ Formalizar as REMUME; 

Padronizar as atividades do local de trabalho através da Elaboração ou revisão dos 

Procedimentos Operacionais Padrão; 

Estruturação das Farmácias dos serviços públicos. 



 
 

Foi possível verificar que a maioria das ações a serem implementadas não envolvem recursos 

financeiros, mas mobilização dos gestores e dos profissionais de saúde para viabilizá-las. 

Todos os participantes elaboraram planos de ação e através da ampla discussão cada 

participante do curso visualizou seu papel na assistência farmacêutica como prática de atenção 

integral dentro das Redes de Atenção à Saúde. 

Desafios para o desenvolvimento? 

Após este curso é possível elencar os seguintes desafios: 

Implementação das propostas elaboradas pelos participantes, e com isso a melhora na 

seleção e aquisição de medicamentos e a promoção do uso racional; 

Sensibilização dos gestores para importância da estruturação da assistência farmacêutica 

municipal através da capacitação dos servidores e apoio regional; 

Ampliação do debate sobre a judicialização do acesso a medicamentos; 

Criação de um fórum regional para discussão da assistência farmacêutica a fim de construir 

e padronizar propostas de trabalho para a efetivação de práticas que visem o acesso e 

uso racional de medicamentos. 

Quais as novidades desta experiência? 

Através da promoção deste evento houve aproximação entre os municípios com a Regional de 

Saúde e novas demandas foram geradas no sentido de prestar cooperação técnica  no 

desenvolvimento das suas atividades e ações relativas à Assistência Farmacêutica. Os 

participantes puderam pensar em grupo como ocorre o acesso ao medicamento, que isto 

envolve trabalho multiprofissional e a importância do uso racional do medicamento e da 

importância deste insumo na atenção integral. 

 

Referências Bibliográficas: 

- Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 338, de 06 de maio de 2004.  

Aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Diário Oficial da União,  

Poder Executivo, Seção 1 n. 96, 20 de maio de 2004. Brasília: Ministério da Saúde,  

2004c.  

- Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS / Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011. 

- Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS / Conselho 

Nacional de  



 
 

Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011.  
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MÃOS DADAS COM AS AÇÕES EM 

SAÚDE NO CONTROLE DAS INFECÇÕES NOS CONSULTÓRIOS 

ODONTOLÓGICOS 

 1 Sônia Maria Vieira Costa 

2 Cacilda Aquino Soares 

3 Daniela Freitas Rosa 

 4 Ilaurea Maria Bissacotti 

 

Local de experiência : Brasil, RS, nos doze municípios da 8ª CRS 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Foram envolvidos os fiscais sanitários do 

Núcleo de Vigilância Sanitária da 8ª CRS, fiscais sanitários dos municípios e profissionais 

da rede de atenção básica: Dentistas, Enfermeiros, Auxiliares de Saúde Bucal, Técnico de 

Saúde Bucal, Auxiliares de Higienização e os  Gestores dos doze municípios da área de 

abrangência da 8ª CRS.  

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência foi inspecionar todos os consultórios 

odontológicos da rede básica de saúde dos doze municípios que fazem parte da 

abrangência da 8ª CRS e avaliar  se as normas de Biossegurança em relação à odontologia 

eram observadas, assim como avaliar as condições das estruturas físicas dos mesmos. 

Sobre o que foi? Para as Inspeções Sanitárias nos consultórios odontológicos utilizou- se 

do roteiro de inspeção para consultórios odontológicos, elaborado pelo Estado do RS e que 

contemplam as seguintes  inspeções: RX, condições do ambiente, presença de documentos, 

situação  da área clinica e área ou sala de esterilização, resíduos e, também registros 

fotográficos. Estas inspeções foram realizadas por dois fiscais sanitários do Estado, sendo 

um Cirurgião Dentista e um fiscal  juntamente com os fiscais dos municípios,  no período 

de janeiro de 2012 a setembro de 2013.  

Como funcionou a experiência? Após as inspeções sanitárias em cada consultório 

odontológico da rede pública de saúde de cada um dos doze municípios, foram realizados 

relatórios e estes foram apresentados, em reunião, para os gestores e para os profissionais 

da área de saúde (Dentistas, Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicos de Saúde Bucal, 



 
 

Enfermeiras, Médicos) e pessoal responsável pela higienização das unidades. Em cada um 

dos  município, após os consultórios serem avaliados, foi realizada uma reunião onde feita 

uma apresentação sobre a Importância da Vigilância Complementar no Controle das 

Infecções nos Consultórios Odontológicos, em que se destacou a relação existente entre a 

falta de Biossegurança e o risco de contaminação pela Hepatite C e outras doenças nos 

consultórios odontológicos. Também foram apresentadas as fotos realizadas durante as 

inspeções que demostravam as inadequações e as não conformidades observadas nos 

consultórios odontológicos avaliados. Em todas as reuniões foram realizadas atas, lista de 

presença, recibo de recebimento da documentação entregues, assim como, o Gestor 

assumiu o compromisso de realizar as adequações necessárias. Após esta primeira fase, 

estamos refazendo novas inspeções para verificar as adequações. Alguns municípios se 

adequaram imediatamente, outros estão sendo Autuados pelos Fiscais Sanitários, uma vez 

que há risco para a população que é atendida nos consultórios que não são observadas as 

Normas de Biossegurança. 

Desafios para o desenvolvimento? Inicialmente houve dificuldade de aceitação das 

inspeções sanitárias por parte dos gestores e profissionais, uma vez que com a 

Municipalização e com a instituição das CIB 30 e 250 os municípios passam a ser 

responsáveis por suas ações.  Corroborou, também, o desconhecimento sobre a Vigilância 

Complementar, que consta na Lei 8080 e que pode ser realizada pelo Estado e pela 

Federação no caso dos municípios não fazerem ou não conseguirem realizar as ações. 

Quais as novidades desta experiência? A novidade desta experiência é criar consciência 

sobre a importância de serem observadas as normas de Biossegurança nos consultórios 

odontológicos como forma de ser evitada a transmissão da Hepatite C e outras doenças. 

Outra novidade, foi sensibilizar os Gestores, para que, estes, saiam da zona de conforto e  

reconheçam a precariedade e as más condições das estruturas físicas identificadas nos 

consultórios odontológicos e nas Unidades Sanitárias. Como resultado deste trabalho os 

municípios iniciaram as adequações das estruturas físicas; realizaram higienização dos 

ambientes; sanaram algumas não conformidades imprescindíveis; passaram a observaram 

as Normas de Biossegurança; as estufas foram substituídas por autoclaves; os artigos 

passaram a ser acondicionados adequadamente; os EPIs necessários para os funcionários 

passaram a ser fornecidos; foram adotadas embalagens próprias para a esterilização; o 

fluxo de trabalho e de esterilização foi organizado; os resíduos passaram a ser separados e 



 
 

acondicionados adequadamente; os profissionais passaram a realizar a desinfecção dos 

instrumentais  e a descontaminação das superfícies; foram removidos os objetos não 

passíveis de desinfecção dos ambientes; foram providenciados os  Laudos Radiométricos 

em consultórios que tinham aparelhos de RX; foram providenciados os aventais 

plumbíferos e os suportes para os mesmos; os medicamentos e insumos com prazo de 

validade vencida foram removidos; o saco branco para os resíduos contaminados passou a 

ser adotado; a caixa de perfuro cortantes foi adotada e colocada com segurança; as toalhas 

de tecido foram substituídas pelo papel toalha; foi providenciado o suporte para o sabão 

líquido; o detergente enzimático necessário para a realização da desinfecção dos 

instrumentais foi adotado como norma; os instrumentais inadequados foram descartados e 

adquiridos outros em condições. 

Outras observações: Alguns municípios demoraram a se adequar ou não se adequaram e, 

para isto, estão sendo Autuados para que cumpram a Legislação e as normas pertinentes à 

segurança dos pacientes e dos profissionais. É necessário maior esclarecimento e 

entendimento por parte dos Gestores, que na sua maioria, não são da área a saúde, sobre 

os riscos que a não observação de normas de Biossegurança podem provocar. Também é 

necessário que os profissionais da área de saúde sejam ouvidos e que participem das 

decisões, desde a compra de insumos a construção ou reforma das Unidades Sanitárias, 

uma vez que eles são os profissionais que atuam na ponta e sabem do processo de 

trabalho, da ergonomia necessária e das necessidades pertinentes a cada função. 
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