


Eixo temático: ciclos vitais

Redes de saúde: A implantação da Rede Cegonha no município de Alegrete

Adelina Soares Tubino
Maria do Horto Loureiro Salbego

Taiana Ribeiro 
Objeto da Intervenção: 

Este  trabalho  visa  apresentar  a  estratégia  utilizada  pelo  município  de   Alegrete  na
implantação da Rede Cegonha.  Alegrete,  situado na fronteira oeste do RS,  comporta
7.804 Km2 de extensão de campos com uma população de 77.653 habitantes. O trabalho
em Rede visa desencadear ações que potencialize e otimize os recursos disponíveis no
cuidado da gestante e crianças até 24 meses.

 Objetivos: 

O objetivo desta rede de cuidado é assegurar  às mulheres o direito ao planejamento
familiar, à gravidez, parto e puerpério seguros e humanizados. E as crianças o direito ao
nascimento e desenvolvimentos saudáveis.

Metodologia: 

Em agosto de 2011 participamos da primeira oficina com a SES-RS com o objetivo de
trabalhar  a  adesão  na  Rede  Cegonha  com  apresentação  dos  indicadores  para  a
implantação no município de Alegrete. 

Como  metodologia  utilizada  dividiu-se  o  grupo  condutor  em  cinco  grupos  que  se
reuniam  semanalmente,  realizando  projetos,  debatendo  sobre  a  rede  e  propondo  a
reordenação da assistência.

Resultados: 

Como resultado observamos a qualificação do pré-natal, o envolvimento da equipe no
cuidado  das  gestantes  e  crianças  até  24  meses,  possibilitando  o  cumprimento  das
diretrizes da Rede Cegonha. A formação dos grupos condutores trouxe para reflexão os
protocolos  existentes  para  pré-natal  e  cuidados  na  primeira  infância  e  a  forma  de
viabilizá-los de forma qualificada. 

Análise Crítica: 

O município de Alegrete começou a implantação da Rede Cegonha em agosto de 2011 e
analisando os resultados desenvolvidos o fortalecimento da rede instalada foi observado
como um dos fatores positivos, aproximando os diversos níveis de atenção, criando uma
nova  atitude  da  equipe  frente  às  necessidades.  Como  dificuldade  pontuamos  a
necessidade de desacomodar, de atravessar a fronteira e de buscar no outro a resposta
para as necessidades do coletivo.

Conclusão: 



Avaliamos que esse foi um desafio fundamental  para o fortalecimento do cuidado a
saúde,  fortalecendo  a  atenção  primária  tornando-a  mais  potente  e  qualificada  e
articulando esse nível da atenção aos demais níveis. 



Eixo temático: gestão

Núcleo de Apoio a Gestão; a educação em Saúde e a Gestão do Trabalho como
Ferramentas Potentes na Consolidação do Sistema Único de Saúde.

Adelina Tubino
Maria do Horto Salbego

Laura Basso
 Taize Cadore

A SMS na perspectiva de implantar ações que resgatem o compromisso com a efetivação
do  SUS  implantou  em  2009  o  Núcleo  Municipal  de  Educação  em Saúde  Coletiva  -
NUMESC, responsável pela implantação da estratégia de descentralização da formação e
capacitação dos trabalhadores e usuários do SUS. Após dois anos o núcleo de gestão da
SMS,  se  desafia  a  reorganizar  seu funcionamento e  implanta  o  NUGETS/Núcleo de
gestão do  trabalho,  que busca estratégias  de  intervenção junto  aos  trabalhadores  do
sistema. Após diagnóstico da rede municipal e da atuação do colegiado de coordenação
reorientamos a ação integrando os dois núcleos e transformando em Núcleo de Apoio a
Gestão.

Objetivos: Valorizar os processos de educação permanente e de co-gestão; Desenvolver
processos  de  trabalho  em  conjunto  com  o  colegiado  de  gestão;  Sensibilizar  os
trabalhadores a adotar postura reflexiva diante de seu fazer profissional; Contribuir no
processo de reordenamento do SUS em Alegrete.

Metodologia

Para a elaboração do projeto foram realizadas reuniões entre o gabinete da secretaria,
equipe do  NUMESC e NUGEST discutindo o ordenamento do sistema municipal  de
saúde e seus resultados.  O Núcleo de Apoio a Gestão integrou as funções de educação
em saúde e gestão do trabalho.

Resultados

A  Gestão  do  Trabalho  realizou  diagnóstico  institucional  em  todos  os  serviços  e
Programas da SMS, para assim direcionar as ações já desenvolvidas pelo setor;

As reuniões do Colegiado Gestor ficou fortalecida ocorrendo mensalmente.

Considerações finais

Ficou evidente que o NAG potencializa a consolidação do SUS e privilegia uma nova
cultura no processo de trabalho e organização do sistema de saúde, sendo uma estratégia
forte e vigorosa, que deve ser aprofundada.



Eixo temático: Atenção Básica

Práticas Integrativas nos Grupos de Gestantes das Estratégias de Saúde da Família

Jaqueline Albanio1

Luciana Griebeler Oliveira2

Silvana Guterres de Magalhães3

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Alegrete.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Saúde/ESF Dr. Romário e Núcleo de Apoio
da Saúde da Família/ NASF.
Qual foi a experiência desenvolvida? A atividade proposta desenvolveu-se na ESF Dr.
Romário junto com o Núcleo de Apoio a Saúde da Família/ NASF, foi à realização do
grupo de gestantes.
Sobre o que foi? A realização desse grupo surgiu da necessidade de promoção de saúde
com as gestantes do território de abrangência da ESF. A realização dos encontros com as
gestantes é uma forma de fazer acontecer a Promoção em Saúde, é o cuidado, a atenção
diferenciada,  para este  momento que a mulher necessita suporte,  apoio,  segurança e
preparação para uma boa maternagem.
Como  funciona(ou)  a  experiência? O  grupo  foi  divulgado  por  meio  dos  Agentes
Comunitários  de  Saúde  na  comunidade  e  na  Unidade  de  Saúde  pela  equipe
multiprofissional. As gestantes interessadas procuravam a ESF para participar do grupo
no dia agendado. Durante os encontros coletivos as participantes sentavam em forma de
círculos para que todos se posicionassem da melhor forma, a fim de proporcionar uma
visão geral dos participantes. No primeiro encontro houve a apresentação de todos os
participantes e a explanação de como funcionaria o grupo, e no decorrer dos demais
encontros foram realizadas atividades. Salienta-se que durante todos os encontros, era
disponibilizado um espaço em que  cada participante  poderia  relatar  suas  angústias,
anseios,  medos,  dúvidas em relação à gestação, ou seja,  realizar a troca de saberes e
experiências. Os encontros foram organizados para que cada profissional utilizasse um
tema  para  desenvolver  junto  ao  grupo. As  ACS  abordaram  o  incentivo  para
amamentação, cuidados com recém nascido e curativo no coto umbilical. A Psicóloga
sobre ansiedade e seu autocontrole.  A Assistente  Social  sobre  direitos  das  gestantes.
Enfermeira  expôs  sobre  o  tema de Planejamento familiar  e  sobre  Testes  de  Triagem
Neonatal. Nutricionista expôs sobre Alimentação Saudável na Gestação. A presença de
uma equipe multiprofissional neste grupo proporciona embasamento de conhecimentos
ampliado,  fazendo  com  que  a  gestante,  se  sinta  acolhida  de  forma  segura  e  seja  a
protagonista  da  história.  Acreditamos  que  a  experiência  favoreceu  a  mudança  no
processo de trabalho devido ao maior envolvimento entre a equipe em planejar o grupo.
Desafios para o desenvolvimento? Os desafios encontrados foram motivar as mulheres
gestantes a participar do grupo, fora do horário da consulta de pré-natal. Assim usou
artifícios de entrega de brindes, como fraldas, cestas com roupinhas de bebê, carrinho de
bebê,  brinquedos,  banheiras  para  banho  do  bebê  e  lanche,  conseguidos  através  de
doações de pessoas envolvidas nesse processo de trabalho. Outro desafio é despertar a
atenção das gestantes com assuntos escolhidos em conjunto com elas.
Quais  as  novidades  desta  experiência? A  enfermeira  e  técnicas  de  enfermagem
coordenaram o grupo de gestantes, organizando para que cada encontro tivesse o apoio
de profissionais diferenciado.A Fisioterapeuta Silvana Magalhães realizou abordagem
do tema  sobre Shantala que é um método de massagem indiana para o bebê, sendo uma
arte de receber amor. Shantala tem por objetivo ampliar momentos de contato com filho,
não se preocupando com a técnica e sim fazer em ambiente agradável e quando a mãe



estiver tranqüila e relaxada. Também sobre Mitos e Verdades aonde estimulou o auto
cuidado e conhecimento quanto às modificações do corpo na gestação, ressaltando as
alterações  músculo  esqueléticas  como  frouxidão  ligamentar  e  alterações  posturais,
exercícios  físicos  para  fortalecimento  da  musculatura  do  assoalho  pélvico
principalmente se for um parto normal e orientação postural para evitar dor lombar no
posicionamento no período de amamentação e novas rotinas com o bebê. Mulheres que
praticam exercícios durante a gravidez apresentam um menor número de desconfortos,
como edemas, câimbras, fadiga e falta de ar. Também ajuda a prevenir ou aliviar a dor
lombar, a incontinência urinária e diástase dos músculos, reto abdominais, comuns em
gestantes. Melhora do humor, da autoestima e da imagem corporal.
Outras observações  Escrevemos esse relato de experiência satisfeitas com o resultado
que a equipe multiprofissional da ESF Dr. Romário conseguiu e ações que vem nos fazer
acreditar que o SUS pode acontecer com qualidade.

1 Enfermeira, enfermeira do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Alegrete, Brasil.
2 Enfermeira, enfermeira do Grupo Técnico Municipal do Programa Primeira Infância Melhor,
Alegrete, Brasil.
3Fisoterapeuta, Fisioterapeuta do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, Alegrete, Brasil.



Eixo temático: DIVERSIDADE E TRANSVERSALIDADE

VIVÊNCIAS DE UM TRABALHO DESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DOS
ASSENTAMENTOS EM ALEGRETE/RS

Luciana Griebeler Oliveira 1

Ana Izabel Pinto de Castro 2

Local de experiência: Brasil, RS, Alegrete
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Educação, Saúde e Assistência Social/ Primeira
Infância Melhor – PIM, Centro de Referência Assistência Social - CRAS
Qual foi  a  experiência  desenvolvida?  Atendimento à Comunidade dos  Assentamentos  de
Alegrete  –  Assentamento  Novo  Alegrete  e  Assentamento  Unidos  pela  Terra,  o  Programa
Primeira Infância Melhor (PIM) juntamente com o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) proporciona atividades diferenciadas para esta população, sendo a Equipe do CRAS,
Assistente  Social,  Psicólogo  e  equipe  do  PIM  Monitora  e  Visitadoras  qualificando  e
aprimorando atendimento com as gestantes e na primeira infância,  orientando as famílias a
partir de sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento integral de suas
crianças desde a gestação até os 3 anos de idade. 

Sobre  o  que  foi?  Proporcionar  à  comunidade  Rural  conhecimentos  do  Programa  (PIM)  e
atentar para a qualificação na atenção, educação e promoção do desenvolvimento gestacional e
infantil, a partir da cultura e experiências de cada família.

Como  funciona(ou)  a  experiência?  Organização  através  de  uma  agenda  conjunta  com  o
transporte do CRAS, tendo disponibilidade do transporte ser quinzenal, como existem dois
assentamentos, o atendimento é realizado mensalmente em cada um. 

Desafios para o desenvolvimento? Difícil Acesso e disponibilidade do Transporte

Quais as novidades desta experiência? Acesso à informação/orientação, atenção diferenciada
em relação à saúde para a população rural.

Outras observações :  Ao iniciar os atendimentos na comunidade rural,  percebemos que as
famílias  aderiram ao programa com muita satisfação, e entusiasmo,  proporcionando que o
trabalho desenvolvido atingisse o objetivo esperado. 

1 Enfermeira, Enfermeira Grupo Técnico Municipal Programa Primeira Infância Melhor, Alegrete, Brasil.
2 Administração, Monitora Programa Primeira Infância Melhor função, Alegrete, Brasil.



Eixo temático: transversalidade

EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA; A COMUNIDADE RURAL E A EDUCAÇÃO
POPULAR EM SAÚDE.

Taiana Ribeiro
Maria do Horto Loureiro Salbego

Adelina Tubino
INTRODUÇÃO: 

A Secretaria Municipal de Saúde na perspectiva de implantar ações que resgatem
o compromisso com a efetivação do sistema único de saúde, implantou no ano de
2009 o Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva - NUMESC, que é a
estrutura  da  secretaria  municipal  de  saúde  responsável  pela  implantação  da
estratégia de descentralização da formação e capacitação dos trabalhadores do
sus, rede inter-setorial e interinstitucional e para os usuários do sus em saúde
coletiva,  através  da  educação  permanente,  junto  ao  município.firmando  a
consolidação das diretrizes e princípios do SUS. O trabalho com a comunidade
rural justifica-se no sentido de valorizar a participação e assim contribuir para
criação de uma nova cultura de saúde, que entende a participação como ato de
cidadania.

OBJETIVOS GERAL: 

Trabalhar para a  criação de  uma nova atitude do usuário  do SUS no âmbito
individual  e  coletivo,  valorizando  a  co-participação  do  usuário  no  processo
saúde-doença. 

METODOLOGIA : 

Para  a  elaboração  do  projeto  foram  realizadas  reuniões  entre  a  secretaria
municipal de educação e saúde com a equipe do NUMESC, planejado os temas
de acordo com os indicadores de acidentes domésticos. o curso é composto de
uma carga horária de 16horas de atividades como rodas de conversas, oficinas
pedagógicas,  seminários,  palestras  e  mostras  de  trabalhos.  resultados  as
comunidades rurais e pólos educacionais passaram a procurar o NUMESC para
trabalhar  a  temática  da  saúde  com  a  sua  comunidade;  o  grupo  diretivo  das
escolas rurais passou a participar do planejamento da saúde vai ao campo em
conjunto com sua direção, se comprometendo com a organização do local e dos
moradores nas ações cotidianas. 

CONCLUSÕES: 

 Consideramos  fundamental  trabalhar  tema  Educação  em  Saúde  de  forma
articulada  aos  princípios  e  diretrizes  do  Sistema Único  de  Saúde,  o  que  sem
dúvidas é um desafio. ficou evidente com a execução do projeto é que a Educação
em  Saúde  privilegia  a  criação  de  uma  nova  cultuara  em  relação  ao  tema



Educação Popular e Saúde Pública, sendo uma estratégia forte e vigorosa, que
deve ser aprofundada, qualificada e descentralizada na rede municipal de saúde.



Eixo temático: Atenção Básica

SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO ANTI-TABACO NA ATENÇÃO
BÁSICA

Ananda Sabadi Espenosse3

Gabriel Ribeiro do Amaral4

Liana Figueiró5 
Silvana Guterres de Magalhães6

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul e Alegrete.

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  NASF,  CAPSAD,  ACS,  CRAS Zona
Leste,  Saúde Bucal e ESFs(Vila Nova,  Nova Brasília,  Saint Pastous,  Dr.  Romário e
Promorar)

Qual foi a experiência desenvolvida? Atividade intersetorial alusiva ao dia mundial
sem tabaco

Sobre o que foi? Orientações  sobre  a  dependência do tabaco (tipos dependência,
causas, danos associados e tratamento, relatos e trocas de experiências)

Como funciona (ou) a experiência? Dentro da programação das atividades a serem
desenvolvidas pelo NASF em 2014 incluem-se à proposta as Equipes das ESFs de sua
abrangência à reflexão e ações referentes ao calendário de saúde.  Dentre as quais a
primeira data a ser explorada com iniciativa do NASF foi a em relação ao dia mundial
sem  tabaco,  com  a  realização  da  Semana  anti-tabaco  na  Atenção  Básica.  Logo
realizamos contato com os pontos de rede envolvidos definindo a programação da
referida semana, cada dia em um território das ESFs.

Das  atividades  previstas,  foi  realizada  uma  roda  de  conversa  com  o  CAPS  AD
representado pela Psicóloga Priscylla A. Nunes;  Dramatização através da peça de
teatro “A Cruz do Souza” com a autoria e encenação dos ACS e atividade lúdica de
jogo de memória temático com as figuras ilustradas no verso das carteiras de cigarro.
Como também a dentista Evelise Leonardi realizou explanação sobre o câncer bucal e
exame nos usuários presentes. Distribuição de folder´s informativo e educativo. O
chamamento à população ficou a cargo das ESFs.

As  atividades  apresentadas  ocorreram  de  forma  aleatória  de  acordo  com  a
organização e disponibilidades das equipes. Os territórios das ESFs Promorar e Nova
Brasília, devido à proximidade realizaram a atividade em parceria com o CRAS Zona
Leste que cedeu o local e confraternização para os presentes.

3 Psicóloga, atua no Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF e Centro de Atenção Psicossocial Infanto 
Juvenil CAPS i, Alegrete/RS, Brasil.
4 Fisioterapeuta, atua no Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF e Serviço de Fisioterapia, 
Alegrete/RS, Brasil.
5 Assistente Social, atua no Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF e Atenção a Saúde do Adolescente 
Alegrete/RS, Brasil.
6 Fisioterapeuta, atua no Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF e Serviço de Fisioterapia, 
Alegrete/RS, Brasil.



Desafios para o desenvolvimento?

• Articulação de ações de prevenção com as equipes das ESFs, sendo este uma diretriz
do apoio matricial;

• Mobilização da comunidade (adesão e autonomia em saúde);

• Disponibilização de recursos materiais.

Quais as novidades desta experiência? O trabalho intersetorial abrangendo diferentes
profissionais  e  equipes,  tornando-se  enriquecedor  na  troca  de  conhecimentos  e
experiências.



Eixo temático: Atenção Básica

PET/VS – Dançar é Viver - A Dança como função expressiva e comunicativa
das pessoas promovendo seu Bem Estar. 

Maria Lúcia Iserhard Schlittler
Adelina Tubino

Cláudia Rosane Lorensi Viero
Laura Maria Basso

Maiara Welker Oliveira

INTRODUÇÃO:  A  dança  é  uma  das  expressões  artísticas  mais  antigas.  Na  pré-história
dançava-se pela vida, pela sobrevivência, o homem evoluiu e a dança obteve características
sagradas, os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Na Grécia, a dança ajudava nas
lutas e na conquista da perfeição do corpo, já na Idade Média se tornou profana, ressurgindo
no Renascimento. A dança tem história e essa história acompanha a evolução das artes visuais,
da música e do teatro. Na dança, a contemporaneidade fica mais evidente, pois ela deixa de ter
uma  estrutura  clara,  preocupando-se  mais  com  a  transmissão  de  conceitos,  idéias  e
sentimentos do que com a estética. A dança contemporânea não possui uma técnica única
estabelecida, todos os tipos de pessoas podem praticá-la. O presente trabalho vem apresentar a
atividade física como meio de saúde, tendo a dança como veículo privilegiado para manifestar
suas emoções e exteriorizá-las e a educação comunitária monitorada na área de abrangência
das Estratégias de Saúde da Família da cidade de Alegrete como promotor de qualidade de
vida.

FINALIDADE DA EXPERIÊNCIA: O projeto consiste em implantar grupos nas Estratégias de
Saúde  da  Família,  tendo  como  foco  principal  de  aprendizagem  a  expressividade  e
comunicatividade  do  movimento  auxiliando  na  educação  comum  para  os  portadores  de
doenças e agravos não transmissíveis

DINÂMICA E ESTRATÉGIAS DOS PROCEDIMENTOS USADOS: O PET/VS Dançar é Viver
é executado em duas estratégias da saúde da família formando dois grupos pilotos com a
mediação  de  dois  acadêmicos  do  curso  de  educação  física  e  o  apoio  dos  preceptores  e
coordenadora  do  projeto  com  a  periodicidade  de  duas  vezes  na  semana.  A  educação
comunitária é realizada mensalmente.   

INDICADORES/VARIÁVEIS/COLETA  DE  DADOS:  Neste  primeiro  ano  realizou-se  a
composição dos  grupos  e  a  construção  do  instrumento  de  avaliação dos  dados,  a  fim de
verificar  o  grau de  satisfação dos  participantes.  Foi  realizada  uma roda  de  conversa  com
depoimentos de significados de vida. A primeira entrevista (pré-teste) consultou-se: Porque
optei pela dança? Após seis meses pós testes: O que a dança agregou ao seu novo estilo de
vida?

OBSERVAÇÕES/AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO:  São  realizadas  reuniões
quinzenalmente  para  ver  se  as  ações  estão  contribuindo  com  os  fatores  de  comunicação,
expressão corporal e grau de satisfação dos participantes.



RESULTADOS:  No  que  se  refere  à  primeira  observação  dos  dados  coletados  a  dança  é
compreendida  como  liberdade,  bem-estar,  amizade  e  convivência.  Na  segunda  roda  de
conversa  constatou-se  que  a  vida  agregou-se:  dinamismo,  destreza,  melhor  comunicação,
desenvoltura, conseqüentemente melhora da auto-estima. . Um dado relevante é a presença
contínua dos participantes.

SUGESTÕES  DE  APLICABILIDADE/IMPACTOS:  O  grupo  de  dança  já  demonstra  um
impacto positivo na qualidade de vida dos participantes. 

CONCLUSÕES: No primeiro ano de realização do Grupo Dançar é Viver – PET/VS observou-
se  significativa  participação  e  fidelidade  dos  participantes  afirmando  que  a  dança  é  um
veículo para manifestar suas emoções resgatando a melhoria da auto-estima. 



Eixo temático: ciclos vitais

PROJETO: RODA DE CHIMARRÃO

ACS Sabrina  Araújo/ ESF Nova Brasília

OBJETIVOS: 

• Fortalecer o vínculo entre os vizinhos;
• Reduzir casos de depressão, solidão e ansiedade;
• Promover saúde.

PÚBLICO ALVO:

• Mulheres em diferentes faixas etárias, priorizando as idosas.

DESENVOLVIMENTO

• A  Roda  de  Chimarrão  é  organizada  na  casa  de  uma  das  participantes,  e
acontecequinzenalmente   com o intuito  de  proporcionar  momentos  de  descontração,
trocas de experiências e aprendizagem .

• Não há seleção de tema a ser tratado, ele surge no momento, mas há uma mediação
pelos ACS(s);

• Cada convidada  pode  levar  chimarrão,  bolo,  biscoito  ou  mesmo uma  técnica  para
ensinar as demais.

• Ao final é combinado o dia e local do próximo encontro.
• O tempo aproximado de cada encontro é de três horas.
• Há integração entre os Agentescomunitários de Saúde na realização destes encontros e

outros profissionais da área (educador físico, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta,
nutricionista, conselho do idoso).



Eixo temático: Atenção Básica

GRUPO SAÚDE E MOVIMENTO

Silvana Guterres de Magalhães7

Gabriel Ribeiro do Amaral8

Local de experiência Brasil, Rio Grande do Sul, Alegrete.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos ESFs com cobertura pelo NASF

Qual foi a experiência desenvolvida Ação desenvolvida pelos fisioterapeutas do NASF
- “Grupo Saúde e Movimento” destinado a pessoas com quadro de dor crônica

Sobre o que foi Grupo com atividades corporais e educativas auxiliando na promoção
da saúde e da qualidade de vida, estimulando o auto cuidado.

Como  funciona(ou)  a  experiência.  O  fisioterapeuta  do  NASF  semanalmente  se  faz
presente  nas  unidades  (ESF Dr.  Romário,  Vila  Nova,  Nova Brasília,  Saint  Pastous  e
Promorar) e recebe para avaliação pessoas oriundas da ESF. Neste primeiro momento
esta  pessoa  avaliada  é  orientada  e  designada para  o  grupo  Saúde  e  movimento  ou
serviço de fisioterapia ou atividades físicas na sua unidade, ou para avaliação médica.

O grupo acontece em salas nas próprias ESFs  ao ar livre,  na Escola Estadual Osvaldo
Dorneles  e   no CRAS zona leste.  Chegando ao grupo participará semanalmente  dos
encontros que são bastante diversificados em atividades: caminhadas, exercícios globais
de  fortalecimento,  alongamento,  relaxamento,  consciência  corporal,  propriocepção,
atividades  lúdicas,  educativas,  proporcionando  a  esta  pessoa  momentos  de
envolvimento  com  seu  corpo,  com  suas  emoções,  trocando  experiências  e
compartilhando da mesma queixa. Atividades educativas como orientações posturais,
de AVDs, de formas de relaxamento, análise do dia a dia com observação de agentes
causadores da dor e conscientização de mudança de atitude. As particularidades de cada
indivíduo  é  sempre  levado  em  consideração,  mas  é  sempre  enfatizado  as
potencialidades e o que é possível ser feito.  Observamos com este trabalho que após o
inicio da prática de exercícios físicos, os pacientes queixam-se menos de dor, há uma
melhora da capacidade funcional,  melhorando o desempenho nas atividades diárias,
equilíbrio, amplitude de movimento, auto-estima e socialização. A dor prevalente passa
a  ser  a  intermitente,  condição  essa  que  é  menos  prejudicial  à  capacidade  funcional.
Reabilitar um paciente não consiste apenas na retirada do quadro álgico, mas em torná-
lo apto a exercer suas atividades cotidianas, incluindo a atividade física, o esporte e o
lazer. O exercício progressivo tem valor comprovado na prevenção e reabilitação da dor
crônica.

Desafios para o desenvolvimento

7 Fisioterapeuta, atua no Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF e Serviço de Fisioterapia, 
Alegrete/RS, Brasil.
8 Fisioterapeuta, atua no Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF e Serviço de Fisioterapia, 
Alegrete/RS, Brasil.



# Primeiramente, o maior desafio de todos é sairmos do que aprendemos em toda nossa
formação acadêmica, que é a Reabilitação e o atendimento Clínico. Quando chegamos na
Atenção Básica vimos que temos que proporcionar bem mais que isso; funcionalidade,
superação, inclusão, independência,  promoção do bem estar e  da qualidade de vida,
socialização, criar ações de prevenção....E incutirmos isso nos demais profissionais que
também tem essa visão. 

# Mobilização e conscientização das pessoas que vem em busca do atendimento clínico

# Momento de compartilhamento com as equipes de saúde da família, estudo de caso e
elaboração do Plano singular terapêutico 

#Espaço físico e recursos materiais 

Quais as novidades desta experiência 

Atendimento  precoce,  no  seu  local  de  moradia,  compartilhamento  de  ações  com  os
outros profissionais da unidade.



Eixo temático: DIVERSIDADE E TRANSVERSALIDADE

VIVÊNCIAS DE UM TRABALHO DESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DOS
QUILOMBOS EM ALEGRETE/RS

Luciana Griebeler Oliveira 9

Ana Izabel Pinto de Castro 10

Local de experiência: Brasil, RS, Alegrete

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Educação, Saúde e Assistência Social/ Primeira Infância Melhor – PIM, Estratégia da Saúde da
Família.

Qual foi a experiência desenvolvida?
 Atendimento  à  Comunidade  Quilombolas  de  Alegrete  –  localizada  no  2  º  Sub-distrito,
denominado Itapororó , aproximadamente 5 km do Pólo Educacional do Angico. O Programa
Primeira Infância Melhor (PIM) juntamente com Estratégia Saúde da Família – ESF Boa Vista e
a  Equipe Nasf  proporciona  atendimentos  em Saúde,  mensalmente  para esta  população.  A
equipe do ESF (Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde,
Assistente Social) em conjunto com a equipe do PIM (Monitora e Visitadoras) qualificando e
aprimorando atendimento com as gestantes e na primeira infância, orientando as famílias a
partir de sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento integral de suas
crianças desde a gestação até os 3 anos de idade. 

Sobre o que foi? 
Proporcionar à comunidade Quilombolas conhecimentos do Programa (PIM) e atentar para a
qualificação na atenção, educação e promoção do desenvolvimento gestacional e infantil,  a
partir da cultura e experiências de cada família.

Como funciona(ou) a experiência? 
Organização através de uma agenda conjunta com Unidade Móvel, tendo disponibilidade do
transporte mensalmente.

Desafios para o desenvolvimento?
 Difícil Acesso

Quais as novidades desta experiência? 
Acesso à informação/orientação, atenção diferenciada em relação à saúde para a população
Quilombolas.

Outras observações : 
Ao iniciar os atendimentos na comunidade Quilombolas, percebemos as famílias satisfeita com
o programa oferecido pelo Pim, desenvolvendo e proporcionando um trabalho com objetivo
esperado.

9 Enfermeira, Enfermeira Grupo Técnico Municipal Programa Primeira Infância Melhor, Alegrete, Brasil.
10 Administração, Monitora Programa Primeira Infância Melhor função, Alegrete, Brasil.



O município de Alegrete aderiu à política nacional da saúde do homem e está

promovendo ações dentro das unidades básicas de saúde e buscando outros espaços na

comunidade para que o direito ao acesso à saúde seja garantido aos homens. 

As duas equipes de Estratégia de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde

Promorar/Alegrete desenvolveram uma ação de Saúde para o público masculino. Um

dia  dedicado  à  saúde  do  homem  na  Unidade  Básica.  As  ações  desenvolvidas  são

consultas médicas, orientações (rodas de conversa) sobre agravos mais prevalentes nos

homens, aplicação de testes rápidos de HIV, Sífilis, Anti HBsAg e anti HCV.  

Cada dia dedicado à saúde do homem na unidade é proposto temas para roda

de  conversa,  como  doenças  sexualmente  transmissíveis,  acidentes  de  trabalho,

tabagismo e alcoolismo, prevenção ao uso de drogas e violência. Dentro deste espaço os

homens  terão  garantidos  seus  direitos  podendo  através  de  discussão  com  a  equipe

propor ações de saúde mais especificas para este público. 

Essa  é  uma ação de saúde realizada por  todos  profissionais  das  equipes de

saúde  da  família  da  unidade  e  inclusive  com  apoio  de  outros  profissionais  como

psicóloga, nutricionista, assistente social e odontologista. 

Na primeira ação desenvolvida participaram um público de 12 homens todos

convidados na comunidade para participar da atividade. Foi desenvolvida uma roda de

conversa  para  tratar  sobre  o  tema  das  doenças  sexualmente  transmissíveis  mais

acometidas nos homens, aplicação dos testes rápidos de HIV, Sífilis, anti HBsAg e anti

HCV e consultas médicas para avaliação da saúde. 

A avaliação da atividade foi através da conversa com o público participante em

que  relataram  que  essa  experiência  foi  bastante  enriquecedora  para  eles  e  que  é

necessário ter mais atividades de saúde voltadas para o público masculino já que muitas

ações ainda estão centradas nas mulheres e crianças. 



Eixo temático: Gestão

Gestão participativa através do programa para melhoria do acesso e da qualidade da
atenção básica.

Jaqueline Albanio1

Maria do Horto Loureiro Salbego2

Local de experiência 
Brasil, Rio Grande do Sul, Alegrete
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:
 Gestão em Saúde/ Estratégia de Saúde da Família.
Qual foi a experiência desenvolvida? 
Adesão ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica- PMAQ/AB
nas Estratégias de Saúde da Família Piola, Saint Pastous, Prado, Nova Brasília, Vila Nova, Dr.
Romário e Jesus Franco Pereira.

Sobre o que foi? 
Gestão  participativa  das  ESF  na  adesão  ao  PMAQ/AB.  Momentos  de  construção   para  a
implantação de processos auto-avaliativo atingem seu potencial de transformação por ser sido
direcionado  por  método  participativo,  com  o  uso  de  abordagens  onde  considera-se  a
criatividade e liberdade de cada equipe.  Os profissionais como atores presentes em um espaço
privilegiado  para  construção  do  pensamento.  Nesse  momento  os  indivíduos  produziram
sentido e significado com potencial de mobilização de iniciativas para o aprimoramento nas
ações de saúde.

Como funciona(ou) a experiência? 
A proposta de aderir ao PMAQ/AB foi divulgada para os profissionais da equipe das ESF em
2011. A Gestora municipal expôs sobre o tema em reunião, sensibilizando e apresentando as
estratégias  de implantação de processos auto-avaliativo,  ressaltando a importância da auto
reflexão para identificar potencialidades, fragilidades e estratégias para enfrentar melhoria dos
serviços  e  da satisfação do profissional  com o trabalho.    Após  cada coordenação  de  ESF
inscreveu-se on-line e assinou o termo de compromisso. Realizamos encontros com cada uma
das  equipes  multiprofissional  proporcionando  um  momento  de  conversa  sobre  como
poderíamos  mudar,  melhorar  e  qualificar  nossos  processos  de  trabalha  visualizando  a
acessibilidade do usuário e um ambiente humanizado. Combinamos que os profissionais das
equipes fossem responsáveis pela escolha de onde seria investido o recurso ganho através da
adesão do PMAQ/AB. Utilizamos o instrumento de auto-avaliarão para melhoria do acesso e
da qualidade da atenção básica – AMAQ/AB, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Essa
autoavaliação favoreceu a mudança e  reorganização do trabalho e maior  envolvimento da
equipe.

Desafios para o desenvolvimento? 

Os  desafios  encontrados  foram  pensar  em  uma  nova  forma  de  fazer  gestão  onde  as
coordenações teriam que negociar com a equipe aonde iriam investir. Outro desafio foi fazer
com que a equipe entendesse que é vital a reunião a roda de conversa e educar a população
que a  equipe  iria  fechar  por  duas  horas  por  semana ou quinzenal  a  ESF para  este  fim.O
Programa  Nacional  de  Melhoria  do  Acesso  e  da  Qualidade  da  Atenção  Básica  (  PMAQ)
contribuiu para a superação da idéia negativa dos avaliadores e da avaliação.  O ponto de
partida da fase de desenvolvimento do PMAQ é orientado pela melhoria da qualidade e a
identificação das ações positivas e negativas do trabalho da gestão e das equipes da atenção à



saúde.

Quais as novidades desta experiência? 
O  empoderamento  das  equipes  e  melhoria  da  ambiência,  aquisição  de  equipamentos,
materiais, práticas integrativas e implantação da pesquisa de satisfação do usuário. Avaliação
dos  resultados  alcançados  diante  das  intervenções  implantadas  e  implementadas  no
município.

Outras observações: 

Escrevemos esse relato frente à observação que o PMAQ/AB proporcionou uma construção de
planos estratégicos de intervenção, com ações multiprofissionais, intersetorias, orientadas para
melhoria  da  organização  dos  serviços  da  Atenção  Básica.  A  avaliação  dos  resultados
alcançados diante das ações foram muito boas.

Referências Bibliográficas:
Brasil. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica:
AMAQ/  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde:  Departamento  de  Atenção
Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.134p. –( Sério B. Textos básicos de saúde).

1 Enfermeira,  enfermeira do Programa de Agentes Comunitários  de Saúde,  Alegrete,
Brasil.
2 Assistente Social, Secretária de Saúde, Alegrete, Brasil.



Eixo temático: gestão

INTEGRAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE EM DESASTRES

COMITÊ OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DA
SAÚDE

Apresentamos  aqui  um dos  relatórios  de  ações  realizadas  em apoio  aos  municípios
atingidos pelas  cheias do Rio Uruguai em Junho/Julho de 2014,  onde se adotou um
modelo  de  atuação  que  será  aplicado  a  partir  de  Outubro  em  todo  Estado,
fundamentado na integração das ações a partir da rede de atenção básica.

Situação Atual*:   Municípios em situação de emergência – 138
                               Municípios em estado de calamidade pública – 2 (Iraí e Barra do
Guarita)                 População desabrigada – 558 (438)
                               População desalojada – 2392 (2.075)
                               Óbitos – 3

Quadro  de  municípios  com  população  desabrigada/desalojada  segundo  dados  da
Defesa Civil em 18/07/2014, com atualização em 22/07/2014 (entre parênteses).
                   

*Fonte: Defesa Civil – Boletim de 18/07/2014  

  Foi dado seguimento às seguintes ações:
- acompanhamento da situação pelas Coordenadorias Regionais de Saúde e apoiadores
de  nível  central  da  SES,  com  levantamento  das  necessidades  dos  municípios,  em
especial  aquelas  com impacto  na  saúde  coletiva,  sempre  através  de  contato  com os
gestores municipais e Defesa Civil. Os problemas e necessidades levantadas, assim como
os  encaminhamentos  realizados  pelas  diferentes  às  áreas  técnicas  específicas  para  a
busca de soluções constam do anexo 1.

-  Orientações à comunidade e profissionais de saúde,  com apoio à  organização de
ações integradas para enfrentar as grandes dificuldades encontradas nesta segunda fase

CRS Municipios atingidos desabrigados desalojados Estado Cal 
Pública

12 São Borja 150 350
10 Uruguaiana 147  (53) 1.430 (1.113)
10 Itaqui 110 570
19 Iraí 30 Alagamento
2 Cachoeirinha 26 (0)

19 Vicente Dutra 22
8 Cachoeira do Sul 19 22

19 Caiçara 12
17 Crissiumal 12
19 Barra do Guarita 8 Enxurrada
11 Erval Grande 8 12
10 Barra do Quaraí 5 8
11 Barra do Rio Azul 4
11 Marcelino Ramos 3
11 Cruzaltense 2

558 (438) 2.392 (2.075) 2TOTAL



do evento, com a volta às casas da maior parte das comunidades, e que abrangem desde
os cuidados no processo de limpeza das mesmas até o apoio psicológico e soluções para
os mais diversos problemas (desde o controle de animais peçonhentos até a busca de
refazer documentos perdidos). 
-  Orientações  quanto  ao  uso  de  inseticidas  –  Municípios  solicitaram  liberação  de
inseticidas  usados  em  programas  de  controle  de  zoonoses,  como  a  dengue,  a
leishmaniose e a doença de Chagas,  com a finalidade de utilizá-los em processos de
controle de pragas e desinsetização de residências, quando da limpeza para retorno às
mesmas. A área de Vigilância Ambiental em Saúde elaborou e divulgou Nota Técnica,
baseada em Portaria da SES nº 361 de 2013, encaminhada às CRS para a discussão junto
aos municípios solicitantes das medidas indicadas nessas situações. 

-  Para  orientar  ações  de proteção  à  saúde mental,  essenciais  tanto  no  momento  do
desastre ambiental como na fase de recuperação do mesmo, conseguiu-se consultoria da
especialista em desastres do Programa Internacional Médicos Sem Fronteira,  Débora
Noal.  Foram  realizadas,  através  do  Telessaúde,  uma  oficina  com  foco  na  gestão  de
situações críticas e uma videoconferência, dirigida a profissionais de saúde da Atenção
Básica, sobre cuidados às pessoas em situações de desastres, com foco em Saúde Mental.

- Repasse de insumos às CRS, para distribuição aos municípios, conforme necessidade
local:

• Vacinas contra Influenza – 5000 doses extras para municípios afetados, considerando
que havia estoques remanescentes da Campanha 2014 em municípios e CRS

• Vacinas contra o tétano (dupla adulto) – 6500 doses extras antecipadas para municípios
afetados e 65 000 doses para todo o Estado

• Vacinas contra a hepatite – 1400 doses extras antecipadas para municípios afetados e 72
600 doses para todo o Estado

• Soros para uso em acidentes por animais peçonhentos – reforçado fluxo de dispensação
nas áreas afetadas 

• Hipoclorito de Sódio a 2,5% para tratamento da água de consumo – 8 500 frascos
• Medicamentos – estabelecido fluxo, através de Assistência Farmacêutica. Distribuídos

Kits de medicamentos de emergência do MS para 12 municípios
• Meios Carry-Blair (80 frascos) frascos para coleta de amostras clínicas (80)

-  Repasse  aos  municípios  em  situação  de  emergência  de  R$  5.284.991,39
correspondendo à antecipação dos recursos do PIES, a serem investidos pelos mesmos
em ações de Atenção Básica, incluindo a possibilidade de reformas em postos atingidos.

-  Identificação,  pela  área  de  Planejamento  da  SES,  de  processos  já  existentes  de
municípios  atingidos solicitando recursos  para  reformas em Unidades  de  Saúde ou
aquisição de equipamentos, com reexame dos mesmos, visando à sua agilização, quando
couber.

Entre as ações a serem mantidas e/ou intensificadas nessa segunda fase do evento, de
volta às casas das comunidades atingidas, salientam-se:

-  acompanhamento e orientação de cuidados gerais  com água, alimentos,  dejetos e
limpeza  das  casas, com  apoio  à  realização  de  atividades  comunitárias  e  atenção  às
condições de saúde;



- monitoramento da qualidade da água de consumo pelas Equipes de Vigilância da 
Qualidade da Água de Secretarias Municipais e Coordenadorias Regionais de Saúde, 
incluindo orientação para tratamento doméstico, quando necessário, e distribuição de 
hipoclorito de sódio 2,5%;

- vigilância de doenças e agravos, em especial as transmitidas por água e alimentos e
leptospirose, com alerta à população sobre ações de prevenção e aos profissionais de
saúde  quanto  ao  diagnóstico  precoce/protocolos  clínicos/fluxos  de  atendimento,
através  da  integração  entre  Vigilância  em  Saúde  e  Atenção  Básica  e  com  apoio  do
Telessaúde.
 - organização da atenção à saúde, com ênfase na Atenção Básica e na Saúde Mental.
  

            Ações de Atenção Psicossocial aos municípios atingidos pelas enchentes nas 
Regiões Noroeste e Fronteira Oeste

         Os municípios que demandaram “apoio psicológico para as  vítimas” foram
divididos em dois grupos, cujo critério foi o número de pessoas afetadas, tendo sido
elaboradas estratégias de apoio com intensidades e metodologias distintas  para cada
grupo de municípios:

GRUPO 1 - Porto Xavier, São Borja, Itaqui, Uruguaiana.

GRUPO 2 - Porto Mauá, Barra do Quaraí, Novo Machado, Tucunduva, Porto Lucena,
Três  Passos,  Alecrim,  Pirapó,  Porto  Mauá,  Porto  Vera  Cruz,  São  Nicolau,  Roque
Gonzales, Iraí, Garruchos, Barra do Guarita.

Os municípios atingidos pelas enchentes receberam:

1) materiais para orientação da atenção psicossocial às pessoas afetadas (videoconferência
sobre  Atenção Psicossocial em Situação de Desastres Naturais e  Guia de Orientação sobre o
Processo de Trabalho das Equipes de Atenção básica nas situações de Desastres Naturais);

2) visitas técnicas semanais de apoiadores da SES (saúde mental e atenção básica) nos
municípios  do  Grupo  1  e  alguns  municípios  do  Grupo  2  para  orientação  dos
trabalhadores da atenção básica quanto à atenção psicossocial. A orientação aconteceu
por meio de reuniões e de acompanhamento das ações dos profissionais do município in
loco (abrigos e comunidades habitantes de atingidas);

A partir de 28 de julho receberão:

3) apoio in loco de equipes de profissionais de saúde mental com experiência em situação
de desastres, com prioridade para os municípios do Grupo 1.

4) apoio através de oficinas de educação permanente em atenção psicossocial  para  os
trabalhadores dos municípios, realizadas nas coordenadorias regionais de saúde básica,
nos municípios do Grupo 2.

           Na reunião do COMITÊ OPERACIONAL DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA
ESTADUAL DA SAÚDE de 18 de  julho,  foram acordados  os  encaminhamentos  que
seguem.



-  Tendo  em  vista  que  a  fase  aguda  do  evento  já  está  em  declínio,  reduzindo-se  as
urgências,  as  reuniões  do  COE  passarão  a  ser  semanais  (às  sextas-feiras,  às  10hs),
visando ao monitoramento da situação e acompanhamento das ações de médio e longo
prazo.

-  O  setor  de  Vigilância  da  Qualidade  da  Água  avaliará  as  áreas  cujos  exames
laboratoriais mostraram contaminação de fontes de abastecimento. Procurar-se-á buscar
soluções de acordo com o tipo de problema encontrado (se houve uma contaminação
pontual,  ligada  à  situação  de  enchente,  ou  se  forem  encontrados  antecedentes  de
contaminação dessas fontes).  Entre essas soluções incluem-se a busca de medidas de
saneamento, através de encaminhamento aos órgãos competentes ou ao PROSAN.

- Deve-se salientar junto aos outros setores do governo a preocupação com a limpeza
urbana e o destino dos resíduos nos municípios afetados. Deve-se considerar a grandeza
das operações necessárias e que vários dos municípios afetados registram infestação por
vetores de doenças emergentes no Rio Grande do Sul (caso da leishmaniose visceral e da
dengue).

- A Assessoria de Planejamento da SES orientará os municípios que estão apresentando
necessidade de veículos/equipamentos/reformas e construções a apresentarem Planos
de Trabalho para se habilitarem a recursos do Plano de Contingência para Desastres.

-  Deve-se  preparar  oficina  para  troca  de  experiências  entre  os  diversos  setores
envolvidos  nas  ações  das  últimas  semanas,  visando  enriquecer  a  discussão  e  o
aprimoramento dos instrumentos do Plano de Contingência de Desastres, frente à atual
experiência, qualificando-o para necessidades futuras.



Eixo temático: Atenção Básica

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL COM IDOSOS CADASTRADOS
NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA

  Jassana Moreira Floriano 11

Jolçueider Dayane de Moura Borges 12

Gabriele Rockenbach13

Roberta Zanini³

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Itaqui.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF1) do
Bairro Promorar de Itaqui e Estagiária em Nutrição Social da Universidade Federal do Pampa
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Atividade  de  Educação  Nutricional  com  idosos
participantes do grupo “Melhor Idade”

Sobre o que foi? Alimentação equilibrada e hábitos de vida saudável para a população idosa. 

Como funciona(ou) a experiência?  Foi realizado um encontro no dia 22/08/14, a partir das
14h no piquete parando rodeio com os idosos cadastrados na Estratégia em Saúde da Família
da Unidade Básica de Saúde do bairro Promorar, Itaqui, RS. O grupo “Melhor Idade” já existe
na  ESF  1  –  Promorar  desde  2013  e  proporciona  encontros  quinzenais  para  todos  os
participantes. Durante o encontro, foram realizadas as seguintes atividades:

Recepção dos participantes
Inicialmente, os idosos foram recebidos na entrada do local de encontro e foram encaminhados
até as cadeiras para acomodação.

Mini sessão de alongamentos musculares
Em seguida, foi realizada uma sessão de exercícios rápidos e práticos, para estimular, relaxar e
equilibrar  o  corpo.  Os  alongamentos  trabalham  a  reeducação  postural,  aliviam  o  estresse,
reduzem o sedentarismo e aumentam o ânimo. Além disso, essa atividade desempenhou o
papel  de  aproximar  os  participantes  da  estagiária,  bem  como,  tornou  o  ambiente  mais
descontraído.

Dez passos para uma alimentação saudável para pessoas idosas
Após os exercícios  o tema abordado foi  a  alimentação,  através de uma conversa informal,
estimulando  a  participação  de  todos.  Neste  momento  foi  ressaltada  a  importância  de  se
estabelecer  rotinas saudáveis de vida, mesmo em idades mais avançadas. O cuidado com a
alimentação faz parte de uma rotina saudável e contribui para uma melhor qualidade de vida.
Para  tanto,  é  necessário  que  os  idosos  conheçam  cada  vez  mais  os  benefícios  de  uma
alimentação saudável. 

Montagem de Cartaz
Após a conversa sobre alimentação,  foi  iniciado um diálogo sobre a forma de escolha dos
alimentos:

“Como escolhemos os nossos alimentos? Pela aparência? Pelo preço? Pelo sabor? Existem muitos
alimentos que são saborosos, mas não fazem bem a saúde, assim, como existem alimentos que são muito

gostosos e ainda nos ajudam na manutenção de uma vida saudável. Devemos estar muito conscientes
quando vamos escolher alimentos e hábitos de vida. Não podemos contar apenas com a sorte! O quê

11 Graduanda do Curso de Nutrição da UNIPAMPA, Estagiária em Nutrição Social, Itaqui, Brasil.
12 Enfermeira, Coordenadora da Saúde do Idoso e Supervisora do Estágio em Nutrição Social, Itaqui, 
Brasil.
13 Docente do Curso de Nutrição da Unipampa, Orientadora do Estágio em Nutrição Social, Itaqui, Brasil.



Bem-Me-Faz? O quê Mal-Me-Faz? Sabemos identificar?”.

Para essa atividade foram disponibilizados recortes e imagens de diferentes alimentos para
posterior colagem em um cartaz. Todos os idosos participaram, definindo se aquela imagem
era algo para “preferir” ou “evitar”. Após a confecção do cartaz, foram discutidas as escolhas
feitas. 

Encerramento com lanche
Ao final da atividade os idosos foram convidados para um pequeno lanche (gelatina, chá e
bolacha integral) e receberam uma lembrança de agradecimento pela participação.

Desafios para o desenvolvimento? As dificuldades e limitações observadas nesse grupo etário
estão  associadas  à  qualidade  das  informações  passadas.  O  interesse  e  participação  só
acontecem quando as circunstâncias e informações estão diretamente ligadas a sua realidade e
rotinas  habituais.  A  resistência  à  mudança  de  hábitos  também  é  um  desafio  à  parte.  É
indispensável à utilização de vários métodos convincentes para a compreensão e adequação do
idoso a informação passada. 

Quais as novidades desta experiência? Abordagem do tema “alimentação” através do uso de
atividades  práticas  que  incentivam  a  memória  visual,  o  pensamento  e  a  atenção  sobre  o
assunto trabalhado. Essas estratégias contribuem para um melhor entendimento e fixação do
que  está  sendo  passado,  pois  proporcionam  de  forma  clara  e  simples,  as  informações
necessárias para esse grupo etário e que podem contribuir para a melhoria da qualidade de
vida.

Outras observações: 
Referências Bibliográficas: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Alimentação Saudável para Pessoas Idosas – Um Manual para 
Profissionais de Saúde. Brasília – DF, 2010.

BRASIL. Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional. Alimentação 
Saudável, Sempre é tempo de aprender. Prefeitura de Belo Horizonte. Sem ano.
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A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO DAS TÉCNICAS MULTIDISCIPLINARES
PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UM RELATO DE

EXPERIÊNCIA NO GRUPO HIPERDIA DE UMA ESF
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Local de experiência: Itaqui, Rio Grande do Sul/ Brasil
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Estratégia em Saúde da Família
Qual foi a experiência desenvolvida?Foi uma atividade educativa em saúde, realizada com
um grupo já formado, onde os encontros são mensais e já tem sua rotina estabelecida.

Sobre o que foi?No encontro mensal do grupo HIPERDIA foi abordado assuntos relacionados
à  nutrição  dos  usuários  e  demonstração  de  receitas  adaptadas  a  dieta  de  diabéticos  e
hipertensos.

Como funciona(ou) a experiência?Acreditamos que para atingir o objetivo de promover a
saúde deve-se levar a reflexão e a conscientização critica sobre os aspectos da realidade pessoal
e coletiva estimulando e buscando a identificação das origens dessa realidade então a partir
disso  pretendeu-se  desenvolver  planos  de  ação  da  realidade.  Procuramos  agir  como
facilitadores  das  descobertas  e  reflexões  dos  usuários  do  grupo  facilitando  o  processo  de
construção  do  conhecimento  a  cerca  da  sua  condição  em  saúde,  a  partir  da  criação  de
oportunidades onde os indivíduos fazem análise coletiva dos problemas vivenciados e juntos
buscam soluções e estratégias para a mudança de sua realidade. Como refere Freire (1983) na
metodologia de grupo o profissional e indivíduo são sujeitos do processo de educação, onde o
profissional  tem  a  oportunidade  de  desenvolver  suas  habilidades  como  facilitador  e
posteriormente perceberá como o sujeito de suas ações de saúde se organiza no contexto da
comunidade  que  vivem  facilitando  os  processos  de  mudanças  necessárias  para  que  este
contexto  propicie  escolhas  saudáveis.  Baseado nisso,  escolhemos  inovar  nas  atividades  do
grupo citado. O encontro do mês de agosto de 2014 participaram 37 usuários, e teve duração
de duas horas e meia no total, ocorrido no Bairro Cerrinho Dois Umbus da ESF Rio Uruguai do
município de Itaqui, contou com parceria da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).
As atividades tiveram início como de costume com verificação do HGT, pressão arterial  e
distribuição  de  medicação  de  uso  contínuo,  logo  após  a  estagiária  de  nutrição  social
desenvolveu atividades educativas no âmbito nutricional com abordagem interativa sobre a
alimentação específica do diabético e hipertenso, após foi feito demonstrações e degustação de
receitas indicadas para este grupo e distribuição de cartilhas com recomendações nutricionais e
descrição das receitas apresentadas para o grupo HIPERDIA. Ao final do encontro foi possível

14 Discente do curso de Nutrição da UNIPAMPA-Campus Itaqui, estagiária de nutrição social, Itaqui, 
Brasil.
15Enfermeira, coordenadora da Estratégia em Saúde da Família – ESF Rio Uruguai, Itaqui, Brasil.
16Agente comunitária de saúde, Itaqui, Brasil.
17Agente comunitária de saúde, Itaqui, Brasil.
18 Técnico em Enfermagem, Itaqui, Brasil.
19 Técnica em Enfermagem, Itaqui, Brasil.



coletar informações sobre os hábitos alimentares desta comunidade, buscando a partir  dos
relatos dos participantes, estabelecer um planejamento para os demais encontros.

Desafios para o desenvolvimento?O principal desafio foi criar uma estratégia para que os
usuários pudessem sentir-se confortáveis para relatar as  suas reais  necessidades e dúvidas
sobre a alimentação. Tornou-se desafio também o fato do grupo ser de faixa etária acima de 50
anos, tendo seus hábitos alimentares já formados ficando resistentes a novas propostas.

Quais as novidades desta experiência?Este trabalho em grupo reforça as ações em educação
nutricional e em saúde, na tentativa de corrigir os desafios nutricionais. A principal novidade
foi apresentação e degustação de receitas o que tornou a atividade mais atrativa e informal,
proporcionando maior vínculo entre usuário e facilitador. Além disso, a entrega das cartilhas
reforçou as orientações e motivou a elaboração das receitas no domicílio de cada usuário.

Outras observações:  A participação das agentes comunitárias de saúde foi de fundamental
importância  para  a  divulgação  e  realização  do  encontro,  sendo  elas  o  principal  elo  de
comunicação entre o serviço de saúde e os usuários. Acreditamos que devido ao ótimo vínculo
estabelecido, obtivemos uma satisfatória adesão na atividade. Também colocamos de suma
importância  às  atividades  desenvolvidas  pelo  técnico  em  enfermagem  e  enfermeira  na
mensuração dos dados pressóricos e dos níveis de glicemia, realizando um acompanhamento
contínuo dos usuários cadastrados neste grupo.
Referências Bibliográficas: 
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p.122-128, 2008.
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SOUZA, A. C.; COLOMÉ, I. C. S.; COSTA, L. E. D.; OLIVEIRA, D. L. L. C. A educação em
saúde com grupos na comunidade: uma estratégia facilitadora da promoção da saúde. Rev.
Gaúcha de Enfermagem, v. 26, n. 2, p. 147-153, 2005.
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RESUMO

Introdução: A história natural  da AIDS vem sendo alterada,  consideravelmente,  pela
terapia antirretroviral (TARV) que retarda a evolução da infecção, até o seu estágio final.
Juntamente com as campanhas de prevenção, os TARV parecem estar contribuindo para
a estabilização do crescimento da epidemia de AIDS no Brasil.  No Brasil, os primeiros
casos em adultos datam de 1982 e o primeiro caso na população pediátrica foi relatado
em 1984. Objetivo: Analisar, investigar os percentiis antropométricos de crianças de 0 a
12 meses, que utilizaram o medicamento Zidovudina 1% combinada com a ingestão da
formula láctea infantil, de mães soro positivas. Métodos: A metodologia utilizada foi o
acompanhamento  sistematizado.  Realizou-se  coleta  de  dados  referente  ao
desenvolvimento antropométrico e de consulta pediátrica, com analise documental dos
prontuários das mães e de seus bebes. Resultados: A população estudada foi constituída
de 22 crianças, com idades entre zero e 12 meses exposta ao HIV. Observou-se que 45,5
% eram do sexo feminino e 54,5% do sexo masculino. O pré-natal foi realizado em 100%
dos casos. A profilaxia da TARV durante a gestação foi realizada por 100% das mães, o
tipo de parto mais frequente foi parto cesáreo 86,4% e 13,6% foram por via vaginal. Em
100% dos casos a transmissão do HIV vertical foi negativada.  O tempo médio de uso da
TARV nas crianças foi de 42 dias. Conclusão: Durante nossa pesquisa notamos que todo
o processo de consulta em puericultura e acompanhamento das crianças de 0 a 12 meses,
de mãe soro positiva de HIV, resultaram em um desenvolvimento adequado tanto para
os parâmetros antropométricos e pediátricos. Sendo estabelecido pelos percentiis 50 e 75
de acordo com a NHCS.

Palavras Chaves: Percentil, crianças e transmissão vertical.

ABSTRACT

Introduction:  The  natural  history  of  AIDS has  been changed,  considerably,  by  anti-
retroviral  therapy (ARV) which slows down the  progress  of  infection,  until  its  final
stage. Along with the prevention campaigns, the  ARVS seem to be contributing to the
stabilization of the growth of the epidemic of AIDS in Brazil. In Brazil, the first cases in
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adults dating back to 1982 and the first case was reported in the pediatric population in
1984.Objective:  Analyze, investigate the percentiis children of anthropometric 0 to 12
months, who used the medicine Zidovudine 1% combined with the milk, infant formula
to  mothers  positive  serum. Methods:  The  methodology  used  was  the  systematic
monitoring. Data collection was carried out for the anthropometric development and
pediatric  consultation with documentary analysis  of  medical  records of  mothers  and
their babies. Results: The study population was made up of 22 children aged between 0
and 12 months exposed to HIV.  It  was observed that  45.5% were female and 54.5%
males. Prenatal care was conducted in 100% of cases. The prophylaxis of HAART during
pregnancy  was  performed  by  100%  of  mothers,  the  most  frequent  childbirth  type
Cesarean  childbirth  was  86.4%  and  13.6%  were  by  vaginally.  In  100%  of  cases  the
vertical  transmission  of  HIV  was  negative.  The  average  time  of  use  of  HAART  in
children  was  42  days.  Conclusion:  During  our  research,  we  noticed that  the  whole
process of consultation in child care and monitoring of children from 0 to 12 months,
serum HIV positive mother, resulted in a development suitable for both anthropometric
parameters, Pediatric. Being established by 50 and 75 percentiis according to the NHCS.

Keywords: Percetiil, children and mother-to-child transmission. 

INTRODUÇÃO
O uso da TARV (Terapia Antirretroviral) por crianças e adolescentes traz o risco

de alterações no metabolismo lipídico e resistência periférica a insulina, que aliados a
fatores  nutricionais,  genéticos  e  de  estilo  de  vida,  podem  ocasionar  sobrepeso  e
obesidade  (BRASIL,  2006).  Entendendo  a  importância  de  acompanhar  o
desenvolvimento dessas crianças no seu primeiro ano de vida e ainda o risco existente
de uma possível transmissão do vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), fomos
levados  a  realizar  um  acompanhamento  sistematizado.  Buscamos  analisar  o
desenvolvimento da criança exposta, tendo em vista diversos fatores, dentre os quais se
destacariam aqueles  ligados a falta de compreensão a cerca da forma de preparo da
formula,  doses  inadequadas,  falta  de  complementação  adequada  (aos  três  meses  de
idade, devem ser introduzidos outros alimentos como papinhas e sucos) irregularidade
com horários. Assim, acreditamos que nossa pesquisa se justifica na medida em que não
existem,  até  o  momento  registro  de  acompanhamento  sistemático  de  crianças  que
possibilitem avaliar a efetividade do uso da formula láctea infantil e da solução xarope
zidovudina 1% no desenvolvimento dos percentiis de altura e peso em nossa região.

Nosso estudo disponibilizou atendimento integral, de acordo com os princípios
do SUS (Sistema Único de Saúde). Tendo como hipótese a ser investigada: as crianças
que utilizam a fórmula láctea para a sua alimentação e o xarope zidovudina 1%, têm
crescimento/desenvolvimento tão adequado quanto às crianças que são amamentadas
com leite materno e não estão expostas ao HIV.

A AIDS  (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença emergente, que
representa um dos maiores problemas de saúde da atualidade em virtude de seu caráter
pandêmico  e  gravidade.  Os  infectados  pelo HIV evoluem  para  grave  disfunção  do
sistema imunológico, à medida que vão sendo destruídos os linfócitos T CD4+, uma das
principais  células-alvo  do  vírus.  A  contagem  de linfócitos  T CD4+  é  importante
marcador  dessa  imunodeficiência,  sendo  utilizada  tanto  na  avaliação  do  tratamento
e prognóstico quanto em uma das definições de caso de AIDS, com fim epidemiológico.
Os  primeiros  casos  de  infecção  pelo  HIV  em  adultos  foram  descritos  em  1981  nos
Estados Unidos, sendo posteriormente relatado o primeiro caso em pediatria. No Brasil,
os primeiros casos em adultos datam de 1982 e o primeiro caso na população pediátrica
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foi relatado em 1984. Como a transmissão materno-infantil é a principal via de aquisição
do vírus HIV em crianças,  o curso da epidemia em mulheres em idade reprodutiva,
influencia decisivamente a epidemia na infância. Somente no ano de 2005, cerca cinco
milhões de pessoas tornaram-se infectadas no mundo; destas, 700.000 tinham menos de
15  anos  de  idade.  Dados  da  Unaids  (Programa  Conjunto  das  Nações  Unidas  sobre
HIV/AIDS) estabelecem a estimativa de que existem mais  de 36 milhões de pessoas
vivendo com o HIV em todo o mundo e já se contabilizam mais de 16 milhões de óbitos.
Na região que compreende os estados partes do MERCOSUL concentram-se de 650 a 700
mil pessoas infectadas entre os 15 e 49 anos. No Brasil, os dados registrados no Sistema
de  Informações  de  Agravos  de  Notificação  (SINAN)  evidenciam  que  o  número  de
indivíduos com AIDS menores de cinco anos de idade, durante o período de 1980 a
junho de 2011, foi de 14.127 (BRASIL, 2011).

A despeito da melhora dos cuidados e do acesso ao tratamento antirretroviral, a
alta  mortalidade entre  adultos  jovens infectados pelo  HIV representa um sério  risco
adicional  à  população pediátrica.   A exposição perinatal  constitui  a  principal  via  de
transmissão do HIV para as crianças (cerca de 90% dos casos). Na ausência de medidas
de intervenção terapêutica, as taxas de transmissão vertical podem chegar a 40%. São
fatores de risco que influenciam a taxa de transmissão do HIV: as doenças maternas
avançadas,  alto  grau  de  imunossupressão  e  elevada  nível  da  carga  viral,  infecções
genitais na gestação, tempo de rotura da membrana amniótica maior que quatro horas,
aleitamento materno, prematuridade, baixo peso ao nascer e parto vaginal são alguns
exemplos desses fatores que a transmissão vertical. No Brasil, de 2000 a junho de 2009,
foram notificados  54.218  novos  casos  de  infecção  pelo  HIV em gestantes,  dos  quais
40.999 (75,6%) se concentraram nas Regiões Sul e Sudeste. A região Sul se destaca nesta
série histórica por apresentar as mais elevadas taxas de detecção (em média 4,4 casos de
HIV em gestantes para cada 1.000 nascidos vivos).

São medidas que contribuíram para a redução das taxas de transmissão vertical
do  HIV  para  menos  que  2%,  a  implementação  do  projeto  da  Rede  Cegonha  e  as
recomendações  para aconselhamento e  testagem de HIV no pré-natal. Gestante/HIV
positiva e criança exposta – o concepto filho de mulher portadora do HIV pode adquirir
esse vírus durante a gestação,  trabalho de parto,  pelo contato com o sangue e/ou a
secreção vaginal, em caso de parto não cesáreo e pelo aleitamento materno (pós-parto).
Vários estudos têm evidenciado que a maioria dos casos de transmissão materno-infantil
(vertical)  do HIV (cerca  de  65%)  ocorre  durante  o  trabalho  de  parto  e  no  parto
propriamente  dito,  e  que  os  35%  restantes  ocorrem  intra-útero,  principalmente  nas
últimas  semanas  de  gestação.  O  aleitamento  materno  representa  risco  adicional  de
transmissão,  que  se  renova  a  cada  exposição  (mamada),  de  7%  a  22%. Parenteral  e
sexual: a mãe adquire a infecção pelo sangue e/ou esperma.

Avanços  em  pesquisa  de  HIV  levaram  a  mudanças  no  tratamento  e  na
monitorização da infecção pelo vírus.

A  zidovudina  (fármaco  do  grupo  dos  ITRNs)  foi  o  primeiro  antirretroviral
aprovado para o tratamento da AIDS, sendo o uso em adultos aprovado em 1987 e o uso
pediátrico como monoterapia licenciado a partir de maio de 1990.

É de extrema importância que sejam avaliadas as medidas de estatura e peso,
pois, o comprometimento destas, também é um indicador de progressão da doença. As
crianças infectadas pelo HIV apresentam em geral menor ganho de peso do que crianças
não infectadas ao nascimento e tendem a continuar com baixo ganho, especialmente de
altura, em relação a crianças não infectadas da mesma idade.
As  crianças  nascidas  de  mães  infectadas  pelo  HIV  deverão  ser  atendidas,
preferencialmente,  em  unidades  especializadas,  pelo  menos  até  a  definição  de  seu
diagnóstico. Aquelas que se revelarem infectadas deverão permanecer em atendimento

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=p&search_language=p&search_exp=hiv&show_tree_number=T
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nessas  unidades,  ao  passo  que  as  não  infectadas  poderão  ser  encaminhadas  para
acompanhamento em unidades básicas de saúde (UBS).

Em crianças o diagnóstico da infecção pelo HIV é orientado de acordo com a
faixa etária e é  realizado por meio de técnicas que pesquisam anticorpos,  antígenos,
material genético (biológico molecular) ou que isolem o vírus (cultura). Será considerada
infectada a criança com idade inferior ou igual há 18 meses que apresentar resultados
positivos em duas amostras obtidas em momentos diferentes, testadas pelos seguintes
métodos: quantificação do RNA viral plasmático- carga viral ou Detecção do DNA pró-
viral e carga viral entre um e seis meses, sendo um destes após o quarto mês de vida.
Caso a primeira quantificação de RNA viral plasmático tenha um resultado detectável,
esta deve ser repetida imediatamente. Se a segunda carga viral também for detectável,
deve-se considerar a criança como infectada pelo HIV (BRASIL, 2010).  A transmissão
vertical, uma das prioridades do Programa Nacional de DST e AIDS (PN-DST/AIDS),
também  vêm  sendo  reduzida  com  a  instituição  do  tratamento/quimioprofilaxia  da
gestante/parturiente e criança exposta, que além da quimioprofilaxia com o AZT será
alimentada desde o nascimento com fórmula infantil.

Iniciar a primeira dose do AZT solução oral preferencialmente ainda na sala de
parto, logo após os cuidados imediatos ou nas primeiras 2 horas após o nascimento. Em
virtude de haver possibilidade de ocorrência de anemia no recém-nascido em uso de
zidovudina,  recomenda-se  a  realização  de  hemograma  completo,  possibilitando  a
avaliação previa ao inicio da profilaxia e o monitoramento após seis a 16 semanas. É
recomendado o alojamento conjunto em período integral, com o intuito de aprimorar o
vinculo mãe filho. A mãe após o nascimento do bebe recebe carbebolina para secar o
leite materno e o enfeixamento das mamas.

Recomenda-se a não amamentação e substituição do leite materno por formula
infantil  após  aconselhamento  da  mãe  e  familiares.  O  aleitamento  misto  também  e
contraindicado.  A criança exposta,  infectada ou não, terá direito a receber a formula
láctea infantil,  pelo menos  até  completar  seis  meses  de idade.  Em alguns estados,  a
formula infantil é fornecida até os 12 meses de idade ou mais. Em situações especiais e
em alguns casos, pode-se usar leite humano pasteurizado proveniente de Banco de Leite
credenciado  pelo  Ministério  da  Saúde  (p.  ex.,  recém-nascido  pré-termo ou  de  baixo
peso).  É  terminantemente  contraindicado  o  aleitamento  cruzado  (amamentação  da
criança por outra nutriz) e uso de leite humano com pasteurização domiciliar.

Deve-se consultar o “Guia pratico de preparo de alimentos para crianças menores
de  12  meses  que  não  podem  ser  amamentadas”  e  o  “Manual  normativo  para
profissionais  de  saúde  de  maternidades  –  referência  para  mulheres  que  não  podem
amamentar”,  do  Ministério  da  Saúde,  disponíveis  em  www.aids.gov.br,  para
alternativas no uso de formula infantil e na introdução de outros alimentos.
 A  criança  deve  ter  alta  da  maternidade  com  consulta  agendada  em  serviço
especializado (SAE) para seguimento de crianças expostas ao HIV. A data da primeira
consulta não deve ser superior a 30 dias a contar do nascimento. Devem-se anotar no
resumo de alta do recém-nascido as informações do pré-natal, as condições do parto, o
tempo de uso do  AZT injetável  na mãe,  o  tempo de inicio  de  AZT xarope,  dose  e
periodicidade, além das mensurações antropométricas, o tipo de alimento fornecido à
criança e outras informações importantes relativas às condições do nascimento. Essas
informações deverão ser anotadas em papel timbrado da maternidade e, com o resumo
de alta, ser encaminhadas ao Serviço de Atendimento Especializado (SAE).

Preencher as fichas de notificação da “Criança exposta ao HIV”, (ver “Notificação
da criança exposta ao HIV e da criança com AIDS”) e envia-las ao núcleo de vigilância
epidemiológica da maternidade (quando houver) ou do município.

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=p&search_language=p&search_exp=azidotimidina&show_tree_number=T
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Recém-nascidos de mulheres infectadas pelo HIV devem receber solução oral de AZT,
mesmo que suas mães não tenham recebido antirretrovirais durante a gestação e/ou
parto. A quimioprofilaxia devera ser administrada, de preferência, imediatamente após
o nascimento (nas duas primeiras horas de vida). A administração da solução oral de
AZT devera ser mantida durante as seis primeiras semanas de vida (42 dias).

Ainda são limitados os estudos de farmacocinética que permitam o uso de AZT
em  intervalos  de  12  em  12  horas,  em crianças  nascidas  a  termo.  Excepcionalmente,
quando a criança não tiver condições de receber o medicamento por via oral, pode ser
utilizado o AZT injetável.

O acompanhamento deve ser mensal  nos primeiros seis  meses e,  no mínimo,
bimestral a partir do 2º semestre de vida.  Não menos importante é enfatizar que o Brasil
é um dos poucos países que financia integralmente a assistência ao paciente com AIDS,
com uma estimativa de gastos  de  2% do orçamento nacional.  O tratamento objetiva
prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida, pela redução da carga viral e
reconstituição do sistema imunológico, e é garantido pelo Sistema Único de Saúde, por
meio de ampla rede de serviços.  Para  oferecer e  garantir  o alcance desses objetivos,
o Ministério  da  Saúde,  por  meio do  Programa  Nacional  de  DST e  AIDS,  instituiu o
Comitê  Assessor  para  Terapia  Antirretroviral  em Adultos  e  Adolescentes  Infectados
pelo HIV,  o  Comitê  Assessor  para  Terapia  Antirretroviral  em  Crianças  Infectadas
pelo HIV e  o  Comitê  Assessor  para  Recomendações  da  Profilaxia  da  Transmissão
Vertical  do HIV e Terapia  Antirretroviral  em Gestantes,  que se reúne periodicamente
para  definir  as  diretrizes  do  tratamento  para HIV/AIDS  disponibilizadas  no
site http://www.aids.gov.br.

Medidas específicas para a prevenção da transmissão vertical incluem ações de
educação em saúde e devem ter início na atenção ao pré-natal, quando se esclarece a
gestante os benefícios do diagnóstico precoce do HIV. Nesse sentido, os serviços de pré-
natal e de saúde da mulher e nas maternidades através do programa da Rede cegonha,
que  devem  disponibilizar  o  acesso  ao  teste  rápido  do  HIV e  promover  ações  de
aconselhamento  pré  e  pós-teste,  seguindo  assim  um  atendimento  especializado  em
relação ao diagnóstico da transmissão vertical.

Essas  ações  devem  ser  conduzidas  e  acompanhadas  de  informações
complementares  em  todas  as  atividades  de  promoção  à  saúde  da  mulher.  A
disponibilização de preservativos masculinos e femininos faz parte de todo o processo
educativo, inclusive das ações dirigidas aos casais soros-discordantes. Nesses casos, o
trabalho de grupo, acompanhado por profissional de saúde, tem sido recomendado, pois
a troca de informações e a interação favorecem hábitos de vida mais saudáveis.

A  transmissão  do  vírus  da  imunodeficiência  humana  (HIV)  da  mãe  para  a
criança determina uma infecção crônica e fatal,  que agora pode ser prevenida com a
utilização  de  adequada  terapêutica  antirretroviral;  os  índices  de  transmissão  mãe-
criança, que sem tratamento são superiores a 20%, podem ser reduzidos a 2% ou menos,
quando  a  carga  viral  da  mãe  é  diminuída  a  níveis  indetectáveis  por  terapêutica
antirretroviral  agressiva, ou quando a profilaxia com zidovudina é combinada com a
realização de cesariana eletiva.

OBJETIVO
Analisar, investigar os percentis antropométricos das crianças de zero a 12 meses,

de mãe portadora do HIV, que se descobrirão positivas no pré-natal; mães que já eram
soropositivas, recém-nascidos que utilizaram o medicamento Zidovudina 1% combinada
com a ingestão da formula láctea infantil.
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MÉTODOS
A metodologia utilizada foi o acompanhamento sistematizado. Para analise do

tema foram consultadas fontes de dados secundários como pesquisas bibliográficas, sites
na internet,  manuais médicos e livros,  coleta de dados referente ao desenvolvimento
antropométrico e de puericultura da criança nos prontuários das mães e de seus bebes.
As medições antropométricas de massa corporal  total e estatura foram realizadas na
triagem  com  a  equipe  de  enfermagem  do  ambulatório,  seguindo  protocolo  de
atendimento  diário  das  consultas  médicas  e  analisadas  pelos  pesquisadores.  Para  a
obtenção  da  primeira  medida,  que  foi  da  massa  corporal  total,  as  crianças  foram
posicionadas  deitadas  de  costas  na  balança  digital  com  capacidade  de  20  Kg  e
sensibilidade de  0,1  Kg,  descalços,  com o  mínimo possível  de  roupas,  no  centro  do
equipamento.  A balança esta localizada na sala de triagem do ambulatório.  A massa
corporal total foi anotada em Kg (quilogramas) com uma casa decimal. Para a obtenção
da segunda medida, que foi a da estatura, foi utilizada a régua antropométrica, no qual a
criança foi colocada deitada na posição dorsal. A medida foi anotada arredondando-se o
valor obtido para o meio centímetro mais próximo quando necessário (por exemplo, 42,3
cm foram considerados 42 cm por aproximação, assim como 76,8 cm foram considerados
77 cm). A régua antropométrica estava localizada na sala de triagem do ambulatório. O
perfil  antropométrico  das  crianças  foi  analisado  através  da  curva de  crescimento da
NCHS (2000).

O  índice  de  peso  para  estatura  dispensa  dados  sobre  a  idade  e  expressa  a
harmonia  entre  as  dimensões  de  massa  corporal  e  estatura.  É  utilizado  tanto  para
identificar o emagrecimento quanto o excesso de peso da criança (Sociedade Brasileira
de Pediatria, 2009).
Foram estudadas 22 crianças atendidas no SAE, setor da Secretaria Municipal de Saúde
do município de Santana do Livramento, RS, Brasil, no período compreendido entre os
anos de 2005 a 2012. Foi realizado um acompanhamento nas consultas de pediatria e
triagem da enfermagem no referencial ao peso, estatura e aspecto nutricional.  Foram
investigados  fatores  de  riscos  predisponentes  na  administração  do  medicamento
Zidovudina 1% e a alimentação baseada na formula láctea infantil.

Os critérios de inclusão de crianças no estudo foram:

Critérios  de  Inclusão  para  Crianças
HIV/AIDS

Formas de Controle

Crianças de ambos os sexos, de zero a12
meses  idade  exposta  ao  vírus  do  HIV
durante  o  período  intraparto  e  pós-
parto.

Prontuário  da  maternidade  do  Hospital
Santa Casa e do SAE.

Estar utilizando Zidovudina 1% Prontuário  da  maternidade  do  Hospital
Santa Casa e do SAE.

Utilizar a formula láctea infantil Prontuário  da  maternidade  do  Hospital
Santa Casa e do SAE.

Para a tabulação dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel versão 7.0.



RESULTADOS

A população estudada foi constituída de 22 crianças, com idades entre zero e 12
meses exposta ao HIV. Observou-se que 45,5 % eram do sexo feminino e 54,5% do sexo
masculino. O pré-natal foi realizado em 100% dos casos. A profilaxia da TARV durante a
gestação  foi  realizada  por  100% das  mães,  o  tipo  de  parto  mais  frequente  foi  parto
cesáreo  86,4%e 13,6% foram por  via  vaginal.  O tempo médio  de  uso  da  TARV nas
crianças foi de 42 dias. 

Verificou-se que as crianças de zero a 12 meses submetidas ao AZT e alimentadas
com fórmula láctea acompanhadas no presente estudo obtiveram um desenvolvimento
adequado para suas idades e um peso adequado para suas estaturas. O método utilizado
para avaliação dessas crianças foi a Curva de Crescimento da NCHS, 2000, salientando
que o P50 é a classificação normal. 

Médias (Percentil de peso por comprimento):
1ª medição: P50
2ª medição: P50
3ª medição: P75
4ª medição: P75

As crianças nasceram com peso normal, embora expostas ao HIV e evoluíram
adequadamente, inclusive da 3ª e 4ª medição estavam acima da média, mostrando que
mesmo  na  presença  dessa  patologia  é  possível  manter  uma  boa  nutrição  nessa
população. 
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AVALIAÇÕES PESO X ALTURA DE CRIANÇAS EXPOSTAS  AO  HIV (2005-2012)

 1ª AVALIAÇÃO 2ª AVALIAÇÃO 3ª AVALIAÇÃO 4ª AVALIAÇÃO

 
Pesagem

1ª Av.
Altura 1ª

Av.
Pesagem

2ª Av.
Altura 2ª

Av.
Pesagem

3ª Av.
Altura 3ª

Av.
Pesagem

4ª Av.
Altura
4ª Av.

Caso 
1 4,3 55 5,5 58 8,3 69 9,5 74
Caso 
2 3,2 49 4,2 52 8 64 11,8 75
Caso 
3 1,91 42 2,17 42 6,2 60 8,55 69
Caso 
4 2,34 47 3,4 49 4,2 52 5,6 60
Caso 
5 2,32 46 2,45 47 3,2 49 5,65 56
Caso 
6 3,45 50 3,45 50 4,05 53 5,1 57
Caso 
7 2,73 48 3,25 48 5,4 55 7,5 66
Caso 
8 3,16 51 3,75 60 6,6 62 7,8 68
Caso 
9 2,57 46 2,55 46,05 4,4 57 6,9 61
Caso 
10 2,6 47 3 49 4,2 54 8,1 74
Caso 
11 2,815 47 3 47 3,2 47 3,95 52,05
Caso 
12 3,3 53 5,55 57 7 59 10 70
Caso 
13 3,15 48 3,46 50 5 55 5,85 58
Caso 
14 2,825 50 3,65 53 4 53,05 5,55 58
Caso 
15 4,25 52 5,05 56 6 61,5 7,25 64
Caso 
16 4,1 51 4,6 54,5 5 57 7,2 63
Caso 
17 3,35 50 4,4 53,05 6,9 60 7,75 62
Caso 
18 3 49 3,55 52,05 5,1 57 5,5 57,05
Caso 
19 3 50 5 56 6 59 7,7 60
Caso 
20 3,11 51 4,7 56 5,8 59 6,14 62
Caso 
21 3 47 4 49 4,1 49 4,85 54
Caso 
22 2,99 48 3,644 53 4,59 56 6,1 61
Médi
a 3,1 49,0 3,8 52 5,3 57 7,0 63



A Figura 1 ilustra o peso x a altura das crianças pesquisadas no SAE de Santana
do Livramento, no qual se observa que tiveram um desenvolvimento antropométrico
dentro da normalidade, segundo a curvatura de crescimento da NCHS, na qual o P 50 é
considerado normal.
Fonte: SAE de Santana do Livramento, RS, Brasil.

A Figura 2 ilustra o peso x a altura das crianças pesquisadas no SAE de Santana
do Livramento, no qual se observa que tiveram um desenvolvimento antropométrico
dentro da normalidade, segundo a curvatura de crescimento da NCHS, na qual o P 50 é
considerado normal.
         Fonte: SAE de Santana do Livramento, RS, Brasil.



A Figura 3 ilustra o peso x a altura das crianças pesquisadas no SAE de Santana
do Livramento, no qual se observa que tiveram um desenvolvimento antropométrico
dentro da normalidade, segundo a curvatura de crescimento da NCHS,na qual o P50 é
considerado normal.
     Fonte: SAE de Santana do Livramento, RS, Brasil.

DISCUSSÃO
A transmissão materno-infantil do HIV tornou-se passível de prevenção desde

1994, quando foram publicados os resultados de um estudo multicêntrico, controlado,
duplo-cego, com mulheres soropositivas (Connor, 1994). Baseado nestes conhecimentos
atuais considera-se que o benefício na acentuada redução da transmissão vertical do HIV
com o uso de drogas antirretrovirais ultrapassa os riscos eventuais dos efeitos adversos.
Entretanto,  até  que  experiências  de  longo  prazo  se  acumulem,  é  necessário
acompanhamento  clínico  especializado  e  rigoroso  das  crianças  expostas.  Os  vários
consensos e revisões sugerem que este seja feito mais amiúde ao longo do primeiro ano e
depois anualmente até o final da adolescência.

Langford  et  al.  (2007),  Isanaka  et  al.  (2009)  descreveram  déficit  ponderal  do
crescimento em crianças e adolescentes infectados, principalmente associados ao HIV,
aumento da replicação viral e à progressão da doença, o que sugere que a infecção pelo
HIV é muito mais nociva sobre os parâmetros de crescimento e que a introdução precoce
da TARV pode ajudar a minimizar estas alterações. 



Este estudo mostra uma tendência na mudança do padrão nutricional de crianças
infectadas  pelo  HIV.  Os  mesmos  também refletem que  o  acompanhamento  médico-
ambulatorial regular desde nascimento contribuiu na redução da prevalência de baixo
peso entre  as  crianças  e  melhora  dos  parâmetros  de  crescimento  e  desenvolvimento
físico dentro de uma linha de normalidade para esta amostra.

CONCLUSÃO 
A  ocorrência  de  reações  adversas  em  crianças  expostas  ao  HIV,  citadas  no

trabalho  científico  sobre  a  influência  da  medicação  AZT  xarope  e  fórmula  láctea
maternizada utilizada na prevenção vertical e na transmissão do vírus HIV pelo leite
materno,  não  foi  observada  nesta  amostra  de  pacientes.  Observamos  que  o
desenvolvimento  de  estatura  e  peso  ficou  dentro  dos  percentiis  de  normalidade,
evidenciando  que  as  crianças,  em  função  do  acompanhamento  permanente  de
puericultura  e  nutrição  obtiveram  um  crescimento  saudável.  Como  informação
complementar,  esclarecemos que todos os pacientes  foram considerados negativados,
dentro dos parâmetros atualmente considerados. 
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Eixo temático: transversalidade

CONTROLE DA TRANSMISSÃO VERTICAL EM SANTANA DO LIVRAMENTO

Luis Henrique Soares Brum

No ano de 2005 foi implantado na cidade de Santana do Livramento, RS, fronteira seca
entre Brasil e Uruguai , que apresenta características peculiares como o  fluxo livre entre
ambas as cidades de turistas ,caminhoneiros ,profissionais do sexo ,usuários de drogas,
que requerem uma atenção especifica das autoridades de saúde, o projeto Controle da
Transmissão Vertical em Santana do Livramento, através da Coordenação DST/AIDS da
cidade, visando qualificar o atendimento ás gestantes soro positivas, que até então eram
atendidas nas UBs, o que originava uma resistência das mesmas ,pois, o atendimento
não era especifico para sua condição de saúde e negativar a transmissão vertical dos
recém nascidos.

Há  07  anos  o  projeto  vem  sendo  realizado,  tendo  como  parcerias  a  10°  CRS
(  Coordenadoria  Regional  de  Saúde)  ,  Santa  Casa  de  Misericórdia  (  maternidade  e
berçário) e as UBs. Todo o processo consiste no acompanhamento e cuidados com as
gestantes  soro  positivas,  com  dedicação  específica   da  enfermagem  e  corpo  clinico
(ginecologista e pediatra) orientando, acolhendo e explicando as rotinas em relação às
medicações ( TARV- Tratamento  Antiretroviral) até a hora da internação para o  parto
cesáreo e ,após, o nenê é encaminhado para a primeira consulta e acompanhamento com
o pediatra.

Tem como financiador o Plano de Ações e Metas da cidade e utiliza como apoio material
informativo contendo recomendações a cerca da adesão a terapia antirretroviral como
uma alimentação  adequada, uso das medicações, exames, vacinas a serem realizados
tanto pela gestante como pelo bebê e a necessidade do comparecimento as consultas
agendadas pelo instituição.

Este programa de saúde nos levou a uma visão abrangente em relação a prevenção e ao
tratamento  e  acompanhamento  de  pacientes  (  gestantes)  portadores  do  HIV/AIDS.
Tendo como método o acolhimento mais humanizado e personalizado dos pacientes, a
busca ativa de pacientes.

Nestes 07 anos de realização do projeto foram atendidas  30 gestantes, que passaram
pelo CTA ( Centro de Testagem e Aconselhamento) e tiveram seus exames positivos
para HIV. Destas 30 gestantes que aderiram ao Tratamento Antiretroviral  100% de  seus
bebes foram negativados para o HIV.

O projeto é de suma importância  para a instituição,  pois,   existe  uma demanda  de
pacientes a serem  atendidos, levando a sua continuidade.



Eixo temático: Atenção Básica

TROCA DE SABERES

Odilon Salles1
Elaine Terezinha Fernandes Lucas2

Rejane Chaves3
Patrícia Bragança4

Estefânia Lutz5
Local de experiência (País, Estado, Município):
Brasil, Rio Grande do Sul, Santana do Livramento

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
ESF/UBS Jovelino Santana

Qual foi a experiência desenvolvida?
O presente trabalho relata atividades desenvolvidas pelas idosas que participam dos
grupos da atividadeFísica da Unidade de Atenção a Saúde do Idoso e da ESF Armour
Jovelino Santana. As atividades são coordenadas pelaequipe de saúde da famíliacom
encontros semanais a qualutiliza trabalhos manuais para a busca da harmonia entre
mente e corpo.

Sobre o que foi?
Desenvolvimento deatividades manuais como artesanato, fuxico, tricô, crochê, pintura,
corte e costura etc.

Como funciona (ou) a experiência?
São desenvolvidas atividades manuais com troca de saberes, ou seja, cada bimestre um
grupo de idosas ensina o que sabe as demais, havendo sempre um rodízio nas oficinas.

Desafios para o desenvolvimento?
Como geralmente contrata-se oficineira para ensinar, encontramos certa resistência por
parte do grupo no início do projeto por estar participando de oficinas onde a líder de
cada trabalho a ser ensinado vinha da própria colega.

Quais as novidades desta experiência?
Assim que os  trabalhos  foram sendo desenvolvidos  constatamos a  alegria  de  cada
grupo em estar realizando os trabalhos manuais e que elas eram protagonistas daquele
momento.

Outras observações:
Durante  as  atividades,  identificamos  aspectos  importantes  na  melhoria  de  sua
condição de vidacomo: concentração, aprendizagem, coordenação motora, atenção e
equilíbrio, entre outros. 

1. Enfermeiro – ESF, Santana do Livramento ,Brasil
2. Educadora Física- Saúde Idoso,Santana do Livramento, Brasil
3. Nutricionista-ESF/Saúde Idoso, Santana do Livramento ,Brasil
4. Médica Mais Médicos,ESF,Santana do Livramento, Brasil
5. Enfermeira, ESF,Santana do Livramento, Brasiil



Eixo temático: Ciclos Vitais

Educação Nutricional para promoção do auto cuidado

                                                                             ¹ Rejane Marques da Silva Chaves
 ²: Elaine Terezinha Fernandes Lucas

³: Claudia Patricia Gazzapina
Local de experiência (País, Estado, Município):

Brasil- Santana do Livramento RS.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Unidade Integral de Saúde ao Idoso de Santana do Livramento 

Qual foi a experiência desenvolvida?

“O projeto “Educação Nutricional para a promoção do auto cuidado “é desenvolvido
na Unidade Integral da Saúde do Idoso e teve inicio em abril  de 2014 tendo como
propósito dar continuidade ao atendimento nutricional  através de ações educativas
motivando os idosos diabéticos, hipertensos e obesos a adquirir novos conhecimentos,
estimulando  assim  a  mudança  de  hábitos  alimentares,  identificando  pontos  de
resistência para as mudanças  necessária, melhorando a qualidade de vida. 

Sobre o que foi? Como funciona (ou) a experiência? 

No decorrer dos atendimentos nutricionais na Unidade de atenção ao idoso, percebeu-
se o numero elevado de idosos com  DCNT (doenças crônicas não transmissíveis)  e a
dificuldade em memorizar as informações a eles transmitidas.Pensando em melhorar
as condições de aprendizado e reforçando as informações surgiu deste  projeto que
tem como publico alvo os idosos praticantes de atividade física desta unidade, pois
sabemos  que  a  prevenção  de  fatores  de  riscos  se  faz  com um regime alimentar  e
atividade física regular. As atividades educativas para promoção do auto cuidado dos
usuários  são  desenvolvidas  através  de  palestras,  atividades  lúdicas  e  oficinas  com
duração de uma hora seguindo um cronograma mensal elaborado pela coordenação da
Unidade Integral da Saúde do Idoso. Os idosos foram divididos em 03 turmas com
horários pré definidos de acordo com suas limitações. Nesses encontros são abordados
temas  como  alimentação  saudável,  HAS,  DM,  teor  de  sal,  açúcar  e  gordura  nos
alimentos, dislipidemia, pirâmide alimentar.
Em paralelo à atividade com os grupos, é desenvolvida abordagem individual, a fim
de  complementar  a  abordagem  coletiva,  aprofundando  o  conhecimento  sobre  os
participantes dos grupos, suas necessidade e características individuais, assim como
coletando  dados  para  nutrir  os  temas  e  estratégias  a  serem  desenvolvidas
coletivamente  no  projeto.  Gradativamente  este  projeto  será  ampliado  às  demais
unidades que desenvolvem atividades físicas com idosos, o que já esta acontecendo
esporadicamente com o grupo maturidade ativa do ESF/UBS Jovelino Santana.

Desafios para o desenvolvimento?

Percebe-se a dificuldade do grupo em memorizar e entender os temas teóricos sendo
necessário  criar  estratégias  lúdicas  e  pedagógicas  na  linha  de  educação  popular



possibilitando assim um melhor entendimento dos temas abordados adequando seus
limites possibilitando assim o aprendizado para o auto cuidado.

Quais as novidades desta experiência?  

Gradativamente nota-se uma mudança no comportamento alimentar dos participantes
significando que as atividades desenvolvidas pela equipe atendem as expectativas dos
idosos.

 Outras observações (se houver):
A educação nutricional é uma ferramenta que dá autonomia ao usuário para que ele
possa  assumir  com  consciência  a  responsabilidade  pelos  seus  atos  relacionados  à
alimentação e esta em consonância com a estratégia educativa do auto cuidado.

¹ Nutricionista  Saúde do Idoso- UBS/ESF- Santana do Livramento-Brasil
² Educadora Física –  Coordenadora da Saúde do Idoso - Santana do Livramento - Brasil
3 Enfermeiro- ESF/Jovelino Santana- Santana do Livramento RS - Brasil
4 Enfermeira –ESF/Jovelino Santana –Santana do Livramento RS –Brasil.



Eixo Temático: Ciclos Vitais 

PROJETO CAMINHONEIROS

Vainer Darci Ribeiro Rosa

Local de experiência: BR, RS, Santana do Livramento.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe do SAE de Santana do Livramento
Qual foi a experiência desenvolvida?

Promover  as  ações  de  prevenção  as  DST,  HIV/AIDS  e  hepatites  virais  entre  os

caminhoneiros visando reduzir a incidência do HIV/AIDS e hepatites virais, entre esta

população.
Sobre o que foi?
Promoção da saúde integral de caminhoneiros
Como funciona (ou) a experiência?

As abordagens aos caminhoneiros são realizadas em locais de transito dos mesmos ,tais

como Porto Seco Rodoviário e Ferroviário, Postos de Combustível, Policia Rodoviária

Federal, ANVISA e empresas de transporte nacional e internacional. Nestas abordagens

são  distribuídos  materiais  informativos  e  preservativos,  vacinação  e  verificação  de

pressão arterial,  CTA- itinerante (  Centro de Testagem e Aconselhamento do HIV e

VDRL (SIFILIS)e HV com temáticas voltadas à saúde integral dos motoristas e testes de

visão e hepatite. Esta iniciativa vem sendo realizada há 10anos, tendo como parceiros a

Policia  Rodoviária  Federais,  Laboratório  Fronteira,  Vigilância  Epidemiológica  do

Município, Postos Espigão, ANVISA-Agencia Nacional de Vigilância em Saúde, EADI-

Sul-Terminal Rodoviário Aduaneiro Internacional (Brasil- Uruguai).
Desafios para o desenvolvimento?

O desafio encontrado é no horário disponivel para a realização das atividades, pois, os

caminhoneiros  tem uma grande  carga  horária  de  trabalho  e  a  equipe de  atuação e

prevenção chega aos locais de descanso e muitos não demostram vontade de participar

pois se encontram cansados da longa jornada de trabalho já executada.
Outras observações:

Tendo em vista a situação geográfica da cidade de Santana do Livramento,  que faz

fronteira com o Uruguai,  onde o trânsito de pessoas e veiculo é  livre,  sem maiores

obstáculos  na  vida  cotidiana  destas  pessoas,  podemos  dizer  que  estamos  mais

vulneráveis ao vírus do HIV/AIDS e HEPATITES VIRAIS, sendo que a epidemia tem

mostrado  que  as  zonas  fronteiriças  são  áreas  cuja  população  apresenta  alta

vulnerabilidade á estes vírus. As crescentes facilidades de comunicação e o conseqüente

aumento do fluxo de pessoas e de caminhoneiros de um país para outro que fazem a

rota do MERCOSUL, têm favorecido a disseminação da doença. Com esse trânsito, vêm



à tona problemas típicos advindos desse público, como os altos índices de prostituição,

que  formam  verdadeiros  “cinturões”  em  volta  dos  locais  onde  há  o  pernoite  dos

veículos de carga; o uso de drogas  e suas conseqüências, como o aumento do número

de HIV+ e de infecções pelas DST; além de outras doenças.

Tendo conhecimento desta situação e do grande fluxo de caminhoneiros que circulam

por esta fronteira, a Secretária Municipal de Saúde, através da Coordenação Municipal

de DST/AIDS e HEPATITES VIRAIS, visando o bem estar e uma melhor qualidade de

vida dos  caminhoneiros  que aqui  passam resolveu desenvolver  ações preventivas  e

educativas  nos  locais  de  paradas  dos  caminhoneiros,  como  terminais  aduaneiros  e

postos de gasolinas e na Policia Rodoviária Federal.



Eixo temático: Ciclos Vitais

Adolescer Saudável
Carmen Padilha Ortiz

Ana Emília Bicca Corrêa
Caroline Cabreira Tamborindeguy

Flávia Rodrigues Bênia
Lilian Rodrigues Torres

Rivarol Padilha

Local de experiência: Escolas Municipais e Estaduais do município de Sant’Ana do 
Livramento, RS, Brasil
Pontos  de  Rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Unidades  Básicas  de  Saúde,  Escolas
Municipais e Estaduais e Secretarias de Saúde e Educação.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Projeto  de  Educação  Alimentar  e  Nutricional
(EAN) e Linhas de Cuidados para Adolescentes.
Sobre o que foi? O projeto Adolescer Saudável foi desenvolvido em abril de 2012 com o
intuito  de  potencializar  a  Educação  Alimentar  e  Nutricional  (EAN)  e  as  Linhas  de
cuidados para adolescentes, para promover ações de saúde de suma importância para
adolescentes, despertar interesse em utilizar o conteúdo abordado no seu dia a dia e
oportunizar  a  aprendizagem  brincando  e  se  divertindo,  tornando  o  aprendizado
prazeroso e proporcionando melhoria na qualidade de vida dos adolescentes.
A experiência foi desenvolvida em todas as escolas municipais e algumas estaduais do
município de Santana do Livramento, RS, e teve início em maio de 2012. 
Teve como principal justificativa o excesso de peso, escolhas alimentares inadequadas e
hábitos saudáveis, para este ciclo de vida.  Sendo a obesidade um problema relevante
em todo o País e de conseqüência em agravos a saúde como as DCNTs (doenças crônicas
não transmissíveis).
Este projeto fundamentou-se em levar  conhecimento aos adolescentes sobre a escolha
dos alimentos adequados e de alto valor nutricional, hábitos saudáveis e orientar sobre
assuntos  relacionados  à  saúde,  decorrentes  da  mudança  de  comportamento,  que
ocorrem neste ciclo de vida. E também em potencializar a intersetorialidade entre Saúde
e Educação. 
A metodologia utilizada no plano da ação foram palestras, oficinas, sobre alimentação e
saúde utilizando dinâmicas em grupo de forma lúdica e de linguagem simples, através
de oficinas, palestras, jogos lúdicos para fixação do tema abordado, elaboração de pratos
decorados  e  saudáveis.  As  atividades  desenvolvidas  também  reforçaram  a
aplicabilidade  de  sistemas  e  políticas  públicas  como:  a  caderneta  do  adolescente  e
SISVAN(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 
O grupo alvo foram adolescentes escolares de 10 a 16 anos de idade. 
Os  atores  envolvidos  foram  quatro  nutricionistas  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde
(SMS),  sendo  uma  delas  a  coordenadora  da  PAN,  um  nutricionista  da  Secretaria
Municipal  de  Educação,  uma  enfermeira  da  SMS,  uma  enfermeira  coordenadora  da
Saúde do Adolescente, Secretário da Saúde e da Educação e comunidade escolar. 
A estratégia foi desenvolvida durante o ano letivo e conforme o cronograma da escola,
utilizou  datashow,  slides,  material  para  os  jogos  educativos  confeccionado  pelas
nutricionistas da Saúde, salas de aulas e auditórios. 
Os beneficiários foram os adolescentes e comunidade escolar.
O monitoramento e avaliação foram através dos dados antropométricos e de consumo
alimentar  coletados  na  escola  e  avaliados  pelos  nutricionistas,  de  um  questionário
desenvolvido pelo nutricionista da educação, nutricionista coordenadora da PAN e uma



professora, respondido pelos alunos e diretoras da escola no final de cada ação realizada
incluindo conceitos avaliativos como: ótimo, bom e ruim relacionados com a palestra,
caderneta do adolescente, jogos e prêmio que era entregue a equipe vencedora do jogo
realizado.
Como funciona(ou) a experiência?  A experiência teve aceitabilidade pela comunidade
escolar.  Teve  a  participação  de  todos  os  adolescentes  e  professores  que  estavam
presentes  na  escola  durante  a  atividade  e  funcionou  durante  todo  o  ano  letivo.  O
conteúdo  teve  compreensão  e  entendimento  dos  escolares,  que  expressaram
comprometimento  e  desprendimento  durante  a  abordagem  dos  temas  propostos  e
também se mostraram satisfeitos com o premio que era oferecido no final dos jogos para
a equipe vencedora que também estimulava a alimentação saudável.
Este ano com o advento da implementação do programa Saúde na Escola, no final de
2012, do novo guia alimentar, lançado pelo ministério da saúde para consulta pública
em  2014  e  também  baseada  em  novos  conhecimentos  adquiridos  pela  nutricionista
coordenadora da PAN e equipe,  se fez necessário que se realizasse uma atualização,
complementação e avaliação, no projeto, a qual já estava prevista para 2013 e não foi
realizada. 
O novo contexto que será considerado para a efetivação do projeto será uma abordagem
participativa e abrangente através de desenvolvimento do modelo causal evidenciando
os principais problemas encontrados durante o desenvolvimento da prática, sendo esta
metodologia  preconizada  pela  Fiocruz.  Também  será  considerado  o  Novo  Guia
Alimentar para a População Brasileira lançado pelo Ministério da Saúde que preconiza a
diminuição  de  alimentos  ultra  processados  e  industrializados  dando  preferência  a
alimentos naturais e preparações caseiras. E a parceria com os atores que já estavam
inseridos com o Programa Saúde na Escola (PSE).
Desafios  para  o  desenvolvimento? Despertar  comprometimento  e  atenção  dos
adolescentes em temas pertinentes a sua saúde principalmente no consumo de alimentos
saudáveis  e  abordagem  sobre  as  formas  de  prevenção  perante  as  mudanças  de
comportamento, neste ciclo.
Quais  as  novidades  desta  experiência?  Oportunizar  os  adolescentes  a  serem
protagonistas das ações em saúde juntamente com os profissionais de saúde, confecção
do material lúdico por nutricionistas em material simples como: cartoflex, papel contact
e como premio a equipe vencedora ganhava uma fruta in natura, geralmente titulada
como troféu abacaxi.
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Eixo temático: Ciclos Vitais

GENTE ATIVA EM MOVIMENTO 

 ¹ Elaine Terezinha Fernandes Lucas
²: Rejane Marques da Silva Chaves

³: Odilon Salles Pinto Neto 
4:  Estefania Mass Diehl Lutz
5: Anderson  Giovani Zimmer

 6: Andrea Ocana
Local de experiência (País, Estado, Município):

Brasil- Santana do Livramento RS.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

  ESF/UBS de Santana do Livramento 

Qual foi a experiência desenvolvida?

Em  Maio  de  2012  iniciou-se  um  projeto  piloto  na  Unidade  Básica  ARMOUR,
oferecendo  atividade física  a um número de 50 pessoas acima de 60 anos, onde se
verificou que a maioria dos beneficiários  eram hipertensos e estavam acima do peso.
Em  Julho  de  2013  implantou-se  em Santana  do  Livramento  a   política  pública  de
atenção integral a saúde do idoso, criando uma Unidade como referencia ao Município
ofertando   atendimento  com  Médico  Geriátrico,   Enfermagem,  Nutricionista  e
Educador Físico   para os idosos de sua área de abrangência e encaminhamentos das
UBS para atendimento especializado. 

Sobre o que foi? Como funciona (ou) a experiência?

Os Idosos  interessados  em participar  das  atividades  físicas  foram  divididos  em 3
grupos  onde  todos  passaram  por  uma  avaliação  física,  nutricional  e  médica,  para
identificar  as  habilidade  funcionais  e  as  possíveis  limitações  físicas  que  poderiam
impedir  a  realização dos  exercícios  e  da caminhada orientada.  Além do local  para
ginástica  na Unidade,  firmamos parceria  com a  Brigada  Militar  para  a  caminhada
orientada semanal com acompanhamento da equipe multiprofissional.
Grupos 01 e Grupos 2   Idosos ativos - Ginástica e caminhada orientada 2x semana. 

Grupo3- Idosos com limitações –exercícios de fortalecimento e reabilitação 
2x na semana. (idosos com Artrose, degaste de quadril, Próteses, usuários de bengala,
andador  e idosos que recebem alta da fisioterapia).

Desafios para o desenvolvimento? 

Atender independente de sua classe social, de forma eficiente, idosos fragilizados, isto é,
aqueles com maior risco de desenvolver incapacidade funcional e os de menor risco.
Sensibilizar  a  comunidade  quanto  a  promoção  integral  a  saúde  com  a  prática  da
atividade física e os  grupos de idosos  das UBS/ESF na divulgação de hábitos saudáveis



tornando-os  indivíduos  /  idosos  mais  saudáveis,  mais  aptos,  bem  dispostos,
independentes, reintegrados, com melhores condições de vida, valorizando-se e sendo
valorizados. 

Quais as novidades desta experiência? 

Diante dos resultados obtidos com a  Atividade Física na ESF Armour e na Unidade de
Atenção  Integral   a  Saúde  do  Idoso  resolvemos   implantar  em  março  de  2014  a
atividade física também no Centro de Convivência Feliz Idade e  4   UBSs e ESFs com a
poio da secretaria municipal de educação que cedeu uma educadora física. 

Outras observações (se houver):

As  ações serão avaliadas através de instrumentos criados de acordo com a realidade de
cada UBS /ESF  como: evolução na melhoria da saúde de sua população através de
controle em fichas individuais, reuniões de avaliação da equipe com os profissionais em
saúde  envolvida,  informando  à  comunidade  sobre  a  nova  estratégia  adotada  para
promover a saúde. 

¹ Educadora Física- Coordenadora da Saúde do Idoso- Santana do Livramento-Brasil
² Nutricionista – Saúde do Idoso – UBS/ESF- Santana do Livramento - Brasil
3 Enfermeiro- ESF/Jovelino Santana- Santana do Livramento RS - Brasil
4 Enfermeira –ESF/Jovelino Santana –Santana do Livramento RS –Brasil
5 Enfermeiro –  Coordenador da Fisioterapia - Santana do Livramento RS- Brasil
6 Educadora Física- Educadora Física de 4 UBS/ESF - Santana do Livramento RS - Brasil



Eixo temático: Ciclos Vitais

BAILADO GUERREIRAS DA PAZ

¹ Elaine Terezinha Fernandes Lucas
²: Rejane Marques da Silva Chaves

³: Nara Araújo 
4: Odilon Salles Pinto Neto 

5: Claudia Gazapina
6: Erica Z anin 

Local de experiência (País, Estado, Município):
Brasil- Santana do Livramento RS.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
  ESF/UBS de Santana do Livramento 

Qual foi a experiência desenvolvida?
Em março de 2014  a Coordenação da Saúde do Idoso e a Monitora Voluntária  das
oficinas  reuniram-se   no  desejo  de  formar  um  bailado  para  as  senhoras  idosas
participantes dos grupos de atividade física das UBS/ESF deste município. As etapas
do projeto foram relacionar as senhoras interessadas em participar desse grupo, buscar
parceria  junto  a  um  clube  da  cidade  para  ceder  às  instalações  e  disponibilizar
profissional com experiência em bailado  para desenvolver os ensaios. Após parceria
firmada, o bailado iniciou os ensaios no mesmo mês com o desafio de realizar sua
primeira apresentação no dia 26 de julho de 2014 dia em que se comemora o dia da
avó.

Sobre o que foi? Como funciona (ou) a experiência?
A formação de um bailado com componentes dos grupos de idosas que fazem parte da
atividade física nas ESF/UBS de Santana do Livramento RS. O grupo é formado por
senhoras com idade entre 57 e 80 anos e os  ensaios acontecem duas vezes na semana
em um  clube social de fácil acesso a todas as integrantes com profissional cedido pelo
mesmo clube não acarretando ônus para as participantes.

Desafios para o desenvolvimento? 
A partir da formação do bailado e ensaios em andamento, o próximo desafio da equipe
multidisciplinar  da Unidade de Atenção a Saúde do Idoso foi  à  busca de recursos
financeiros  para a  confecção da indumentária  das senhoras,  (saias,  blusas,  sapatos,
lenços, flores, meias, saias de armação, etc.) o que foi conseguido através de jantares,
rifas, brechós e doações.

Quais as novidades desta experiência?  

A principal novidade neste projeto foi poder registrar a  participação de um grande
numero de senhoras e sua persistência em dar continuidade aos ensaios independente
do clima. O apoio dos familiares em ver suas mães e avós superando limites na prática
da dança. Outro fator determinante foi à receptividade do publico presente no jantar
baile oferecido aos avós  e data da  estreia do bailado o que rendeu vários convites
para apresentações em eventos do município.

Outras observações (se houver):



Observamos que o fato das senhoras assumirem  uma atividade de ensaios semanais
com o aprendizado da coreografia,  despertou nelas o trabalho individual e coletivo
estimulando  as  atitudes  cooperativas,  o  respeito  as  diferenças.  Este  é  um  trabalho
pioneiro na Secretaria Municipal de Saúde em Santana do Livramento em incentivar
prática  da dança na terceira idade e de  expandir a outras senhoras promovendo a
saúde,  prevenindo  as  doenças   e  melhorando  o   desenvolvimento  humano  e
interpessoal.

¹ Educadora Física- Coordenadora da Saúde do Idoso- Santana do Livramento-Brasil
² Nutricionista – Saúde do Idoso – UBS/ESF- Santana do Livramento - Brasil
3 Monitora- Voluntária na Saúde do Idoso - Santana do Livramento RS - Brasil
4 Enfermeiro –ESF/Jovelino Santana –Santana do Livramento RS –Brasil
5 Técnica em Enfermagem- Unidade de Atenção a Saúde do Idoso RS -Brasil6 
Odontóloga- Secretaria Municipal de Saúde – Santana do Livramento RS- Brasil



Eixo: Saúde Pública e Educação popular

Conversa de Gente Grande

¹: Patricia Bragança 
²:Odilon Salles Pinto Neto

³:Claudio Icart
4: Estefania Maass Diehl Lutz

5: Sivia Morel
6: Eliz Regina

Local de experiência (País, Estado, Município):
Brasil, Rio Grande do Sul, Santana do Livramento

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
ESF/UBS Jovelino Santana

Qual foi a experiência desenvolvida?
Criação de um grupo de usuários para desenvolver diferentes atividades educativas na
UBS/ESF Jovelino Santana com o objetivo de  melhorar a qualidade de assistência
estreitar o vinculo entre a equipe e a comunidade.

Sobre o que foi?
A  equipe  multiprofissional  (Agente  comunitários  de  saúde,  atendente,  auxiliar  de
saúde bucal e de enfermagem, enfermeiros, dentista e médico) da estratégia da saúde
da família (ESF) Jovelino Santana desenvolve  o projeto chamado "conversa de gente
grande", onde são realizados encontros mensais com um grupo de usuários de uma
faixa  etária  bem  estendida,  desde  adultos  à  idosos.A   equipe  multiprofissional
,desenvolveu através de dinâmicas com os usuários as sugestões de assuntos a serem
abordados  nas  reuniões  através de  atividades diferenciadas tais como: atividades em
grupo,  conversas,  desabafos,  relatos  de  experiências,  proporcionando  assim   um
momento de reflexão e diversão para os que ali se encontram. 

Como funciona (ou) a experiência?
A secretaria municipal saúde de  Sant’na do Livramento inaugurou em dezembro de
2013  as  primeiras  ESF  do  município  .Surgiu  a  inquietação   para  que   equipe
desenvolvesse  alguma  atividade  educativa  em  suas  comunidades  de  abrangência.
Diante deste, nas reuniões da Equipe de Saúde da Família do Bairro Armour a equipe
pensou  em  algo  que  fosse  diferenciado,  do  que  apenas  reuniões  as  quais  só  se
transferem  o  conhecimento,  pensou-se  em  algo  que  os  usuários  viesse  a  ter  um
momento de descontração, conversa, trocas de experiências e interação entre eles. A
proposta inicial veio da médica com o apoio da  equipe envolvida, . Foi um projeto
planejado  em  cima  das  experiências  vivenciadas  pela  equipe  durante  suas  visitas
domiciliares e atendimento na UBS, observando a necessidade de ter mais tempo para
estar conversando, dialogando e discutindo com os usuários sobre diversos temas. As
etapas  de  criação  do  projeto  foram  os  temas  a  serem  abordados  e  discutidos  e  o
publico  alvo.  A  equipe  da  ESF  se  mobilizou  de  forma   a  disponibilizar  materiais
necessários para a realização das reuniões e o coffee break.

Desafios para o desenvolvimento?



O grande  desafio  é  conseguir  manter  usuários  que  já  estão  participando  e  buscar
sempre mais pessoas. Outro grande desafio e trazer assuntos interessantes ao ponto de
vista  dos  usuários  e  que  surtam  algum  efeito.  .  Algumas  estratégias  foram  sendo
necessárias no decorrer dos encontros que são de que precisamos sempre dispor de
temas de fácil entendimento, e partir sempre do interesse do usuário desenvolvendo os
temas  por  eles  sugeridos  e  sempre  trabalhando  através  de  uma   metodologia
problematizadora respeitando seus conceitos suas cultura e suas vivencias e crenças .
Quanto ao processo de trabalho nos proporcionou uma maior proximidade do usuário
e até da própria equipe.
 
Quais as novidades desta experiência?
A equipe foi pensando no decorrer dos encontros sobre estratégias de estar chamando
mais pessoas para o  conversa de gente grande , uma delas é melhorar a divulgação e
ampliar o projeto para a área das equipes 1 e 2 que pertencem ao mesmo bairro e estão
instaladas na mesma planta física  . 

Outras observações (se houver):
 A equipe já conta com um grupo de atividade física que funciona na UBS abrangendo
as três equipes  o  que foi um ponto positivo e uma facilidade  para trazer  novos
usuários.

1. Médica ( Mais médico),clinica ,Sant’Ana do Livramento.

2. Enfermeiro, ESF, Santana do Livramento, Brasil.

3. Odontologo, ESF, Santana do Livramento, Brasil.

4. Enfermeira, ESF, Santana do Livramento, Brasil

5. Técnica de Enfermgem,ESF, Santana do Livramento, Brasil

6. Agente Comuntária de Saúde, ESF, Santana do Livramento, Brasil



Eixo temático: Atenção Básica

A EXPERIÊNCIA DE ROSÁRIO DO SUL NA ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM
Valéria Guedes Avila20

Catiane Pacheco Ramos 21

Silvana Schilling Moreira22

Local de experiência:
Rosário do Sul, RS - Brasil
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Programa HiperDia; Programa DST/AIDS e Hepatites Virais; Setor de Imunizações; Serviço de
Nutrição; Centro de Especialidades Odontológicas; atendimento médico e de enfermagem. 
Qual foi a experiência desenvolvida?
Atendimentos médico, de enfermagem e exames na população masculina.

Sobre o que foi?
Saúde do Homem.

Como funciona(ou) a experiência?
Foram  ofertadas  150  vagas  para  atendimento  de  homens  em  todas  as  faixas  etárias.  Dos
atendimentos disponibilizados146 homens procuraram o serviço, o qual funcionou das 08:00
horasas  19:00  horas  ininterruptamente,  a  fim  de  facilitar  o  acesso.   Foram  ofertados  os
seguintes serviços: Verificação de glicemia capilar e pressão arterial; testagem rápida de HIV,
Sífilis, Hepatites B e C; imunizações contra hepatite B, antitetânica e febre amarela; avaliação
nutricional; avaliação odontológica e avaliação médica com solicitação de exames laboratoriais,
tais como, hemograma, glicemia de jejum, colesterol, triglicerídeos, PSA, EQU, sangue oculto
nas  fezes,  TSH,  uréia,  creatinina,  plaquetas,  sódio,  potássio,  hemoglobina  glicada,
transaminase  oxalacética,  transaminase  pirúvica,  Doença de  Chagas  e  fosfatase  alcalina.Do
total de usuários que acessaram os atendimentos verificou-se alteração laboratorial em, pelo
menos, 52% dos homens atendidos: hemograma 6%; glicemia de jejum 25%; colesterol 25%;
triglicerídeos 18%; PSA 9%; EQU 12%; sangue oculto nas fezes 2%; TSH e hemoglobina glicada
1,36%  e  Doença  de  Chagas  0,7%.  Todos  os  testes  para  HIV,  sífilis  e  hepatites  virais
apresentaram resultados negativos.

Desafios para o desenvolvimento?
Local  adequado  que  comportasse  todos  os  atendimentos  que  foram  oferecidos  a  fim  de
proporcionar conforto aos usuários, bem como organização dos serviços; a sensibilização dos
profissionais  que prestaram os  atendimentos  quanto à  importância  do tema desenvolvido;
mobilização  da  população  masculina  quanto  à  necessidade  de  promover  o  autocuidado;
autorização dos exames solicitados devido ao investimento a ser empregado. 

Quais as novidades desta experiência?
Por ser uma ação pioneira no município de Rosário do Sul, foi surpreendente a grande adesão
do  público  masculino  à  ação  desenvolvida  e  o  envolvimento  dos  profissionais  foi  muito
gratificante.

Outras observações
A ação denominada “Novembro Azul” foi desenvolvida no dia 28 de novembro de 2013, tendo

20 Enfermeira, Responsável pela Atenção Básica, Rosário do Sul/RS, Brasil.
21 Enfermeira, Responsável pelo HiperDia, Rosário do Sul/RS, Brasil.
22 Enfermeira, Rosário do Sul/RS, Brasil.



como local a sede da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Rosário do Sul, sendo uma
iniciativa da enfermeira que responde pela Atenção Básica no município, a qual foi capacitada
pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, realizada em Porto Alegre em
julho de 2013. Nesta capacitação foram apresentados relatos de outros municípios gaúchos em
relação às ações desenvolvidas pela Política em questão. 
Enfatizando  a  condição  do  homem,  o  Ministério  da  Saúde  considera  que  esta  população
apresenta altos índices de morbimortalidade que representam verdadeiros problemas de saúde
publica,  em  que  os  indicadores  e  os  dados  básicos  para  a  saúde  demonstram  que  os
coeficientes  de  mortalidade  masculina  são  consideravelmente  maiores  em  relação  aos
coeficientes de mortalidade feminina ao longo das idades do ciclo de vida (BRASIL, 2006).
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) como provedoras de ações de promoção e prevenção de
saúde  através  de  programas  destinados  a  toda  população,  tem  adquirido  uma  imagem
disseminada, de que seus serviços são destinados quase que exclusivamente para mulheres,
crianças e  idosos,  por terem programas específicos para esse público.  Como conseqüência,
temos a pouca presença masculina nas UBS (FIGUEIREDO, 2005). 
A ausência de um programa específico para o homem e a identidade masculina relacionada a
seu  processo  de  socialização,  pode  ser  uns  dos  principais  fatores  que  nos  levam  aos
indicadores atuais da Saúde, tendo como principais causas de morte masculina, as doenças
cardiovasculares e as neoplasias malignas (FIGUEIREDO, 2005), as quais com a realização de
exames  periódicos  de  prevenção  podem  ser  evitadas  ou  minimizadas  e  através  de  um
diagnóstico precoce a probabilidade de um tratamento eficaz aumenta significativamente.
Assim, o Novembro Azul rosariense foi pensado para que os homens desenvolvam o hábito do
autocuidado com sua saúde e  que tenham conhecimento da importância  da realização de
exames preventivos periódicos.

Referências Bibliográficas
BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Política  Nacional  de  Atenção  Básica.  2006.  Disponível  em:
http://saude.gov.br. Acessado em 12 de junho de 2014. 
FIGUEIREDO, W. Assistência à saúde dos homens: um desafio para os serviços de atenção
primária. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v.10, n.1, p.105-109, jan./mar.2005.



Eixo temático: Ciclos Vitais

CRIANÇA SAUDÁVEL

Ana Taíse Alves Souza Hatschbach 23

Aline Mutschal Ramos 24

Janice Pereira Bactista 
José Carlos Martins 26

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, São Francisco de Assis
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e
Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município.
Qual foi a experiência desenvolvida?  Trabalho com grupos de crianças de 6 a 11 anos com
sobrepeso e obesidade.
Sobre o que foi?  Nosso trabalho foi  focado na busca de mudanças alimentares de toda a
família.  Para  isso,  trabalhamos  com uma  equipe  multiprofissional,  que  engloba  diferentes
olhares  sobre  a  dinâmica  familiar  e  comportamental.  Um  dos  diferenciais  do  grupo  é  o
trabalho com o responsável e a criança no mesmo momento.
Como funciona(ou) a experiência? Trabalhamos com 4 grupos de crianças de 6 a 11 anos e
seus  responsáveis,  nas  4  Estratégias  de  Saúde  da Família  do município.  Os  encontros  são
mensais. Nosso principal objetivo é a prevenção de complicações relacionadas a obesidade e a
melhoria da qualidade de vida das famílias. 
Desafios  para o  desenvolvimento? Buscamos envolver  as  crianças  e  seus  responsáveis  no
processo de construção de hábitos alimentares e de relacionamentos familiares mais saudáveis.
No intuito de corresponsabilizar a família toda para obtenção das metas estipuladas.
Quais  as  novidades  desta  experiência? Estabelecemos  metas  (de  níveis  fáceis,  médios  e
difíceis) e dinâmicas específicas para a faixa etária trabalhada nos grupos. Como resultados,
nestes  meses  iniciais  dos  grupos,  constatamos  a  apropriação  de  hábitos  saudáveis  pelas
famílias, a corresponsabilização dos familiares com os objetivos propostos pelos grupos e a
redução ou manutenção do peso pela maior parte das crianças.
Outras  observações:  Anteriormente  as  crianças  com  sobrepeso  e  obesidade  recebiam
atendimento  individual  da  nutricionista  e  acompanhamento  em  grupo  único  para  todo
município.  Devido à  crescente  demanda de crianças  com sobrepeso e  obesidade,  surgiu  a
necessidade de se criar grupos descentralizados com planejamento anual e com o apoio de
mais  profissionais.  Os  grupos  foram  iniciados  no  mês  de  março  de  2014  e  as  atividades
encontram-se em andamento.

23 Nutricionista, nutricionista do NASF, São Francisco de Assis, Brasil.
24 Psicóloga, Psicóloga do NASF, São Francisco de Assis, Brasil.
25 Assistente Social, Assistente Social do NASF, São Francisco de Assis, Brasil.
26 Educador Físico, Educador Físico do NASF, São Francisco de Assis, Brasil.



Eixo temático: Ciclos Vitais 

Grupo de Artesãs “Artes e Criações”

Janete de Freitas Pacheco27

Ana Paula de Lima Rodrigues 28

Caren Cibeli Martins pinheiro 29

Ana Júlia de Souza Aquino 30

Jociele Martins Trindade 31

Arlete Moreira Morais 32

Local de experiência: 
 Na (ESF) Estratégia de Saúde da Família COHAB, São Francisco de Assis, RS, Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:
  Profissionais do NASF, profissionais da ESF e usuários.

Qual foi a experiência desenvolvida?
 Terapia ocupacional através do artesanato.

Sobre o que foi?
 Após constar altos índices de depressão e ansiedade em mulheres atendidas no ESF 
Cohab, teve-se a ideia de criar o grupo de mulheres,”Artes e Criações”, Esse grupo tem a
finalidade de criar hábitos saudáveis, ter relacionamentos de qualidade, desenvolver 
trabalhos que proporcionam satisfação para a vida das pessoas envolvidas e promover 
uma ocupação prazerosa entre as mulheres da comunidade, principalmente as que 
apresentavam problemas emocionais, oportunizando as mulheres à participação em 
oficinas de artesanato, proporcionando desta forma sua inclusão social, elevação da 
autoestima, valorização humana, conhecimento e assim, a qualidade de vida de suas 
famílias.

Como funciona (ou) a experiência?
   Esse grupo teve inicio em março de 2010, com encontros semanais, em função dos bons
resultados as atividades foram mantidas e estendidas até hoje, porém com encontros 
quinzenais e pausas nos meses de janeiro a março. Além dos artesanatos o grupo recebe 
orientações em saúde e de profissionais na área de psicologia, nutrição, educação física, 
entre outros. As atividades desempenhadas nos grupos são planejadas pela equipe da 
(ESF) Estratégia de Saúde da Família juntamente com as mulheres da comunidade, de 
maneira dinâmica e interativa, elas decidem o que desejam desenvolver e quais os temas
que serão abordados no decorrer dos grupos.

27 Agente Comunitário de Saúde, São Francisco de Assis, Brasil.

28 Agente Comunitário de Saúde, São Francisco de Assis, Brasil.

29 Agente Comunitário de Saúde, São Francisco de Assis, Brasil.

30 Agente Comunitário de Saúde, São Francisco de Assis, Brasil.

31 Agente Comunitário de Saúde, São Francisco de Assis, Brasil.

32 Técnica de Enfermagem, São Francisco de Assis, Brasil.



Desafios para o desenvolvimento?
  Por se tratar de um projeto local não previsto no orçamento municipal, o maior entrave 
foi trabalhar artesanato sem recursos financeiros. Inicialmente, contamos com a 
confiança e credibilidade da comunidade nos esforços da equipe colaborando com 
doações de materiais como; retalhos de tecidos, agulhas, linhas, botões e tudo que 
poderia ser aproveitado na elaboração dos trabalhos manuais e roupas que futuramente 
foi feito um brechó. Além da estrutura física, que mais tarde foi solucionado, outro 
grande desafio foi promover a confiança para experimentar algo novo e o resgate das 
habilidades manuais que as mulheres possuíam, porém impraticadas. Levando-as a 
descobrir a capacidade de cada uma, assim como a possibilidade de melhorar a fonte de 
renda e a qualidade da vida familiar.

Quais as novidades desta experiência?
  No espaço em que foi ofertado algo simples, mas de grande valor para todos os 
envolvidos, descobrimos na prática a importância da escuta, e nos surpreendemos com 
resultados positivos, com depoimentos de resgate de vida, identificação e trocas de 
experiências ao relatar seus problemas e ouvir o das outras enquanto interagem com o 
artesanato. 
 Criou-se um espaço de acolher e cuidar, fortalecendo o vínculo, afeto, respeito e 
admiração mútua, melhorando a autoestima das participantes.

Outras observações: 
 Em agosto de 2010 a equipe realizou uma atividade entre as participantes do grupo com
o objetivo de organizar o primeiro brechó do grupo de artesãs “Artes e Criações” para 
exposição e venda dos trabalhos confeccionados pelas mesmas.
 Juntamente com a equipe elas decidiram o local da apresentação e o valor de cada item. 
 O evento ocorreu no inicio de setembro do mesmo ano, sendo um sucesso, o dinheiro 
arrecadado do brechó foi utilizado na compra de novas matérias primas, para dar 
continuidade nos trabalhos artesanais que se estende até hoje. A maioria dos trabalhos 
confeccionados pelas mulheres pode ser levado para uso próprio, porém periodicamente
deixam um trabalho pronto para ser  novamente exposto e vendido no  brechó do grupo.
O restante das roupas e calçados doados que não é vendida, é entregue para a campanha
do agasalho do município.

Através deste link pode ser visto o relato de mulheres do grupo de Artesãs “Artes e Criações:
http://www.youtube.com/watch?v=QpWYeYkVs_4

http://www.youtube.com/watch?v=QpWYeYkVs_4


Eixo temático: CICLOS DE VIDA

ADOLESCER E ACOLHER, ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO
ADOLESCENTE/ESCOLAR

Vivian B. Soares33

Lisandra Serres34

Terezinha Roseli Soares35

Gilmar Santos36

Rodrigo Pedron Simas 37

Camila Noronha38

Local de experiência: O trabalho de educação em saúde está sendo realizado na Escola
Municipal de Ensino Fundamental José Batista Pompeu, no município de São Francisco
de Assis/RS/Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipe da Estratégia de Saúde da Família
João de Deus e Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF).

Qual foi  a experiência desenvolvida?  O trabalho de educação em saúde está sendo
realizado na Escola  Municipal  de  Ensino Fundamental  José Batista  Pompeu,  com os
alunos do 8º ano. As atividades ocorrem mensalmente, com a participação da equipe de
Saúde da Família e NASF. Cada encontro foi dirigido por duplas de componentes das
equipes,  com  atividades  planejadas  e  organizadas  com  um  cronograma  prévio.  As
atividades tiveram como objetivo estreitar o vínculo com os adolescentes, visto que essa
população tem pouca procura à Unidade. 

Sobre o que foi? As atividades realizadas, até o momento, foram: oficina com material
reciclável, com a utilização de garrafas PET para a confecção de uma horta suspensa,
com o objetivo de  incentivar  a  produção e a  alimentação saudável;  atividade com a
prática de higiene; incentivo da atividade física e prevenção de doenças; atividade de
orientação  de  saúde  bucal;  prevenção  da  hipertensão  e  diabete  em  adolescentes;
gravidez  na  adolescência;  prevenção  das  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis;
prevenção do uso das drogas.

Como funciona(ou) a experiência? A experiência partiu do planejamento das ações do
PMAQ em maio de 2013. Inicialmente, a Equipe de Saúde da Família a qual a Escola
pertence,  decidiu  realizar  o  trabalho  com  os  alunos  do  8º  ano,  com  o  objetivo  de
abranger os adolescentes, visto que todos os anos serão desenvolvidos essas atividades
com essa turma. Foi conversado com a Direção da Escola e professores sobre a proposta
da equipe e ver a aceitação da escola. Após ir à escola, foi realizado o planejamento das
atividades e  comunicada a Escola sobre  o  cronograma e  horário  das ações.  A partir
disso, essa experiência que iniciou no ano passado passou a ser uma ação contínua para
a equipe, com o intuído de atingir os adolescentes daquela Escola.

Desafios para o desenvolvimento: Receio da equipe em trabalhar com adolescentes. 

33 Enfermeira, enfermeira, São Francisco de Assis, Brasil.
34 Técnica em Enfermagem, técnica em enfermagem, São Francisco de Assis, Brasil.
35 ACS, ACS, São Francisco de Assis, Brasil.
36 ASB, ASB, São Francisco de Assis, Brasil.
37 Médico, Médico, São Francisco de Assis, Brasil.
38 Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Gerais, São Francisco de Assis, Brasil.

http://atencaobasica.org.br/relato/648
http://atencaobasica.org.br/relato/648


Quais as novidades dessa experiência? Esse trabalho proporcionou uma motivação da
equipe, para desenvolver atividades de forma planejada, ressaltando o trabalho de todos
os  membros  da  equipe,  que  anteriormente  não  participavam.  Para  isso,  encontros
semanais  da  equipe  ocorreram,  onde  as  temáticas  foram  discutidas  e  também,  a
avaliação  de  cada  atividade  realizada.  Ainda,  o  planejamento,  avaliação  e
monitoramento da ação, passaram a ser rotina da equipe.  Além disso,  foi criado um
vínculo  significativo  com  a  escola  e  os  adolescentes.  Vale  destacar,  que  com  os
resultados positivos que a Equipe teve com a atividade de promoção da saúde, a partir
desse  ano  as  demais  ESFs  do  município  (Cohab,  Italiano  e  João  XXIII)  aderiram  a
proposta da ação, sendo que estão realizando com as turmas de 8º ano nas Escolas dos
territórios. 



Eixo Temático: Atenção Básica

Acupuntura na Atenção Básica de São Gabriel/RS

Guilherme S. Oliveira
Paula Marise Moraes Reis2

Gisele Cunha3

Local da Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, São Gabriel

Pontos de rede envolvidos/ equipes envolvidas: Atenção Básica

Qual foi a experiência desenvolvida? Acupuntura na Atenção Básica de São Gabriel.

Como funciona a experiência? Nas últimas duas décadas o sistema de saúde nacional
tem passado por profundas transformações que tem possibilitado a implementação de
propostas  inovadoras  na  gestão  dos  serviços  de  saúde,  entre  as  quais  se  destaca  a
inclusão das medicinas não convencionais Estudos mostram crescente incorporação de
sistemas terapêuticos alternativos nos serviços públicos de saúde tem sido entendida
pelos formuladores de políticas como uma das formas de garantir a universalização da
assistência médica, por meio da garantia de escolha, pelo usuário, de seu tratamento. Tal
ato significaria assegurar ao usuário o exercício da cidadania (PINHEIRO E LUZ, 2007).
Em 2006 foi lançada pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Práticas Integrativas
Complementares (PNPIC) a qual visa oferecer, dentre outros, atendimentos de Medicina
Tradicional  Chinesa  com  ênfase  em  Acupuntura  na  Atenção  Básica  de  Saúde.
Recentemente o Rio Grande do Sul lançou no fim do ano de 2013 a Resolução Nº695/13
– CIB/RS, que fomenta a inserção das PIC dentre elas a Medicina Tradicional Chinesa. A
Medicina Tradicional Chinesa adota uma postura vitalista, uma vez que se fundamenta
no primado da energia sobre a matéria, do doente sobre a doença, e na ideia de “tipos
constitucionais humanos”, características de pessoas com determinados padrões físicos,
estruturais, psicológicos e de comportamento (Hicks, Hicks, Mole, 2007). Ela consiste em
um conjunto de técnicas terapêuticas que buscam tratar o indivíduo como um todo,
através da interação harmoniosa entre o homem e a natureza. De acordo com Yamamura
(2001), a Medicina Tradicional Chinesa concentra-se na observação dos fenômenos da
natureza e no estudo da compreensão dos princípios que regem a harmonia existente
nela.  Assim,  segundo  Xinnong  (1999)  considerando  que  “a  acupuntura  é  um
componente  importante  da  Medicina  Tradicional  Chinesa  usada  na  prevenção  e
tratamento de doenças dores em geral (SENNA-FERNANDES, 2003). Ao encontro da
PIC e da nova Resolução nº695/13 foi implementado no município de São Gabriel à
Clínica  de  Dor  para  o  atendimento  de  Consultas  e  Acupuntura.  Os  atendimentos
ocorrem  na  Clínica  de  Dor  que  funciona  junto  a  Policlínica  Brandão  Júnior,  sua
inauguração ocorreu no dia 30 de agosto de 2013 e tem como Idealizador do Projeto e
Responsável Técnicoo MédicoIntensivista e Acupunturista Dr. Guilherme Oliveira.Seu
funcionamento conta com a participação das Unidades Básicas de Saúde realizando os
encaminhamentos  dos  pacientes  com  dores  crônicas  nos  dias  e  horáriosde
funcionamento que são de segunda a sexta das 7h às 12 e das 13h 30 mim as 17h. Os
atendimentos são realizados por dois profissionais contratados com formação na área de



Acupuntura e um Médico Anestesiologista. Da sua inauguração até final do ano de 2013
foram realizados mais de 6000 atendimentos, sendo 352 procedimentos de Acupuntura.
Neste  ano  de  2014  de  Janeiro  a  Julho  já  foram  realizados  pelos  dois  profissionais
Acupunturistas 1.134 procedimentos.

Desafios  para  o  desenvolvimento:  Ampliação  do  projeto,  ampliação  do  horário  e
número  de  atendimentos,  ampliação  do  número  de  profissionais  atuantes,  busca  de
recursos para financiamento da ampliação do projeto.

Quais as novidades desta experiência? Boa aceitação da comunidade, sensibilização da
equipe  da  Atenção  Básica  em  recomendar  o  atendimento  ao  usuário,melhoria  no
atendimento  aos  pacientes  acometidos  de  dores  crônicas,  diminuição  das  filas  nas
Unidades Básicas de Saúde, redução dos custos através das práticas de Acupuntura.
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1Médico e Acupunturista, São Gabriel, Brasil.
2Fisioterapeuta e Acupunturista, São Gabriel, Brasil.
3Coordenadora de Projetos, São Gabriel, Brasil.



Eixo Temático: Atenção Básica

Auriculoterapia na Atenção Básica de São Gabriel

Paula Marise Moraes
Reis1

Guilherme2

Gisele Cunha3

Local da Experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, São Gabriel

Pontos de rede envolvidos/ equipes envolvidas: Atenção Básica

Qual foi a experiência desenvolvida?Auriculoterapia na Atenção Básica de São Gabriel.

Como funciona a experiência?Nas últimas duas décadas o sistema de saúde nacional
tem passado por profundas transformações que tem possibilitado a implementação de
propostas  inovadoras  na  gestão  dos  serviços  de  saúde,  entre  as  quais  se  destaca  a
inclusão das medicinas não convencionais (PINHEIRO E LUZ, 2007) Em 2006 foi lançada
pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares
(PNPIC)  a  qual  visa  oferecer,  dentre  outros,  atendimentos  de  Medicina  Tradicional
Chinesa com ênfase em Acupuntura na Atenção Básica de Saúde. Recentemente o Rio
Grande do Sul lançou no fim do ano de 2013 a Resolução Nº695/13 – CIB/RS,  que
fomenta a inserção das PIC dentre elas a Medicina Tradicional  Chinesa.  A Medicina
Tradicional  Chinesa  adota  uma  postura  vitalista,  uma  vez  que  se  fundamenta  no
primado da energia sobre a matéria,  do doente sobre a doença,  e na ideia de “tipos
constitucionais humanos”, características de pessoas com determinados padrões físicos,
estruturais, psicológicos e de comportamento (Hicks, Hicks, Mole, 2007). Ela consiste em
um conjunto de técnicas terapêuticas que buscam tratar o indivíduo como um todo,
através da interação harmoniosa entre o homem e a natureza. De acordo com Yamamura
(2001), a Medicina Tradicional Chinesa concentra-se na observação dos fenômenos da
natureza e no estudo da compreensão dos princípios que regem a harmonia existente
nela.  Assim,  segundo  Xinnong  (1999)  considerando  que  “a  acupuntura  é  um
componente  importante  da  Medicina  Tradicional  Chinesa  usada  na  prevenção  e
tratamento de doenças”.  A auriculoterapia ou auriculopuntura é provavelmente um dos
métodos  terapêuticos  mais  antigos  que  vem  sendo  aplicados  no  tratamento  de
patologias no oriente,  já sendo aplicada na China cerca de 475 anos antes de Cristo.
Atualmente  ganhou maior  visibilidade  e  usabilidade  também  no ocidente  (BUDRIS,
2005).  O  pavilhão  auricular  é  considerado  uma  parte  muito  importante  do  corpo
humano, por constituir um microssistema.  A técnica utiliza a estimulação de pontos
relacionados  aos  meridianos  da  acupuntura  localizados  no  pavilhão  auricular  para
diagnóstico e tratamento de afecções emocionais e orgânicas, bem como dores em geral
(SENNA-FERNANDES,  2003).Ao encontro da PIC e da nova Resolução nº695/13 foi
implementado  àClínica  de  Dor  do  município  de  São  Gabriel  o  atendimento  de
Auriculoterapia.  Os  atendimentos  ocorrem  na  Clínica  de  Dor  que  funciona  junto  a
Unidade Básica de Saúde Brandão Júnior, todas as quartas-feiras pela manhã das 8h as
12h e são realizados por uma profissional do quadro de funcionários estatutários da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  com  especialidade  em  Acupuntura.  As  sessões  de



Auriculoterapia  são  complementares  ao  tratamento  da  dor  e  outras  patologias  aos
usuários que frequentam a Clínica de Dor.De janeiro a julho de 2014 já foram oferecidos
mais de 200 atendimentos. 

Desafios para o desenvolvimento: Ampliação do projeto de Auriculoterapia: ampliação
do  horário  e  número  de  atendimentos,  busca  de  recursos  para  financiamento  da
ampliação do projeto.

Quais as novidades  desta experiência?  Boa aceitação da comunidade ao tratamento
com auriculoterapia, já que diferentemente dos atendimentos da Clínica de Dor não é
receitada ou utilizada medicação.
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1Fisioterapeuta e Acupunturista, São Gabriel, Brasil.
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Eixo temático: Atenção Básica

PROJETO MUSICAL - PIM

Marlon Oliveira
Elizandre Umpierre

Patrick Chiabotto
Yuri Azevedo

Jaqueline Pinto

Qual  a  experiência  desenvolvida?  Sobre  o  que foi?  Porque trabalhar  a  música  no
programa  Primeira  Infância  Melhor-PIM? A  música  na  vida  dos  seres  humanos  é
incontestável.  Exerce  as  mais  diferentes  funções,  causa  bem-estar  e  é  um  agente
importante na saúde. A música é uma linguagem universal que ultrapassa as condições
do tempo. Entende-se que no crescimento de uma criança, há muito mais que aspectos
físicos e intelectuais; esse processo envolve a maturação biológica, em que o dever de
trabalhar o desenvolvimento infantil em uma ideia mais ampla e objetiva, desenvolve
aspectos  sociais,  afetivos,  fisiológicos,  psicomotores  e,  principalmente,  cognitivo.
Mediante  as  observações  feitas  pelas  visitas  do  Programa  Primeira  Infância  Melhor,
notou-se a necessidade em trabalhar essa nova ideia com o nosso alvo inicial, as crianças
do PIM, que estão em situação de vulnerabilidade.

Como  funciona  a  experiência?  O  Projeto  Musical-PIM,  além  de  primar  pelo
desenvolvimento  da  performance  cognitiva  das  crianças,  visa  também  trabalhar  a
sustentabilidade no âmbito musical, confeccionando instrumentos a partir de materiais
recicláveis,  conservando  a  matéria  prima  natural  (madeira)  que  seria  utilizada  para
construir  esses  instrumentos.  Dessa  forma  preserva-se  o  meio  ambiente,  agindo  de
forma sustentável e se possibilita a obtenção dos instrumentos musicais (MEYER, 2008)
necessários para o desenvolvimento do projeto, já que as famílias atendidas pelo PIM
não  possuem  condições  financeiras  para  adquirir  um  instrumento.  O  intuito  é
desenvolver este Projeto com as modalidades de canto, violão, percussão e a audição
passiva,  por  enquanto,  para  que  se  possa  obter  maiores  habilidades  psicomotoras  e
potencializando o desenvolvimento cognitivo. Em caso de gestantes e crianças de colo, a
música fortalece o vínculo mãe e filho, gerando maiores condições afetiva, que segundo
a realização  experimental  baseada na teoria  da  Psicóloga  Esther  Beyer,  uma criança
ainda  no  útero  já  consegue  notar  sons  que  vêm  de  fora,  então  testamos  com  uma
gestante  em que a  criança se encontrava em agitação no útero,  tocamos violão para
observar com precisão e dentre 5 segundos a criança se acalmou. 

Desafios: O Projeto tem como desafio desenvolver a música como terapia para pessoas
com  problemas  de:  ansiedade,  depressão,  problemas  cardiovasculares,  Transtornos
Invasivos  do  Desenvolvimento,  como  síndrome  de  Asperger  e  autismo.  
Este  novo âmbito  em trabalhar  a  música  com problemas de  ansiedade,  depressão e
problemas  cardiovasculares,  já  foi  comprovado  que  a  música  aumenta  os  níveis  de
cortisol e ocitocina no organismo que controlam os níveis de estresse e ansiedade, e na
depressão ela é um agente direto para o aumento de prazer e motivação (RICHARD,
KNIGHT, 2001), nas ações iniciais com a prática do projeto, pôde-se observar resultados



segundo essa teoria.  Em Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID),  a música
tem muitos relatos e experiências que foi  utilizada para habilidades de comunicação
social  (BEYER,  2009) e  relacionando a  memória  espacial,  estimulando diretamente  a
criatividade através de manipulação por objetos tangíveis, como instrumentos musicais.
E  ainda  visa-se  fechar  mais  parcerias  na  área  de  saúde  e  apoios  para  doações  de
materiais para que se possa continuar a desenvolver as atividades.

O Projeto já tem o acompanhamento de Psicólogos e uma Bióloga, e espera-se continuar
tendo sucesso nos  resultados  e  ainda aumentar  significativamente  a  dimensão deste
Projeto, através de parcerias que serão buscadas e estabelecidas, e muito trabalho.
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Eixo temático: Atenção Básica

Benefícios de Exercícios Físicos Direcionados a Pacientes com Hipertensão Arterial do
Projeto DANTS 

Alex dos Santos Carvalho39

Patrícia Galarça Pereira40

Fausto Pereira de Pereira 41

Laura Mendes Rodrigues 42

Leonardo Fiqueirola Chaques43

Diany Pereira Hanke 44

Local de experiência: Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana – RS, Brasil
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Setor de Vigilancia Epidemiologica através do
Projeto DANTS
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? Foi  elaborado  um  cadastramento  e  realizada  a
verificação da Pressão Arterial em todos os pacientes do Projeto DANTS que ingressam nas
atividades físicas  proporcionada pela  secretaria  municipal  de saúde em todas  as  unidades
básicas de saúde do município. Foi realizado um estudo através das Fichas de Atendimento
Ambulatorial dos usuários freqüentes durante três anos.
Como funciona a experiência? É elaborado um cadastramento e realizado uma avaliação física
onde realizamos a verificação da PA em todos os pacientes que ingressaram no Projeto, onde é
proporcionado:

Acompanhamento médico;
Verificação de Pressão Arterial antes da prática dos exercícios;
Orientações e acompanhamento de enfermagem;
Palestras e rodas de conversa sobre temas pertinentes em saúde;
Avaliação de aptidão física através de dobras cutâneas e IMC.

Atividades Realizadas pelos Educadores do Projeto
Alongamentos  ativos  e  passivos,  caminhadas  orientadas,  danças,  ginástica  aeróbica,

recreação e Jogos cooperativos.
Exercícios localizados de força, coordenação motora, equilíbrio e reeducação postural.
Exercícios respiratórios e de relaxamento, exercícios de fortalecimento e resistência muscular.

Aos Pacientes:
     É elaborado um cadastramento e realizado uma avaliação física onde verificamos a PA,
HGT, Dobras Cutâneas e Circunferências em todos os usuários que ingressam no projeto e a
cada período. 
Desafios  para  o  desenvolvimento? Foi,  coletar  e  realizar  um  estudo  das  verificações  das
Pressões  Arteriais  dos  usuários  freqüentes  durante  três  anos  através  das  Fichas  de
Atendimento Ambulatorial.
Quais as novidades desta experiência? Atualmente, além das medidas farmacológicas para o
controle  da  Hipertensão  Arterial,  outras  modalidades  terapêuticas  têm  sido  indicadas  e
comprovadas sua efetividade, como é o caso dos exercícios aeróbios que além de controlar
modifica alguns fatores de risco. 

39 Educador Físico, Coordenador Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.
40 Educadora Física, Coordenadora Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.
41 Educador Físico, Professor Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.
42 Educadora Física, Professora Rede Municipal, Uruguaiana-RS, Brasil.
43 Educador Físico, Professor Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.
44 Educador Físico, Professor Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.



     Em indivíduos hipertensos reduções clinicamente significativas na Pressão Arterial podem
ser conseguidas através de programas moderados de exercícios físicos melhorando assim a
qualidade de vida dos hipertensos e diminuindo o número de internações e de mortalidade
por essa causa.
     O exercício físico constitui um dos componentes primordiais do tripé básico em que se
apóia a saúde (exercícios, alimentação e equilíbrio emocional) rumo ao Bem Estar completo. 
     Compreende-se que em muitos casos as medidas farmacológicas foram substituídas pelas
medidas  não  farmacológicas,  como é  o  caso  dos  programas  de  atividades  físicas  que  são
recomendadas  para  pacientes  com  Hipertensão  Arterial  Sistêmica  leve.  Em  indivíduos
hipertensos,  reduções clinicamente significativas  na PA podem ser  conseguidas  através  de
programas  moderados  de  exercícios  físicos  melhorando  assim  a  qualidade  de  vida  dos
hipertensos e diminuindo o número da mortalidade por essa causa.
     Enfim, podemos comprovar os efeitos benéficos do exercício físico praticado nas aulas do
Projeto  DANTS  ,   como um meio eficiente no tratamento do controle da PA em indivíduos
hipertensos, podendo haver uma diminuição no uso de fármacos ou até mesmo servir como
tratamento deste paciente. 

Outras  observações: Través  destes  hábitos  saudáveis,  destacaremos  o  efeito  e  a
importância  do  exercício  físico  contra  a  hipertensão  arterial  Sistólica  (HAS),  que  é  um
problema proveniente da escassa saúde pública no Brasil e mundo pelo fato de apresentar à
ocorrência  de alta prevalência fazendo com que milhares de pessoas estejam mais  aptas a
desenvolverem doenças cardiovasculares, principalmente a falta de exercícios físicos.
     Assim, o tratamento da HAS deve-se concentrar em hábitos de vida mais saudáveis, além
de acompanhamento frequente de profissionais especializados em várias áreas da saúde para a
identificação dos melhores métodos para o tratamento. O exercício físico quando mantido de
forma  frequente  permite  que  o  corpo  humano  disponibilize  respostas  fisiológicas  mais
consistentes provenientes das adaptações autonômicas e hemodinâmicas que interferem no
sistema  cardiovascular  do  indivíduo,  consequentemente  oferecendo  maiores  benefícios  no
controle da pressão arterial (PA). Baseado neste princípio, este trabalho possui o objetivo de
demonstrar o que é HAS e a importância da prática de exercícios físicos no controle da mesma,
levando  em  consideração  os  benefícios  adquiridos  com  atividades  físicas  direcionada  à
melhora da qualidade de vida.
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Eixo temático: Gestão

UMA AÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR MOTORISTA

Paula Lamb Quilião45

Anália Ferraz Rodrigues46

Lyz Soltau Missio Pinheiro47

Neusa Pancieira Moraes48

Taís Regina Hennig49

Jerônimo Alves50

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Uruguaiana.
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:   Centro  de  Referência  em  Saúde  do
Trabalhador  de  Alegrete  (CEREST  OESTE);  Núcleo  de  Saúde  do  Trabalhador  de
Uruguaiana.
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Realizou-se  uma  avaliação  da  saúde  dos
motoristas de carga que frequentam o Porto Seco de Uruguaiana, devido a dificuldade
de acesso destes trabalhadores a rede de atenção à saúde pela rotina de viagens, e serem
expostos  a  riscos  de  doenças  crônicas  (DANTs)  por  hábitos  de  vida  como  má
alimentação, falta de atividade física, estresse/depressão, alterações do sono e fadiga
músculo-esquelética .
Sobre o que foi? Sobre saúde do trabalhador motorista de caminhão.
Como funcionou a experiência? Uma equipe do Cerest Oeste realizou uma avaliação
através  de  uma entrevista,  associado com verificação da pressão arterial,  do peso e
altura, teste rápido de glicemia, e cirtometria da cintura e do quadril. Os trabalhadores
foram orientados quanto hábitos saudáveis de alimentação e atividade física, avaliação
de  saúde  periódica.  Estes  dados  servirão  também para  fomentar  a  criação  de  uma
Unidade Sentinela para notificação e atenção aos agravos à saúde destes trabalhadores.
Desafios  para o  desenvolvimento? A equipe poderia  ser  maior  e  contar  com mais
médicos para um exame mais  específico dos casos de risco.  O desafio maior será a
conquista desta Unidade Sentinela, que possua recursos (financeiros e humanos) para
promover e assistir a saúde desta população.
Quais as novidades desta experiência? A novidade é o estímulo a gestão para a criação
desta Unidade Sentinela através do conhecimento desta realidade.
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EIXO TEMÁTICO: GESTÃO

Qualificação e gestão da atenção aos usuários portadores de hipertensão e diabetes

mellitus UBS 07, Uruguaiana/RS

Bruna Cristiane Furtado Gomes

A Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus representam dois dos principais
fatores  de  risco  para  doenças  cardiovasculares,  com  frequência  levam  a  condições
incapacitantes do indivíduo, com graves repercussões para paciente, família e sociedade.
O diagnóstico precoce oferece múltiplas oportunidades de evitar complicações e investir
na prevenção é decisivo não só para garantir a qualidade de vida, como também para
evitar  a  hospitalização  e  os  consequentes  gastos.  A associação das  duas  doenças  na
população é comum, o que requer, na grande maioria dos casos,  o manejo das duas
patologias num mesmo paciente. Este relato trata-se de uma intervenção, realizada na
UBS  07  de  Uruguaiana/RS,  com  o  objetivo  de  qualificar  a  atenção  aos  adultos
portadores  de  Hipertensão  Arterial  Sistêmica  e/ou  Diabetes  Mellitus.  As  ações
realizadas  incluíram  o  cadastramento  dos  usuários  hipertensos  e/ou  diabéticos  no
programa  HIPERDIA,  o  acompanhamento dos  indicadores,  a  formação de  grupo de
educação em saúde, a realização de atividades educativas para a adesão ao tratamento
medicamentoso e capacitações da equipe multidisciplinar. Com os desdobrar das ações
durante os quatro meses de intervenção realizou-se o cadastramento e acompanhamento
de 536 hipertensos (87,9%) e 129 diabéticos (86%). Ao final da intervenção 81,5% dos
hipertensos e 86,8% dos diabéticos tiveram seus registros atualizados; constatou-se que
97,7%  hipertensos  e  91,5%  dos  diabéticos  utilizam  medicamentos  disponíveis  na
farmácia  popular;  99,6%  hipertensos  e  99,2%  dos  diabéticos  submeteram-se  a
estratificação  do  risco  cardiovascular  pelo  Escore  de  Framingham;  e  100%  dos
hipertensos e diabéticos acompanhados receberam orientações nutricionais, orientações
acerca dos benefícios da atividade física e riscos tabácicos. A atenção a estes usuários
passou  a  ser  de  responsabilidade  compartilhada  de  toda  a  equipe,  proporcionou  a
capacidade de articular a atenção à demanda espontânea e programada e ampliou as
possibilidades  de  resolubilidade  das  demandas  locais.  Espera-se  que  a  gestão  apoie
ações de educação permanente e gerenciamento do cuidado, e que seja estabelecida uma
rotina de avaliação das atividades, que assegure a composição adequada da equipe, bem
como espaços de reflexões das práticas clínicas. E para a comunidade deixamos o ensejo
de que se aproprie das ações preventivas para que estas superem as ações curativas.

Palavras-chave: Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde; Doença Crônica; Diabetes 
Mellitus; Hipertensão.



Eixo temático: Atenção Básica

Análise espaço-temporal de Leishmaniose visceral canina (LVC) em Uruguaiana, Rio
Grande do Sul, Brasil.

Danton Goulart Bittencourt
Débora Da Cruz Payão Pellegrini

Roniele Santana Valente
José Ricardo Wellicks

Raqueli Altamiranda Bittencourt

A  Leishmaniose  Visceral  (LV),  doença  crônica  e  sistêmica,  foi  reconhecida
primariamente como uma zoonose de caráter eminentemente rural. Recentemente tem
apresentado  modificação  no  padrão  de  ocorrência  em  áreas  urbanas,  destacando-se
como  uma  endemia  reemergente  no  Brasil  e  em  outras  localidades  do  continente
americano. Até novembro de 2008 o Rio Grande do Sul era considerado área indene para
LV, quando foi notificado um caso suspeito de Leishmaniose Visceral Canina (LVC) em
um  cão  proveniente  do  município  de  São  Borja.  Os  municípios  de  São  Borja  e
Uruguaiana foram considerados pertencentes à área de transmissão, uma vez que nestas
localidades  foi  encontrada  a  presença  do  vetor,  a  existência  de  casos  humanos
confirmados ou caninos autóctones e a identificação do parasito.  A atual situação de
Uruguaiana quanto à prevalência de LVC ainda é desconhecida. Apesar da confirmação
laboratorial de diversos casos em cães ao longo dos anos de 2012 e 2013, não é possível
afirmar que a LVC encontra-se em caráter  epidêmico ou endêmico.  Este estudo tem
como objetivo analisar a distribuição espaço-temporal de casos de LVC no município de
Uruguaiana  (RS)  entre  os  anos  de  2012  e  2013,  incorporando  métodos  estatísticos  e
computacionais  adequados  à  análise  destes  dados.  Pretende-se  modelar,  utilizando
técnicas  adequadas à complexidade do fenômeno com estrutura  espaço-temporal,  os
principais determinantes biológicos e ambientais associados a esta enfermidade visando
definir  locais  com  “maior  risco  de  disseminação  para  LVC”  no  município  de
Uruguaiana.  Informações  a  cerca  dos  casos  confirmados  de  LVC,  características
socioeconômicas  e  ambientais  entre  os  anos  de  2012  a  2013  em  Uruguaiana  serão
disponibilizadas pela Secretaria de Saúde. Já a base por setores censitários e bairros será
cedida  pela  Secretaria  de  Planejamento  de  Obras  do  município.  As  coordenadas
(latitude/longitude) dos casos serão obtidas através de um equipamento de GPS (Global
Positioning System) modelo Etrex 10 (Garmin ®). Mapas temáticos serão elaborados a
partir da sobreposição das camadas relativas ao georreferenciamento dos casos de LVC,
características socioeconômicas e ambientais pela técnica de interpolação e alisamento
denominada método de  Kernel,  visando detectar de áreas com maior vulnerabilidade
para  LVC.  Esse  método  consiste  em  uma  técnica  não-paramétrica  de  interpolação
exploratória  que,  além  de  estimar  a  intensidade  a  densidade  dos  casos  de  LVC  na
superfície analisada, permite filtrar variabilidade de um conjunto de dados, retendo as
características locais principais. O estimador Kernelproduz uma superfície contínua com
densidades  calculada  em  todas  as  localizações,  não  sendo  necessária  uma  definição
“arbitrária” do local que será considerado área quente (hotspot).O valor estimado de cada
célula  será  uma  probabilidade  de  encontrar  o  evento  ponderado  pela  distância  dos
eventos observados.O grau de suavização será determinado mediante a escolha de um
parâmetro denominado largura de banda (bandwidth), que deve ser definida de modo a
refletir  a  escala  geográfica  da hipótese  sob interesse,  ou otimamente  estimada como
parte de um processo de suavização por técnicas de validação cruzada.  A análise de
Kernel será realizada no software livre Terraview versão 4.2.2. Estudo em andamento.



Eixo temático: transversalidade

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E MANICURES: DO RISCO DA
CONTAMINAÇÃO À PREVENÇÃO DAS HEPATITES B e C

Diana Caravalho Frandalozzo
Raqueli Altamiranda Bittencourt

Laura Ilarraz Massia
Rita Daniela Quevedo Lamadril

Tema:Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde e de interesse da saúde / Promoção
da saúde, educação e comunicação

Texto
(resumo):

As hepatites do tipo B e C são de grande importância para a Saúde Pública,
devido  à  alta  transmissibilidade.  O  compartilhamento  de  materiais  de
manicure/pedicure,  principalmente  alicates  de  unhas  e  tesouras  são
apontados como potenciais transmissores dos vírus das hepatites B e C. O
Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana
em parceria com o curso de Farmácia da Universidade Federal do Pampa,
realizou pesquisa entre os meses de julho à outubro de 2011, com oitenta e
duas  manicures/pedicures  cadastradas  na  Vigilância  Sanitária,  com  idade
entre 17 e 60 anos, tendo a maioria ensino médio completo. O objetivo do
trabalho foi avaliar o grau de conhecimento das manicures em relação às vias
de  transmissão  e  prevenção  das  hepatites  virais,  elucidar  as  vias  de
transmissão das hepatites B e C, qualificar as participantes sobre esterilização
dos seus materiais de trabalho e esclarecer sobre a importância dos EPIs para
a  sua  segurança  e  a  da  cliente.  Para  tanto  foi  aplicado  um  questionário
referente  ao  tema.  Os  resultados  foram  que  62%  das  participantes  têm
conhecimento sobre os vírus das hepatites B e C, também das suas formas de
contágio e a importância da vacinação. Ainda, 10% desconhecem as formas
de  prevenção  em sua  rotina  de  trabalho.  Ao final  do  preenchimento  dos
questionários,  foi  ministrada  uma  palestra  informativa  sobre  as  referidas
doenças,  onde foram esclarecidas muitas dúvidas.  Diante desta pesquisa e
dos  questionários  respondidos  pelas  participantes  observamos  que  muitas
delas possuem o conhecimento necessário para a prevenção da doença, mas
mesmo  sabedouras  das  causas  da  doença,  não  investem  na  sua  própria
proteção ou na proteção da cliente. Percebeu-se que a educação é um fator
predominante  nesta  questão,  visto  que  mesmo  sabendo  da  gravidade  da
doença, não são tomadas as devidas precauções. É visto que a educação em
saúde com estas  trabalhadoras  é  de extrema importância,  e  a  participação
efetiva da vigilância sanitária, não somente na fiscalização, mas atuando na
educação da população,  pode intervir de maneira segura e assegurando a
qualidade dos serviços oferecidos por estas profissionais.



Eixo temático: transversalidade

ELABORAÇÃO DE MANUAL DE BOAS PRÁTICAS EM SERVIÇOS DE
SALÃO DE BELEZA, MANICURE, PODÓLOGA, ESTETICISTA,

DEPILADORA, MASSAGISTA E TATUADORES PELA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - RS

Diana Carvalho Frandalozzo
Raqueli Altamiranda Bittencourt

Laura Ilarraz Massia
Rita Daniela Quevedo Lamadril

As  ações  da  Vigilância  Sanitária  relacionadas  à  área  de  beleza  em  geral  estão
inseridas  nas  ações  de  saúde,  e  devem  avaliar  os  riscos  contaminação
epidemiológicos  dentro  das  prioridades  locais,  seguindo  o  determinado  pelo
Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS. 
Em razão da crescente demanda do segmento de embelezamento no município de
Uruguaiana  RS,  houve  uma  mobilização  do  setor  de  vigilância  Sanitária  do
município  para  o  desenvolvimento  do  Manual  de  Boas  Práticas  em Serviços  de
Salão  de  Beleza,  Manicure,  Podóloga,  Esteticista,  Depiladora,  Massagista  e
Tatuadores,  que  tem  por  objetivo  informar  os  profissionais  do  setor  quanto  a
medidas  de  prevenção  em  saúde,  providências  adequadas  em  suas  atividades
diárias no ambiente de trabalho através de orientações em linguagem acessível e de
fácil compreensão, baseadas em normas de vigilância sanitária, além de abordar as
boas  práticas  em  serviços  de  beleza. 
Para  a  contribuição  do  aprendizado  e  prevenção  de  infecções  ou  doenças
relacionadas a estas atividades, a Vigilância Sanitária do Município de Uruguaiana,
elaborou este Manual de Boas Práticas, onde o profissional irá sanar suas dúvidas
quanto ao Alvará Sanitário, como deve ser a estrutura física destes estabelecimentos,
bem como as ações seguras de prevenção individual e coletiva, disponibilizamos as
normas  de  vigilância  sanitária  e  de  boas  práticas  no  que  se  refere  a  instalações
físicas,  controle  de  produtos,  medidas  de  higiene  e  limpeza  e  esterilização  de
materiais. 
O manual orienta que os estabelecimentos devem respeitar e se adequar à legislação
sanitária vigente, seguindo as normas de boas práticas, para garantir ao profissional
e a seus clientes, segurança e qualidade nos serviços que prestam, evitando riscos à
saúde, e informando que todo cuidado é pouco quando se lida com o público, em
especial  quando  o  serviço  prestado  pode  prejudicar  a  saúde  do  cliente  e  do
profissional, através da transmissão de doenças, como por exemplo: Hepatites B e C,
AIDS,  infecções,  reações  alérgicas  e  outros. 
Prevenir  doenças  e  promover  a  saúde  é  o  dever  de  todos  os  órgãos  de  saúde
pública,  fabricantes,  empresários e prestadores de serviços de embelezamento.  A
devida  aplicação  das  práticas  recomendadas  neste  manual  traduz  o  verdadeiro
exercício da cidadania do profissional ao preservar sua saúde e dos consumidores
dos serviços prestados para o bem-estar da coletividade.



Eixo temático: Atenção Básica

ESTUDO DESCRITIVO DO CONTROLE DO VETOR DA DENGUE NOS
MUNICÍPIOS DE URUGUAIANA – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL E PASO DE

LOS LIBRES – CORRIENTES -  ARGENTINA,  NO PERÍODO DE 2010 A 2011

 Laura Ilarraz Massia

Rita Daniela Quevedo Lamadril

José Ricardo Wellicks

Danton Goulart Bittencourt

Introdução: A dengue é um dos grandes problemas de saúde pública do mundo e afeta
os países de clima tropical  onde as condições climáticas favorecem a proliferação do
mosquito vetor da doença, ocorrendo, principalmente em zonas urbanas e semi-urbanas.
A Organização Mundial de Saúde afirma que 40% da população mundial corre risco de
contrair  a  enfermidade. O  município  de  Uruguaiana  no  Rio  Grande  do  Sul,  com
população de 125.171 habitantes, faz fronteira com a cidade argentina de Paso de los
Libres e é considerado o maior porto seco da América Latina, com intenso trânsito diário
de caminhões e passageiros vindos de diversos estados do Brasil e de países vizinhos,
principalmente Argentina e Chile. Essa situação é extremamente favorável à introdução
de vetores e de pessoas infectadas no município  e,  por si  só,  justifica a necessidade
constante de vigilância e de desenvolvimento das atividades do Programa de Controle
da Dengue.  Objetivo: Descrever as ações de controle e de vigilância entomológica do
vetor  da  dengue  nos  municípios  de  Uruguaiana  –  Brasil  e  Paso  de  Los  Libres  -
Argentina, no período compreendido entre janeiro de 2010 e junho de 2011, gerando,
assim,  informações  úteis  para  as  ações  de  saúde  locais. Metodologia: O  estudo  foi
desenvolvido com dados secundários provenientes das secretarias municipais de saúde
referentes às ações preconizadas nos componentes dos programas de controle da dengue
dos  dois  países.  Conclusão: Foi  possível  concluir  que,  nas  duas  localidades,  houve
ocorrência  do  vetor  da  dengue, Aedes  aegypti, e  que  foram  desenvolvidas  ações  de
controle  previstas  nos  programas  dos  dois  países.  Essas  ações,  porém,  não  foram
organizadas  sob  o  formato  de  programas  municipais  de  controle  da  dengue
sistematizados e permanentes, com previsão de atuações intersetoriais e de políticas de
integração entre esses dois municípios situados em importante região fronteiriça.

Palavras-chave: aedes, dengue, áreas de fronteira, vigilância.



Eixo temático: Atenção Básica

PERFIL SÓCIO - ECONÔMICO E CONHECIMENTO SOBRE LEISHMANIOSE
VISCERAL CANINA DOS MORADORES DE TRÊS BAIRROS DE URUGUAIANA –

RS

Laura Ilarraz Massia
Rita Daniela Quevedo Lamadril

José Ricardo Wellicks
Aline Diefenbach Gomes

Danton Goulart Bittencourt

Introdução: A  leishmaniose  visceral  canina  (LVC)  é  uma  doença  causada  por  um
protozoário do gênero Leishmania.  Os cães são considerados os principais reservatórios
no ciclo urbano de transmissão.  No período compreendido entre 2001 e 2010,  foram
registrados 33.315 casos de Leishmaniose visceral no país, sendo uma média anual de
3.332 casos  confirmados.  O número de  óbitos  foi  de  2.287,  constituindo um taxa de
letalidade de 6,9%. Em Uruguaiana, o primeiro caso autóctone de LVC foi registrado em
março de 2009 e, em julho de 2011 foi notificado o primeiro caso de leishmaniose visceral
humana  no  município. Objetivo: Avaliar  o  perfil  socioeconômico  e  o  conhecimento
sobre  leishmaniose  visceral  canina  dos  moradores  dos  três  bairros  com  maior
prevalência  da  doença  em Uruguaiana  -  RS.  Metodologia: Na  forma de um estudo
transversal,  foi aplicado um questionário em 1179 residentes nos bairros Boa Vista (n=
536),  Tarragó  (n=  352)  e  Mascarenhas  de  Moraes  (n=  291).  No  questionário,  foram
abordadas  12  questões  sobre  o  perfil  socioeconômico  dos  moradores  e  sobre  seu
conhecimento relativo à leishamniose visceral canina.  Resultados: Considerando os 3
bairros pesquisados, a média de cães por domicílio foi de 1,53; e o tipo de residência
predominante  foram  casas  (97,9%)  com  pátios  cercados  (93,21%).  A  maioria  dos
moradores possui ensino médio completo (46,6%), tendo uma renda mensal é menor que
3  salários  mínimos  (86,09%).  Os  mesmos  afirmam ser  conhecedor  da  LVC (84,14%),
porém  não  possuem  condições  de  comprar  coleiras  repelentes  preventivas  (73,03%).
Conclusão: Os  resultados  mostraram  que  grande  parte  dos  entrevistados  tem
conhecimento sobre o tema e que as informações resultantes da pesquisa podem auxiliar
na condução de políticas de saúde pública para a prevenção e controle da leishmaniose.

Palavras-chave: Leishmaniose visceral, perfil socioeconômico, Uruguaiana



Eixo: Atenção Básica

Projeto de Promoção de Saúde, Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis
(Projeto DANTs)

Patrícia Galarça Pereira51

Alex dos Santos Carvalho 52

Liziane Cardoso Schimitz53

Annelize Morales Paulo Farezim 54

Fausto Pereira de Pereira55

Leandro Soares Quintana 56

Local de experiência: Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana – RS, Brasil
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Setor  de  Vigilância  Epidemiológica.  Projeto
DANTS
Qual foi a experiência desenvolvida?  A Secretaria Municipal de Saúde, através do Projeto de
atenção às Doenças e Agravos não Transmissíveis (DANTs) oferece à comunidade uruguaianense
atividade  física  gratuita  em  todas  as  Unidades  Básicas  de  Saúde  da  cidade  e  interior  do
município. O Projeto proporciona encontros que direcionam para uma vida mais saudável,
através de exercícios físicos orientados e direcionados por Profissionais de Educação Física, habilitados,
treinados  e  registrados  no  Conselho  Regional  de  Educação  Física  (CREF). Atualmente  o  Projeto
DANTs realiza cerca de 04 mil atendimentos mensais.
     O DANTs,  através de trabalhos científicos realizados com dados de pacientes,  obteve
importante reconhecimento no Congresso Internacional de Educação Física em Santa Maria-RS
e no 11º Congresso Internacional da Rede Unida em Fortaleza-CE, com publicações dos artigos
na Revista Interface.
Como  funciona  a  experiência? Projeto  está  presente  três  vezes  na  semana  em  todas  as
Unidades Básicas de Saúde do Município e do interior,  utilizando espaços públicos como:
centros comunitários, escolas, igrejas e praças.
      O Projeto objetiva estimular a prática de hábitos saudáveis com autonomia para uma
melhor qualidade de vida, diminuir a ociosidade e estresse do dia a dia, propiciar a interação
social, bem como diminuir os índices de sedentarismo no município, com isso reduzir uma
série de Doenças Crônicas causadas pela obesidade e inatividade física.
     O projeto conta com 09 Educadores Físicos,  de modo que dois são coordenadores do
mesmo, e os demais estão distribuídos nas UBS realizando alongamentos, caminhadas, danças,
exercícios posturais e respiratórios, exercícios de equilíbrio, coordenação motora, de força nas
academias ao ar livre,  com alteres  e caneleiras,  recreação, jogos recreativos e cooperativos,
exercícios localizados, além de orientações nutricionais e prescrições de exercícios para uma
mudança positiva no estilo de vida e autonomia na adoção de hábitos saudáveis.
Desafios para o desenvolvimento? O projeto teve inicio como projeto piloto em maio de 2009
nas UBS 5- Tarrago, 14 RBS e 4 Coab 1, com apenas 2 educadores físicos voluntários durante 8
meses.
     Após reunião da Comissão Intergestora Regional (CIR), realizada na cidade de Alegrete-RS,
foi aprovada a apliação do projeto para todas as UBS da cidade e interior do município atraves
das bases legais:
Portaria Federal: Número 1.172 de 15/06/2004. 

51 Educadora Física, Coordenadora Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.
52 Educador Físico, Coordenador Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.
53 Educadora Física, Professora Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.
54 Educadora Física, Professora Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.
55 Educador Físico, Professor  Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.
56 Educador Físico, Professor Projeto DANTS, Uruguaiana-RS, Brasil.



Lei  Municipal:  número  3.955  de  23/04/2010  -  Ata  do  Conselho  Municipal  de  Saúde
nº23/2009.
Obs.:  O Projeto se mantém através de  Recursos Federais,  destinados a salários, materiais e
equipamentos.
Quais  as  novidades  desta  experiência? É  elaborado  um  cadastramento  e  realizado  uma
avaliação física onde verificamos a PA, HGT, dobras cutâneas e circunferências em todos os
usuários que ingressam no projeto.
     O projeto obteve importante reconhecimento da UFSM-RS, onde foram apresentados e
expostos quatro trabalhos pelo DANTs no Congresso Internacional de Educação Física em
Santa Maria-RS e no 11º Congresso Internacional da Rede Unida, realizado em Fortaleça - CE.
Onde estes trabalhos científicos comprovaram os efeitos benéficos do exercício físico na cidade
como  um  meio  eficiente  no  tratamento  do  controle  da  Pressão  Arterial  em  indivíduos
hipertensos, onde houve uma diminuição no uso de fármacos ou até mesmo servindo como
tratamento destes pacientes,  também foi relatado que cerca de 80% dos pacientes obtiveram
perda significativa na porcentagem de gordura corporal, comprovado através da aferição das
dobras  cutâneas,  ainda  cabe  destacar  que  há  uma  perda  significativa  no  índice  de  massa
corporal (IMC). 
     De acordo com depoimentos dos participantes percebe-se um grande aumento da auto-
estima, diminuição de dores musculares, diminuição da irritabilidade e estresse, melhora na
qualidade do sono, na disposição e uma grande diminuição de procura aos médicos e de uso
de medicamentos indiscriminados,  bem como diminuição de medicamentos e dosagens de
medicamentos de uso continuo, segundo orientações médicas devido à estabilidade da saúde. 
     Em relatos de pacientes, podemos observar que há uma grande satisfação destes, pois
através das práticas realizadas, há um grande auxilio nas tarefas diárias, aumentando o nível
de autonomia, de disposição, da auto-estima, do otimismo melhorando a qualidade de vida.
Outras observações: A importância do Projeto está de acordo com o art. 3o da Lei 8080 (SUS),
de 19 de setembro de 1990, onde a atividade física é fator determinante e condicionante da
saúde. Esta descreveu que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do
País,  tendo  a  saúde  como  determinantes  e  condicionantes,  entre  outros,  a  alimentação,  a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação,  a atividade
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
     O  referido  Projeto  possui  amparo  legal  através  da  Lei  Municipal: número  3.955  de
23/04/2010 e Portaria Federal: Número 1.172 de 15/06/2004.

http://leidireto.com.br/lei-8080.html


Eixo temático: Atenção Básica

INQUÉRITO SOROLÓGICO PARA HEPATITES B E C E ADESÃO ÀS NORMAS
DE BIOSSEGURANÇA EM NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - RS

Raqueli Altamiranda
Bittencourt

Diana Carvalho Frandalozzo.
 Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde e de interesse da saúde / 1. Promoção da
saúde, educação e comunicação

As  hepatites  são  um  problema  de  saúde  pública  no  país,  o  compartilhamento  de
utensílios como alicate de cutícula, lixas, espátulas e cortadores de unha atuam como
fator de risco importante para a transmissão e contaminação pelo vírus da hepatite B e
C  o  que  representam  um  grande  risco  a  saúde  dos  profissionais  manicures  e/ou
pedicures O Objetivo do estudo fora avaliar a prevalência de marcadores sorológicos
da hepatite B e C entre esses profissionais no município de Uruguaiana (RS), avaliar o
índice de vacinação e o de resposta vacinal, bem como verificar o uso de normas de
biossegurança  nas  rotinas  de  trabalho.  Utilizando-se  de  um  questionário  semi-
estruturado sobre as rotinas de trabalho dos profissionais e da assinatura do Termo de
Consentimento  Livre  e  Esclarecido,  foram  analisadas  82  amostras  de  sangue  pelo
Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde de Uruguaiana em Parceria
com a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), no período de Julho a Outubro
de 2011. Visando a detecção dos marcadores sorológicos HBsAg, anti-HBs e anti-HCV,
foram realizados testes  rápidos para HBsAg e HCV e realizado teste  confirmatório
através da técnica de enzimaimunoensaio, Elisa. O resultado da análise para a presença
do vírus da hepatite B e C mostrou-se negativo em 100% dos profissionais manicures
e/ou pedicures. Dentre os quais, apenas 32 % haviam sido vacinados contra a hepatite
B  e  destes,  70%  não  efetivaram  as  três  doses  preconizadas,  assim  constatou-se
resultados falsos positivos em 56% dos profissionais que possuíam a vacina ou que não
haviam completado o esquema de vacinação. Na aplicação questionário constatou-se
que  100%  dos  profissionais  o  não  utilizava  a  autoclave  para  a  higienização  dos
materiais e que o mesmo era realizado em 81% dos casos utilizando-se uma fonte de
calor  seco  (estufa  e  fornos  elétricos),  9% utilizavam outras  formas  de  higienização
como  acetona,  álcool  e  água  e  sabão  e  10%  destes  profissionais  não  realizavam  a
higienização do material.  Os resultados do presente estudo mostraram-se  positivos
quanto a não ocorrência do vírus das hepatites B e C, apesar de o estudo revelar a
necessidade de estratégias mais efetivas para a educação dos profissionais quanto as
formas de controle e de prevenção da infecção e também da importância da vacinação.



Eixo temático: Transversalidade

Título VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS EM FARMÁCIAS E
DROGARIAS NO PERÍODO DE 2010 A 2013 NO MUNCÍPIO DE

URUGUAIANA – RS.

Raqueli Altamiranda Bittencourt

Tema: Vigilância Sanitária de Medicamentos / Avaliação, sistemas de informação
e indicadores em Vigilância Sanitária

Texto
(resumo):

A  RDC  Nº44  de  17  de  agosto  de  2009  dispõe  sobre  Boas  Práticas
Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação
e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos
em  farmácias  e  drogarias  e  dá  outras  providências.  Sendo  assim  sua
aplicação nas farmácias e drogarias e a fiscalização da mesma é de extrema
importância  para segurança  da população consumidora  desses  serviços.
No  município  de  Uruguaiana  são  realizadas  inspeções  anuais  nas  47
drogarias e 06 farmácias, a fim de verificar a aplicação das Boas Práticas,
utilizando  como  instrumento  de  verificação,  o  roteiro  de  inspeção
elaborado pelo setor, baseado na RDC nº 44. Nas 139 inspeções realizadas
no período de janeiro  de  2010 a  maio de  2013 diversas  irregularidades
foram  constatadas,  entre  as  quais  podemos  destacar:  23%  dos
estabelecimentos apresentaram problemas relacionados ao licenciamento,
como  a  não  renovação  do  Alvará  Sanitário,  falta  de  certidão  de
regularidade  técnica;  em  57%  dos  estabelecimentos  inspecionados
verificou-se o não cumprimento do artigo 3º da referida norma, que define
a obrigatoriedade de assistência farmacêutica durante todo o período de
funcionamento  do  estabelecimento;  38%  dos  serviços  inspecionados
infringiram  o  artigo  41º  que  dispõe  que  na  área  destinada  aos
medicamentos  deve  estar  exposto  cartaz,  em  local  visível  ao  público,
contendo  a  seguinte  orientação:  “medicamentos  podem  causar  efeitos
indesejados.  evite  a  automedicação:  informe-se  com  o  farmacêutico”.
Analisando  as  irregularidades  encontradas,  destaca-se  a  ausência  do
profissional farmacêutico durante todo o período de funcionamento dos
estabelecimentos  farmacêuticos,  o  que  coloca  em  risco  a  saúde  da
população consumidora de medicamentos e outros serviços farmacêuticos,
uma vez que é  responsabilidade do farmacêutico  responsável  técnico o
conhecimento e a aplicação da RDC nº44. Apesar dos esforços do setor de
vigilância em fazer cumprir a legislação é necessária a conscientização do
setor  regulado  e  população  em  geral  da  importância  da  presença  do
responsável técnico.



Eixo: Atenção Básica

Perfil das infrações sanitárias em serviços de alimentação no período de 2011 a 2012

no município de Uruguaiana.

Rita Daniela Quevedo Lamadril
Laura Ilarraz Massia
José Ricardo Wellicks

Raqueli Altamiranda Bittencourt

A segurança dos alimentos expostos à venda nos estabelecimentos comerciais depende

da  aplicação  das  boas  práticas  para  os  serviços  da  alimentação.  Conforme  a  RDC

216/04/ ANVISA, a adequação da estrutura e da higiene das edificações equipamentos,

móveis e utensílios; a origem e a qualidade das matérias-primas; o conhecimento dos

manipuladores;  a  responsabilidade  técnica  e  o  registro  dos  procedimentos  são

imprescindíveis  para  a  produção  do  alimento  seguro.  Diante  das  inconformidades

encontradas  durante  as  vistorias  realizadas  pela  vigilância  sanitária  no  comércio  de

alimentos de Uruguaiana e das denúncias registradas por cidadãos desse município, o

presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil das infrações e apreensões relativas

aos  alimentos,  através  da  análise  dos  documentos  emitidos  pela  Vigilância  Sanitária

(VISA) de Uruguaiana, nos anos de 2011 e 2012. Foram analisados 89 autos de infração

lavrados para estabelecimentos do setor de alimentos, durante o período compreendido

pelo  estudo.  As  principais  irregularidades  registradas  nos  autos  foram  relativas  aos

seguintes  itens:  documentação  e  registro  (incluindo  licenciamento  sanitário)  29,01%;

edificações,  equipamentos,  móveis  e  utensílios  (24,52%);  higienização  de  instalações,

equipamentos, móveis e utensílios (11,61%); manejo de resíduos (7,10%); exposição ao

consumo  do  alimento  preparado  (7,10%);  preparação  do  alimento  (5,81%);  matéria-

primas/ingredientes/embalagens(5,81%) e manipuladores (4,52%). A análise do perfil

das  infrações  sanitárias  em  Uruguaiana  é  útil  para  o  planejamento  das  ações  de

vigilância sanitária que deve estar baseado nos riscos epidemiológicos e sanitários e ter

como principais objetivos a promoção e a prevenção da saúde. 

Palavras-chave: vigilância sanitária, alimentos, infração sanitária
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AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS EM RESTAURANTES
DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA, RS NO ANO DE 2013.

Rita Daniela Quevedo Lamadril
Laura Ilarraz Massia
José Ricardo Wellicks

Danton Goulart Bittencourt
Aline Diefenbach Gomes

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são procedimentos fundamentais para garantir a
qualidade  dos  alimentos  e  sua  implantação  por  parte  dos  serviços  de  alimentação
representa uma das principais ferramentas para o alcance da inocuidade dos alimentos.
O  objetivo  do  presente  estudo  foi  avaliar  o  cumprimento  das  boas  práticas  em  10
restaurantes do município  de Uruguaiana,  RS no ano de  2013.  Como ferramenta de
avaliação  foi  aplicada  uma lista  de  verificação de  boas  práticas  baseada  na Portaria
Estadual  n°78  de  28  de  janeiro  de  2009  (CEVS),  dividida  em  10  blocos:  Edificação,
instalações,  equipamentos,  móveis  e  utensílios;  Higienização  de  instalações,
equipamentos,  móveis  e  utensílios;  Controle  integrado  de  pragas;  Abastecimento  de
água; Manejo de resíduos; Manipuladores; Matérias-primas, ingredientes e embalagens;
Preparação do Alimento; Exposição ao consumo; Documentação e Registro. Os dados
resultantes da aplicação do check list mostram que 50% dos estabelecimentos avaliados
não  atingiram  a  pontuação  mínima  (>75%)  para  serem  considerados  satisfatórios,  a
avaliação individual dos restaurantes demonstrou que a freqüência de atendimento aos
itens  verificados  variou  de  38%  até  86%.  O  bloco  que  se  refere  à  Higienização  de
instalações, equipamentos, móveis e utensílios foi o que apresentou a menor média de
atendimento  (44,5%).  Estes  resultados  mostram  que,  além  da  atuação  da  vigilância
sanitária na fiscalização destes estabelecimentos, é imprescindível a presença constante
de um profissional comprovadamente capacitado responsável pela aplicação das boas
práticas  nos serviços  de alimentação a fim de garantir  condições  higiênico-sanitárias
satisfatórias.



Eixo: Diversidade e Transversalidade

A EFICIÊNCIA DO DOSADOR DE CLORO ARTESANAL

Claudia Irene Siqueira Santos

Local de experiência: Zona rural de São Sepé, Rio Grande do Sul, Brasil

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:   UFSM,  EMATER,  Secretaria  de

Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde

Qual foi a experiência desenvolvida? Utilização do Dosador de Cloro artesanal e

de  baixo  custo  para  descontaminar  as  águas  utilizadas  para  consumo  humano sem

tratamento nas Soluções Alternativas Individuais.

Sobre o que foi:  Real necessidade de melhora na qualidade da água devido ao

alto índice de contaminações nas águas utilizadas para consumo humano nas Soluções

Alternativas Individuais, uma solução fácil  e de baixo custo para esse problema que

atingia em torno de noventa por cento da população da zona rural, incluindo escolas e

unidades de saúde de nossa cidade.

Como funciona(ou) a experiência? Através do professor Julio Medeiros, UFSM,

que desenvolveu um dosador de cloro artesanal de baixo custo, possibilitando assim a

melhoria na qualidade da água utilizada pela população da zona rural,  onde não há

tratamento para bactérias que se proliferam nas águas de poços, cacimbas, vertentes.

Desafios para o desenvolvimento? Convencer a população da importância do uso

do aparelho, para se obter uma água de melhor qualidade, seus benefícios para a saúde.

Quais as novidades desta experiência? Melhora significativa nos indicadores do

Programa  VIGIAGUA,  quanto à  presença de  bactérias  do grupo coliforme,  sendo o

cloro, um eficiente exterminador destas bactérias.

Outras observações: Antes da instalação do aparelho dosador, é feita uma análise

da água e após confirmada a contaminação por coliformes é aconselhada a família a

instalar o aparelho, cabendo a Vigilância Ambiental monitorar o teor de cloro presente

na água da família que utiliza o aparelho. 

Referências Bibliográficas: Manual Prático de Análise de Água- FUNASA



Eixo temático: Atenção Básica

ABORDAGEM GRUPAL NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DA ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA

Xavéle Braatz Petermann57

Silvana Basso Miolo 58

Hedioneia Maria Foletto Pivetta59

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria
Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos: Unidade  Básica  de  Saúde  com

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (UBS/EACS)
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida? As  vivências  foram  desenvolvidas  em

ações de dois grupos na Atenção Básica denominados Roda da Saúde e Fisio e Saúde.
Sobre  o  que  foi? O  grupo  Fisio  e  Saúde  caracteriza-se  como  um  grupo  de

atividade física.  São realizados alongamentos para os principais grupos musculares,
exercícios de coordenação motora (fina e grossa) e para equilíbrio, cinesioterapia para
incontinência  urinária,  exercícios  de  estética  facial,  relaxamento e  “Lian  Gong”.   O
“Lian  Gong”  é  uma  prática  corporal  da  Medicina  Tradicional  Chinesa  e  está
relacionado à prevenção de doenças, a promoção e à recuperação da saúde.

A  Roda  da  Saúde  caracteriza-se  como  uma  conversa  com  a  comunidade  de
acordo com as suas necessidades de saúde. As atividades iniciaram com a identificação
das necessidades de saúde dos seus participantes. Para isso, desenvolveu-se o trabalho
em dois momentos: Primeiramente, no quadro branco foi realizada uma tempestade de
ideias com a palavra “saúde”, em que cada participante falou uma palavra/expressão
que  representava  “saúde”.  Os  vocábulos  que  surgiram  estavam  relacionados  com
aspectos  psicossociais  (alegria,  prazer,  amor,  carinho,  amizade,  entre  outros).  Os
aspectos físicos como moradia, saneamento básico e transporte não foram citados. Em
um segundo momento foi apresentado outro questionamento para o grupo:  "Como
está  a  sua  saúde?",  estabelecendo  relações  com  o  que  haviam  referenciado
anteriormente  sobre  saúde.  Quando  interrogados  o  porquê  de  não  levarem  em
consideração os aspectos físicos e ambientais, obteve-se como resposta que  "mal ou
bem,  isto  todos  tinham,  mas  que  as  demais  colocações  talvez precisassem de  uma
atenção mais especial”. No final, a atividade foi avaliada pelos integrantes do grupo
como de fundamental importância. A partir disso, as atividades foram programadas
com dinâmicas, imagens, situações com problemas, atividades lúdicas e mensagens.

Como  funciona(ou)  a  experiência? Os  grupos  são  coordenadas  pela
Fisioterapeuta  da  UBS  em  parceria  com  outros  profissionais,  entre  eles  Agentes
Comunitários de Saúde, Técnico de Enfermagem, acadêmicos do PET-Saúde e alunos
da Residência Multiprofissional. 

As  atividades  ocorrem  duas  vezes  por  semana,  durante  60-90  minutos,  no
auditório da UBS. 

57 Graduanda em Fisioterapia na Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil

58 Fisioterapeuta da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil

59 Docente do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Brasil



Participam das atividades aproximadamente 30 pessoas. 
A avaliação das atividades em grupo desenvolvidas na UBS é realizada de forma

subjetiva por meio de narrativas dos participantes após as atividades desenvolvidas,
outro  parâmetro  de  aceitabilidade  da  comunidade  envolvida  reflete-se  na
assiduidade/frequência  das  pessoas,  bem  como  na  crescente  adesão  de  novos
integrantes nos grupos.

Desafios para o desenvolvimento? A atuação da fisioterapia na Atenção Básica
(AB) em ações grupais é efetiva conforme o relato das integrantes. No entanto, essa
prática não é comum na AB, talvez porque o Fisioterapeuta não seja integrante da
equipe mínima de saúde ou que mesmo trabalhando neste  nível  de  atenção ainda
realiza atendimentos cujo enfoque não é a AB. 

Autores descrevem que a Fisioterapia é capaz de desenvolver ações educativas
para a promoção da saúde que intervêm nos aspectos físicos, emocionais e sociais e que
influenciam na funcionalidade dos indivíduos e coletividades (AQUINO et al., 2009).

Quais  as  novidades  desta  experiência? Os  grupos  não  se  remetem  a  uma
patologia específica, neles o cuidado é baseado na saúde das pessoas, independente da
presença ou não de doença. Neste contexto, a atenção em saúde deve estar focada no
indivíduo, na família e na comunidade, não em recorte de doenças, ou seja, na visão
integral do ser humano, com a valorização dos aspectos cotidianos da vida dos sujeitos
(ARAÚJO; MIRANDA; BRASIL, 2007).  

A  educação  e  a  promoção  da  saúde  por  meio  de  ações  em  grupo  com  a
comunidade é positiva, torna os usuários protagonistas da ação o que vem a contribuir
com a promoção do autocuidado. Acredita-se que propostas dessa natureza reduzem o
número de consultas médicas, de encaminhamentos para os outros níveis de atenção e
a intensa medicalização, o que intervém positivamente sobre a qualidade de vida das
pessoas.  Machado et  al.  (2007)  descrevem que a  educação em saúde  propõe  ações
transformadoras que levam a pessoa a autonomia e emancipação como sujeito capaz
de opinar nas decisões de saúde para cuidar de si, de sua família e da coletividade.

Outras observações: Este texto caracteriza-se como um relato de experiência
a partir das vivências práticas em uma UBS com EACS em Santa Maria - RS
proporcionadas pelo Programa de Reorientação da Formação do Profissional da
Saúde - PRÓ - Saúde e do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde -
PET-Saúde, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria (SMSSM) e 4ª Coordenadoria
Regional  de  Saúde  (4ª  CRS)  tendo,  como  pressupostos,  a  consolidação  da
integração ensino - serviço - comunidade e a educação pelo trabalho em Santa
Maria e nos municípios da 4ª CRS. No PET-Saúde o estudante de graduação
deve  realizar  as  atividades  práticas  nas  Unidades  de  Saúde  e/ou  nos
Equipamentos Sociais  de sua abrangência,  cumprindo carga horária semanal
mínima de oito horas em campo.
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Eixo: Atenção Básica

ACOLHIMENTO COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO AOS SUJEITOS
ENVOLVIDOS NO DESASTRE NA BOATE KISS

Cristiane Sperling Elesbão 60

Eliane Rodrigues  A61

Maria Luiza Leal Pacheco B 62

Andrêssa Corino Mostardeiro C 63

Mirela Massia Sanfelice D64

Volnei Antonio Dassoler E 65

O  Serviço  de  Acolhimento  do  município  de  Santa  Maria  foi  organizado  em
parceria com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Governo do Estado,
Ministério  da  Saúde  e  trabalhadores  voluntários,  com  o  objetivo  de  instituir  uma
referência para o cuidado psicossocial aos sobreviventes, familiares e demais pessoas
envolvidas com o ocorrido na Boate Kiss, na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013.
Este serviço foi composto inicialmente por cerca de 150 profissionais voluntários que
atuavam em regime de escala, mantendo o funcionamento do serviço 24h. Após, foi
organizada a continuidade do atendimento através de um edital para a contratação
emergencial de profissionais que mantivessem o trabalho de atenção psicossocial. 

Local de experiência (Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria). 

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Rede de atenção psicossocial. 

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Acolhimento  compartilhado  como
dispositivo de cuidado às pessoas envolvidas direta ou indiretamente no desastre. 

Sobre o que foi? O acolhimento foi disponibilizado como primeiro dispositivo de
escuta a todas as pessoas que se sentiram impactadas emocionalmente com o ocorrido.
Tal  atendimento  foi  realizado por  dois  profissionais  de  diferentes  núcleos  visando
ampliar a escuta e possibilitar aos usuários uma continência deste sofrimento com o
objetivo  de  ressignificá-lo.  Buscou-se  identificar  quais  demandas  se  configuravam
emergentes, bem como verificar os impactos na saúde mental do município. Assim, o
acolhimento disponibilizado constituiu o processo terapêutico com vistas ao cuidado
integral dos sujeitos. 

Como funciona (ou) a experiência? O processo de trabalho organizou-se no dia
posterior ao incidente com o intuito de criar um espaço de continência e referência que
pudesse  acolher  a  demanda  relacionada  à  vivência  do  sofrimento  e  das  possíveis
configurações do traumático.  Frente  a  isso,  busca-se realizar  um Plano Terapêutico
Singular (PTS) que pudesse direcionar o tratamento do paciente. 

Desafios  para  o desenvolvimento? Percebeu-se  a  importância  do  trabalho
interdisciplinar neste contexto, uma vez que a complexidade da demanda mobilizou

60 Psicóloga Acolhe Saúde, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.
61 Assistente Social Acolhe Saúde, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.
62 Psicóloga Acolhe Saúde, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil .
63 Enfermeira Acolhe Saúde, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.
64 Psicóloga Acolhe Saúde, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.
65 Psicólogo Coordenador Acolhe Saúde, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.



todos os profissionais envolvidos, de modo que se tornou necessária a articulação da
equipe para a discussão de casos e os direcionamentos de tratamentos. 

Quais as novidades desta experiência? A rápida mobilização e organização dos
profissionais que atuaram e atuam em saúde mental no município, diante da urgência
e emergência em acompanhar os envolvidos – sobreviventes,  familiares de vítimas,
trabalhadores e voluntários.  Observou-se a efetividade das contribuições dos vários
núcleos profissionais envolvidos na avaliação de cada caso. 

Outras observações: constatou-se um impacto psicossocial para além, do que foi
referenciado  em  meios  de  comunicação,  pois  muitas  pessoas  que  não  estavam
diretamente envolvidas demandaram atendimento multiprofissional. Atualmente, um
ano e oito meses após o desastre, são acolhidos novos casos, os quais não realizaram
acompanhamento na época e demonstram sofrimento significativo. 

Referências Bibliográficas: 

JORGE, Maria Salete Bessa, et al. Promoção da Saúde Mental – Tecnologias do
Cuidado:  vínculo,  acolhimento,  co-responsabilização  e  autonomia.  Revista  Ciência
Saúde Coletiva, vol.16, nº7, RJ, julho de 2011. 

COELHO, Vania Figueiredo. Acolhimento em Saúde Mental na Unidade Básica:
uma revisão teórica, 2010. Disponível em www.nescon.medicina.ufmg.br



Eixo temático: Atenção Básica

 
  ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Rafaela Souza 66

Paola da Silva Diaz 67

Melissa Gewehr 68

Guilherme Ribas Smidt 69

Simoni Silva da Silva 70

Luciana Molino da Rocha 71

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família
Qual foi a experiência desenvolvida? 
Implantação do acolhimento multiprofissional com classificação de risco em uma Estratégia
de Saúde da Família (ESF) no município de Santa Maria – RS. 
Sobre o que foi? 
O acolhimento é compreendido como um modo de operar os processos de trabalho em saúde
de forma a atender todos os que procuram os serviços de saúde, ouvindo suas demandas e
assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos
usuários.
O Ministério  da Saúde lançou em 2004,  a  Cartilha da Política Nacional  de Humanização
(PNH),  na  qual  aponta  o  acolhimento  com  classificação  de  risco  como  ferramenta  de
mudança de trabalho da atenção e produção de saúde.
O relato descreve a experiência do acolhimento multiprofissional com classificação de risco
que foi  recentemente implantado na ESF Vila Lídia,  no município de Santa Maria,  como
dispositivo  para  universalizar  o  acesso,  buscando  ampliar  a  co-responsabilização,
fomentando a integralidade do cuidado e garantindo acesso ao serviço e aos programas de
saúde da ESF.
Como funciona(ou) a experiência? 
A ESF Vila Lídia, localizada na região oeste de Santa Maria, atende aos bairros Lídia, Arco-
Íris e Renascença,  com uma população adscrita em torno de 3800 moradores.  A ESF Vila
Lídia desenvolve ações em conjunto com a Residência Multiprofissional em Sistema Público
de Saúde desde março de 2012, através da parceria entre a  Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM) e a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria. A equipe básica da ESF é
composta  por  uma  enfermeira,  um  médico,  uma  técnica  de  enfermagem,  cinco  agentes
comunitários de saúde (ACS) e por residentes que integram uma equipe multiprofissional:
duas enfermeiras, uma nutricionista, uma assistente social e um educador físico.
O  acolhimento  multiprofissional  com  classificação  de  risco  surgiu  da  necessidade  de
desestruturar a lógica da “ficha”, a qual o usuário considerava como garantia de atendimento
médico.  

66 Nutricionista, residente, Santa Maria, Brasil.
67 Enfermeira, residente, Santa Maria, Brasil.
68 Enfermeira, residente, Santa Maria, Brasil.
69 Educador físico, residente, Santa Maria, Brasil.
70 Assistente Social, residente, Santa Maria, Brasil.
71 Enfermeira, coordenadora da ESF Lídia, Santa Maria, Brasil.



O acolhimento foi implantado em junho deste ano (2014) por iniciativa dos profissionais da
ESF  e  vem  sendo  estruturado  e  adaptado,  envolvendo  a  equipe  multiprofissional  que
promove a escuta qualificada dos usuários, ampliando a integralidade do cuidado para as
necessidades de saúde de cada usuário que busca atendimento no serviço.
Primeiramente  construiu-se  um  fluxograma  dos  processos  de  trabalho  para  nortear  as
decisões durante o acolhimento. Propõe-se a uma escuta qualificada, com identificação de
risco a agravos à saúde,  orientação,  priorização e decisão conjunta dos encaminhamentos
necessários.  Visa  agregar  resolutividade  na  intervenção  dos  profissionais  de  saúde,
promovendo o vínculo e a responsabilização com os usuários.  A ESF não possui  sistema
informatizado  para  o  atendimento,  então  após  preenchimento  da  Ficha  de  Atendimento
SIASUS,  os  usuários  aguardam  na  sala  de  espera.  Inicialmente  é  feita  uma  priorização
daqueles usuários considerados idosos (acima de 60 anos de idade) e amparados conforme
Decreto Lei Municipal. Logo após, os usuários são acolhidos em uma sala destinada a este
fim, preservando a sua privacidade e encaminhados para o atendimento conforme demanda.
Casos especiais podem ser agendados, como: pessoa com deficiência, acamados, idosos em
situação vulnerável. A organização da ordem de atendimento das diferentes prioridades é
feita através da adaptação para atenção primária do “Protocolo de Manchester”, com enfoque
para além dos problemas e necessidades biológicas, que contemple as questões sociais, éticas,
educacionais e psíquicas presentes. 
O Protocolo de Manchester classifica com base no potencial de riscos a saúde em diferentes
cores:  VERMELHO  (emergências  e  urgências  clínicas,  tais  como:  precordialgias,  crises
hipertensivas com sintomatologia exuberante, dificuldade respiratória de qualquer origem,
crises convulsivas, traumas, hemorragias, complicações da gestação, intoxicações agudas de
qualquer natureza, dor abdominal aguda e intensa, agudização de quadro mental com risco
próprio  ou  para  terceiros  e  sofrimento  mental  intenso);  AMARELO (febre  em  crianças,
vômitos, diarreia, crise hipertensiva sem sintomatologia, queda importante do estado geral,
quadros agudos em usuários de risco social e/ou familiar, cuidadores cujos familiar tenha
sido deixado sem companhia;  VERDE (crianças  menores  de  6 meses  e  prioridades  legais
(idosos, gestantes, pessoas com deficiência) e quadros crônicos ou subagudos em usuários de
risco social  e/ou familiar);  AZUL (demais  casos,  atendimento por ordem de chegada ou
agendamento).  Este  procedimento  agiliza/  organiza  o  fluxo  de  atendimento,  sem
comprometer os objetivos da APS de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da
saúde.  Os Agentes Comunitários  de  Saúde,  complementam este  processo,  realizando nos
domicílios o acolhimento aos usuários novos e divulgando o acolhimento  na comunidade.
Desafios para o desenvolvimento?
 Desacomodação dos modelos de atenção para o SUS;
 Compreensão por parte dos usuários;
 Descentralização da figura do médico;
 Adaptação  do  Protocolo  de  Manchester,  levando  em consideração  os  aspectos  da
vulnerabilidade  social  e  aspectos  psicossociais,  com o  objetivo  de  seguir  os  preceitos  da
Atenção  Primária  que  engloba  ações  de  promoção  da  saúde,  prevenção  de  doenças,
diagnóstico e tratamento; 
 Promover a continuidade do acolhimento multiprofissional com classificação de risco
apesar da rotatividade dos profissionais da Residência Multiprofissional.
Quais as novidades desta experiência?
 Transformação no modo de acesso aos serviços de saúde. 
 Qualificação da escuta e ampliação da capacidade de pactuação entre a demanda do
usuário e a resposta do serviço. 
 Maior integração entre a equipe, respeitando os diferentes núcleos profissionais. 
 Fortalecimento do vínculo entre a equipe e os usuários. 
 Interdisciplinaridade no processo de trabalho da ESF.
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Eixo temático: CICLOS DE VIDA

ADOLESCER E ACOLHER, ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO
ADOLESCENTE/ESCOLAR

Autor Vivian B. Soares72

Co-autor Lisandra Serres73

Co-autor Terezinha Roseli Soares74

Co-autor Gilmar Santos75

Co-autor Rodrigo Pedron Simas 76

Co-autor Camila Noronha77

Local de experiência: O trabalho de educação em saúde está sendo realizado na
Escola Municipal de Ensino Fundamental José Batista Pompeu, no município de São
Francisco de Assis/RS/Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:  Equipe da Estratégia de Saúde da
Família João de Deus e Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF).

Qual foi  a experiência desenvolvida?  O trabalho de educação em saúde está
sendo realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Batista Pompeu, com
os alunos do 8º ano. As atividades ocorrem mensalmente, com a participação da equipe
de Saúde da Família e NASF. Cada encontro foi dirigido por duplas de componentes
das equipes, com atividades planejadas e organizadas com um cronograma prévio. As
atividades tiveram como objetivo estreitar o vínculo com os adolescentes, visto que
essa população tem pouca procura à Unidade. 

Sobre o que foi?  As atividades realizadas, até o momento, foram: oficina com
material reciclável, com a utilização de garrafas PET para a confecção de uma horta
suspensa, com o objetivo de incentivar a produção e a alimentação saudável; atividade
com  a  prática  de  higiene;  incentivo  da  atividade  física  e  prevenção  de  doenças;
atividade  de  orientação  de  saúde  bucal;  prevenção  da  hipertensão  e  diabete  em
adolescentes;  gravidez  na  adolescência;  prevenção  das  Doenças  Sexualmente
Transmissíveis; prevenção do uso das drogas.

Como funciona(ou) a experiência?  A experiência partiu do planejamento das
ações do PMAQ em maio de 2013. Inicialmente, a Equipe de Saúde da Família a qual a
Escola pertence, decidiu realizar o trabalho com os alunos do 8º ano, com o objetivo de
abranger os adolescentes, visto que todos os anos serão desenvolvidos essas atividades
com  essa  turma.  Foi  conversado  com  a  Direção  da  Escola  e  professores  sobre  a
proposta  da  equipe  e  ver  a  aceitação  da  escola.  Após  ir  à  escola,  foi  realizado  o
planejamento das atividades e comunicada a Escola sobre o cronograma e horário das
ações. A partir disso, essa experiência que iniciou no ano passado passou a ser uma
ação contínua para a equipe, com o intuído de atingir os adolescentes daquela Escola.

72 Enfermeira, enfermeira, São Francisco de Assis, Brasil.
73 Técnica em Enfermagem, técnica em enfermagem, São Francisco de Assis, Brasil.
74 ACS, ACS, São Francisco de Assis, Brasil.
75 ASB, ASB, São Francisco de Assis, Brasil.
76 Médico, Médico, São Francisco de Assis, Brasil.
77 Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Gerais, São Francisco de Assis, Brasil.

http://atencaobasica.org.br/relato/648
http://atencaobasica.org.br/relato/648


Desafios  para  o  desenvolvimento:  Receio  da  equipe  em  trabalhar  com
adolescentes. 

Quais  as  novidades  dessa  experiência?  Esse  trabalho  proporcionou  uma
motivação da equipe, para desenvolver atividades de forma planejada, ressaltando o
trabalho de todos os membros da equipe, que anteriormente não participavam. Para
isso, encontros semanais da equipe ocorreram, onde as temáticas foram discutidas e
também, a avaliação de cada atividade realizada. Ainda, o planejamento, avaliação e
monitoramento da ação, passaram a ser rotina da equipe. Além disso, foi criado um
vínculo  significativo  com  a  escola  e  os  adolescentes.  Vale  destacar,  que  com  os
resultados positivos que a Equipe teve com a atividade de promoção da saúde, a partir
desse  ano  as  demais  ESFs  do  município  (Cohab,  Italiano  e  João XXIII)  aderiram  a
proposta da ação, sendo que estão realizando com as turmas de 8º ano nas Escolas dos
territórios. 



Eixo Ciclos vitais

AUTOESTIMA E A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

Ezedir Flôr Eleutério¹
Carmem Moraes Pereira²

Daniele Missau Abelin³
Laura Taís Loureiro4

Luciane Dickel²
Nathália Marion Fantinel5

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria
Pontos da rede envolvidos: Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família

Roberto Binato
Qual  foi  a  experiência  desenvolvida¿  Foi  realizada  uma  campanha  de

prevenção do câncer de colo uterino, concomitante a um desfile visando o cuidado e
autoestima das mulheres.

Sobre o que foi¿  Prevenção de câncer de colo uterino e cuidado e autoestima
das mulheres.

Como  funcionou  a  experiência¿  Em  março  de  2014  foi  realizada,  na  ESF
Roberto Binato, uma Campanha para Prevenção do Câncer de Colo Uterino. O Câncer
de Colo de Útero, embora apresente conhecimentos técnicos de prevenção suficientes
para fornecer um dos mais altos potenciais de cura, é considerado uma patologia com
mortalidade elevada, que continua sendo um problema de Saúde Pública no Brasil
(CRUZ e LOUREIRO, 2008). A Campanha foi realizada em um sábado e teve como
principal objetivo oportunizar as mulheres que trabalham semanalmente a realizar o
exame  citopatológico.  A  saúde  é  entendida  como  a  capacidade  do  ser  humano
produzir novas formas frente a diversidade dos mundos do trabalho.

No mês de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, foi pensando
nisso, que surgiu a ideia de fazer um desfile, concomitante a realização dos exames. O
desfile teve participação de mulheres moradoras da área de abrangência da Unidade e
profissionais de saúde que se propuseram a desfilar. Desfilaram agentes comunitárias
de saúde, enfermeira, mulheres da comunidade. Lojas da comunidade emprestaram
roupas para o desfile, bem como, foi realizado penteados e maquiagem nas modelos.

O desfile ocorreu em frente a Unidade para que todos que tivessem interesse
pudessem participar e prestigiar. Além da homenagem às mulheres, a finalidade do
desfile foi estimular a autoestima e o autocuidado das usuárias, bem como, promover
um momento de descontração dentro da própria Unidade.

Visando a integralidade do cuidado e o resgate da autoestima buscou-se através
da escolha das roupas e dos penteados, a beleza individual das participantes. Valorizar
a beleza das mulheres foi um dos temas abordados durante a campanha. Mulheres
muitas vezes tímidas, assumiram uma personalidade forte, segura e com autoestima
elevada. Posterior ao evento, foi confeccionado um mural de exposição das fotos da
atividade na ESF.

Desafios  para  o  desenvolvimento¿  Mobilização  da  comunidade  e  dos
profissionais em busca da realização de uma atividade que envolveria sensibilidade e
resgate da autoestima e autocuidado.

Quais  as  novidades  dessa  experiência¿ Abranger  questões  relacionadas  a
feminilidade exige sensibilidade, uma vez que muitas mulheres perderam ao longo de
sua vida a motivação e a autoestima devido às rotinas ou experiências afetivas que
resultaram em algum tipo de sofrimento ou desilusão.  Ressaltar o autocuidado como



uma forma de produzir bem estar é uma estratégia de cuidado que deve ser assumida
pelos  profissionais  de  saúde  com  objetivo  de  melhorar  a  qualidade  de  vida  das
pessoas, gerando assim saúde. 



Eixo: Diversidade e Transversalidade

CRESCENDO COM CARINHO, AMANDO COM CUIDADO.

Greice da Silva Ries 78

Larissa Santos Nunes79

Renata Mori Gonçalves80

Local de experiência - Brasil, Rio Grande do Sul, São Vicente do Sul.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: NASF; ESF Dr Fernando Pain, ESF

Lauro Prestes e ESF Dr Daily Cecconi

Qual  foi  a  experiência  desenvolvida?  Grupo de Gestantes  -  Crescendo Com

Carinho, Amando Com Cuidado

Sobre o que foi? 

Este  grupo  teve  como principal  objetivo  a  promoção  de  educação  em saúde.

Orientando as gestantes e puérperas de São Vicente do Sul a importância da aderência

ao pré-natal; esclarecendo os mitos e fortalecendo a verdade sobre o que acontece na

gestação; crescimento do bebê a cada trimestre; a importância da participação do pai na

gestação; incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses; o controle da

ansiedade;  alimentação  saudável;  vacinação,  DST´s,  contraceptivos,  laqueadura  e

vasectomia; cuidados de higiene da mama e do bebê; obesidade, diabetes e hipertensão

na  gestação;  inclusão  de  exercícios  na  gestação  e  pós-parto  com o  método Pilates,

postura correta de amamentar. 

A realização da assistência pré-natal é uma das práticas desenvolvidas por ambos

os modelos de atenção primária. Alguns autores destacam uma relação direta entre a

assistência pré-natal  adequada e o nascimento do recém-nascido saudável  (3,4)  Em

outras  palavras,  quando  os  cuidados  primários  são  oportunos  e  corretamente

conduzidos durante a gestação, o risco de desfechos como baixo peso ao nascer e a

prematuridade pode ser reduzido (1,5).

A  gravidez  é  uma  condição  que  envolve  muitos  mitos,  dúvidas,  crenças  e

expectativas, que podem estar diretamente relacionados ao contexto familiar e social.

As informações, experiências e conhecimentos transmitidos por amigas, vizinhas, mãe

e marido podem influenciar tanto positiva como negativamente no ato de amamentar

(2)

78Fisioterapeuta, NASF, São Vicente do Sul, Brasil.
79Nutricionista, função, NASF, São Vicente do Sul, Brasil.
80Educadora Física, NASF, São Vicente do Sul, Brasil.



Como  funciona  (ou)  a  experiência?  Funcionam  em  forma  de  grupos  que

acontecem a cada quinze dias, com aproximadamente 35 mulheres. Os profissionais

que participam deste grupo são médicos, fisioterapeuta, educadora física, nutricionista,

farmacêutica,  enfermeiras  e  técnicas  de  enfermagem,  dentista,  psicólogo,  terapeuta

ocupacional  e  as  agentes  de  saúde.  Os  temas são discutidos  pelos  profissionais  de

acordo com a visão de cada área, possibilitando assim o esclarecimento das dúvidas

trazidas pelas gestantes. Foi entregue também, uma cartilha da gestante, criada pelos

profissionais  do  Núcleo  de  Apoio  a  Saúde  da  Família  (NASF);  contendo  dicas  de

cuidados  com a alimentação,  higiene,  prevenção de  doenças,  cuidados  com o bebê

dentre outras.

São  propostas  dinâmicas  como  perguntas  e  respostas,  teatros,  exercícios

adequados  para  a  prevenção  das  disfunções  musculoesqueléticas,  orientações

nutricionais quanto aos enjôos; tudo isso para integrar as equipes de profissionais com

as gestantes.

Desafios para o desenvolvimento?  Um dos desafios foi a aderência ao grupo,

participação e introversão das gestantes em participar no primeiro encontro. Muitas

não tinham certeza de se seria bom participar, pois já tinham suas idéias formadas a

respeito da gestação. Por serem auxiliadas por suas mães, amigas e outros parentes que

ajudavam  no  que  deveriam  fazer  e  como  sanar  suas  dúvidas,  sendo  muito  destes

mitos.

Quais as novidades desta experiência?  Conseguimos driblar a introversão já no

segundo  encontro,  com  auxilio  de  teatros,  participação  de  outros  profissionais,

brincadeiras  lúdicas,  dinâmicas  de  relaxamento.  A  participação  de  uma  equipe

multiprofissional,  fez  com que elas  se  sentissem mais  seguras  para  esclarecer  suas

dúvidas  e  compartilhar  suas  experiências.  Para  finalizar  cada  encontro,

proporcionamos um chá as gestantes, onde virava um momento de descontração e de

troca de experiências múltiplas.
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Eixo temático: Ciclos Vitais

CRIANÇA SAUDÁVEL

Ana Taíse Alves Souza Hatschbach 81

Aline Mutschal Ramos 82

Janice Pereira Bactista 
José Carlos Martins 84

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, São Francisco de Assis
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e
Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município.
Qual foi a experiência desenvolvida? Trabalho com grupos de crianças de 6 a 11 anos com
sobrepeso e obesidade.
Sobre o que foi?  Nosso trabalho foi focado na busca de mudanças alimentares de toda a
família.  Para isso,  trabalhamos com uma equipe multiprofissional,  que engloba diferentes
olhares  sobre  a  dinâmica  familiar  e  comportamental.  Um dos  diferenciais  do  grupo  é  o
trabalho com o responsável e a criança no mesmo momento.
Como funciona(ou) a experiência? Trabalhamos com 4 grupos de crianças de 6 a 11 anos e
seus responsáveis,  nas 4 Estratégias de Saúde da Família do município. Os encontros são
mensais. Nosso principal objetivo é a prevenção de complicações relacionadas a obesidade e
a melhoria da qualidade de vida das famílias. 
Desafios para o desenvolvimento? Buscamos envolver as crianças e seus responsáveis no
processo  de  construção  de  hábitos  alimentares  e  de  relacionamentos  familiares  mais
saudáveis.  No  intuito  de  corresponsabilizar  a  família  toda  para  obtenção  das  metas
estipuladas.
Quais  as  novidades  desta  experiência? Estabelecemos  metas  (de  níveis  fáceis,  médios  e
difíceis) e dinâmicas específicas para a faixa etária trabalhada nos grupos. Como resultados,
nestes  meses  iniciais  dos  grupos,  constatamos  a  apropriação  de  hábitos  saudáveis  pelas
famílias, a corresponsabilização dos familiares com os objetivos propostos pelos grupos e a
redução ou manutenção do peso pela maior parte das crianças.
Outras  observações:  Anteriormente  as  crianças  com  sobrepeso  e  obesidade  recebiam
atendimento  individual  da  nutricionista  e  acompanhamento  em  grupo  único  para  todo
município.  Devido à crescente demanda de crianças com sobrepeso e obesidade, surgiu a
necessidade de se criar grupos descentralizados com planejamento anual e com o apoio de
mais  profissionais.  Os  grupos  foram iniciados  no mês  de  março de  2014 e  as  atividades
encontram-se em andamento.
Referências Bibliográficas:
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82 Psicóloga, Psicóloga do NASF, São Francisco de Assis, Brasil.
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Eixo Temático: Gestão

EXPERIÊNCIA DE UM NÚCLEO DE APOIO EM SAÚDE MENTAL

Autor: Manoela Fonseca Lüdtke
Co-autor A: Cássia Cilene Saldanha Silveira

Co-autor B: Carlise Cadore
Co-autor C: Liziane da Silva Moreira 
Co-autor D: Amábile Augusta Minato
Co-autor E: Gilson Mafacioli da Silva

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

Pontos da rede/equipes da rede envolvidos: 
Saúde  Mental  (equipes  dos  CAPS), Atenção  Básica  (equipes  de  ESF),  Residência
Multiprofissional  em  Saúde  Mental/UFSM,  gestão  municipal  da  Política  de  Saúde
Mental.  

Qual foi a experiência desenvolvida? (construção de um grupo para realizar apoio
em saúde metal para a atenção básica)

A experiência  constitui-se  na implantação de  um grupo interdisciplinar  que
realiza apoio em saúde mental  para  equipes de Estratégia de Saúde da Família no
município de Santa Maria/RS. Esse apoio matricial em Saúde Mental é realizado pelo
Núcleo de Apoio em Saúde Mental, o qual anteriormente fora denominado Grupo de
Trabalho Atenção Básica e Redes (GT ABR). 

Para a efetivação de uma rede integrada, é necessário que os serviços de Saúde
Mental  e  da  Atenção  Básica  estejam  articulados  entre  si,  com  ações  estratégicas  e
inclusão de outras redes sociais. Nesse sentido, a Política Nacional de Saúde Mental
(2004) propõe o Apoio Matricial como uma estratégia de aproximação entre a Saúde
Mental e Atenção Básica. 

O Núcleo tem como objetivo produzir articulações na rede de saúde, promover
um espaço de Educação Permanente para os trabalhadores envolvidos no processo de
apoio,  bem como contribuir  para  a  saúde  do  trabalhador  na  medida  em que  este
encontra  no  grupo  um  espaço  de  trocas  onde  pode  colocar  suas  fragilidades  e
potencialidades  do  trabalho.  Este  trabalho  visa  apresentar  a  experiência  de  apoio
matricial em saúde mental desenvolvida por este grupo, no referido município.

Sobre o que foi? (sobre o trabalho de apoio realizado)
O  Apoio  Matricial  caracteriza-se  pela  ampliação  das  possibilidades  de

realização da clínica ampliada e potencializa a integração dialógica e horizontal entre
distintas  especialidades  e  profissões.  Além  de  oferecer  retaguarda  assistencial
especializada, oferece também suporte técnico-pedagógico para equipes e profissionais
encarregados  da  atenção  aos  problemas  de  saúde  (CAMPOS,  1999;  CAMPOS  e
DOMITTI, 2007). 

Em  consonância  a  isso  e  com  a  necessidade  de  fortalecer  a  rede  de  Saúde
Mental nos diferentes níveis de atenção, bem como reestruturar o modelo de atenção à
saúde  do  município,  buscou-se  a  ampliação  de  ações  no  sentido  de  disparar  um
processo  de  produção  coletiva  de  conhecimento  entre  a  Atenção  Básica  e  a  Saúde
Mental propondo novas práticas de cuidado em saúde. Para tanto, uma das estratégias
adotadas foi o Apoio Matricial. 



O Núcleo de Apoio em Saúde Mental constituiu-se como uma proposta/aposta
de apoiar as equipes da Atenção Básica. Dessa forma, a aposta na estratégia de apoio
teve  o  intuito  de  fortalecer  as  equipes  nos  seus  respectivos  territórios,  para  a
consolidação de um cuidado longitudinal em saúde mental. 

Como funcionou/funciona a experiência?
Os  profissionais  que  compõem  o  Núcleo  de  Apoio  são  representantes  dos

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município, Coordenação do Programa de
Residência  em  Saúde  Mental  da  UFSM,  Residentes  Multiprofissionais  em  Saúde
Mental e trabalhadores do Acolhe Saúde. Atualmente o Núcleo de Apoio em Saúde
Mental  realiza  uma  visita  mensal  para  as  unidades  apoiadas.  De  acordo  com  a
demanda por ações conjuntas entre equipe apoiada e apoiadores, outros encontros são
agendados ao longo do mês. Além disso, os apoiadores reúnem-se semanalmente para
discutir  o  processo  de  trabalho  do  apoio.  Mensalmente  também  é  realizado  um
encontro  ampliado,  onde  os  apoiadores  podem  contar  com  a  participação  de  um
agente  externo  (apoiadores  da  Politica  Nacional  de  Humanização,  docentes  das
Universidades)  para  a realização de uma discussão teórica sobre o tema e também
promovem encontros com as equipes apoiadas para avaliação do trabalho que está
sendo desenvolvido.

Atualmente o Núcleo de Apoio em Saúde Mental  realiza uma visita mensal
para  as  unidades  apoiadas.  De  acordo  com  a  demanda  por  ações  conjuntas  entre
equipe apoiada e apoiadores, outros encontros são agendados ao longo do mês. Além
disso, os apoiadores reúnem-se semanalmente para discutir o processo de trabalho do
apoio. Mensalmente também é realizado um encontro ampliado, onde os apoiadores
podem  contar  com  a  participação  de  um  agente  externo  (apoiadores  da  Politica
Nacional  de  Humanização,  docentes  das  Universidades)  para  a  realização  de  uma
discussão  teórica  sobre  o  tema  e  também  promovem  encontros  com  as  equipes
apoiadas para avaliação do trabalho que está sendo desenvolvido.

Desafios para o desenvolvimento? 
-  Novidade (tanto para a maioria dos profissionais  que realizam o apoio matricial,
quanto para as equipes apoiadas) no trabalho de apoio com essa configuração.
- Dificuldade das equipes apoiadas se organizarem (tempo e momento) para receberem
a equipe de apoio.
- Dificuldade e resistência em pensar seu próprio processo de trabalho (tanto a equipe
apoiadora quanto das equipes apoiadas)
-  Dificuldades  com a gestão municipal:  falta  de apoio e  condições  mínimas para o
trabalho (carro para o deslocamento às equipes de ESF)
- Falta de entendimento sobre o que é o apoio matricial.

 Falta de entendimento dos profissionais sobre a atribuição dos CAPS quanto ao
trabalho de apoio matricial e cuidado territorializado.

Quais as novidades dessa experiência?
-  Possibilidade  das  equipes  apoiadas  pensarem  o  cuidado  em  saúde  mental  no
território.
-  Possibilidade  de  pensar  o  cuidado  compartilhado  e  romper  com  a  lógica  do
encaminhamento.
- Evitar a cronificação dos usuários em processo terapêutico nos CAPS.
- Possibilidade de articulações de rede e estreitamento de laços entre os trabalhadores.
- Abertura de espaço nas equipes para discussão de casos de saúde mental e educação
permanente das equipes no que se refere ao tema da saúde mental.



- Incentivo as equipes para refletirem sobre seus processos de trabalho.
-  Trabalho  multiprofissional  estruturado  em  mini-equipes  /  pequenas  equipes
apoiadoras que integram profissionais de diferentes núcleos e serviços de saúde da
rede.

Referencias: 
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Eixo: TRANSVERSALIDADE 

GRUPO DA TERCEIRA IDADE

Renata Mori Gonçalves 85

Greice da Silva Ries 86

Larissa Santos Nunes 87

Local de experiência: 

Brasil, Rio Grande do Sul, São Vicente do Sul

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

NASF, ESF Fernando Pahin, ESF Lauro Prestes e ESF Daily Secconi

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Melhora do equilíbrio, melhora da qualidade de vida, acesso à informações sobre
alimentação, medicação, promoção de saúde e auto cuidado.  

Sobre o que foi?  

Aulas de ginástica, palestras sobre alimentação saudável, reeducação postural e
auto medicação

Como funciona(ou) a experiência? 

Aulas duas vezes na semana, com o tempo estimado de uma hora. Executamos
palestras, rodas de conversa, trocas de experiência, oficinas e aulas de fortalecimento
muscular,  equilíbrio  e  coordenação  motora.  Trabalhando  assim  a  prevenção  e
promoção de saúde com ênfase no envelhecimento humano

Desafios para o desenvolvimento? 

O principal  desafio  foi  a  aceitação  do  trabalho,  pois  nunca  antes  havia  sido
trabalhado neste grupo a idéia de prevenção e promoção de saúde.

Quais as novidades desta experiência?

É  um  grupo  que  tornou-se  mais  ativo  na  sociedade,  com  um  melhor
entendimento do envelhecimento, alimentação saudável, práticas corporais e atividade
física.  

Outras  observações:  Começamos  o  grupo  apenas  com  pessoas  idosas  e,
atualmente,  temos  alunos  de  idade inferior  à  considerada  idosa.  Iniciamos  com 23
(vinte e três) alunos, e, até o momento, estamos com 37 (vinte e sete) alunos.

85 Educadora Física, NASF, São Vicente do Sul, Brasil.
86 Fisioterapeuta, NASF, São Vicente do Sul, Brasil.
87 Nutricionista, NASF, São Vicente do Sul, Brasil.



Eixo Transversalidade

GRUPO DE HIPERDIA
Anelise Martins Cassol 88

Renata Mori GonçalvesA89

Greice da Silva Ries B90

Larissa Santos Nunes C 91

88Farmacêutica, Farmacêutica do NASF,São Vicente do Sul.
89profissão, função, cidade, país.
90profissão, função, cidade, país.
91profissão, função, cidade, país.

Local de experiência

Brasil, Rio Grande do Sul, São Vicente do Sul

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

NASF, ESF Fernando Pahim, ESF Lauro Prestes e ESF Daily Secconi

Qual foi a experiência desenvolvida?

Acompanhamento dos pacientes portadores das patologias como Diabetes e

Hipertensão  Arterial,  informações  sobre  interações,  uso  correto,  horários  e

posologias corretas, como promoção de saúde e auto cuidado.

Sobre o que foi?

Orientações aos pacientes juntos a slides informativos, sobre boas maneiras

durante o tratamento com anti-hipertensivos,  tratamento da diabetes  e insulina

dependentes

Como funciona (ou) a experiência?

Encontros mensalmente, um dia em cada localidade, com horário estipulados

junto a orientações e informações de boas praticas de alimentação com ênfase a

melhoria na qualidade de vida o do tratamento de cada paciente.

Desafios para o desenvolvimento?

O principal desafio foi à aceitação do trabalho, pois antes nunca havia sido

trabalhada neste grupo a idéia de prevenção e promoção de saúde.

Quais as novidades desta experiência?



É um grupo o qual começou a nos apresentou melhoras na taxas glicêmicas e da

pressão arterial, e qual começou a trazer junto à roda seus relatos de dificuldades junto a

alimentação e o uso da medicação.



Eixo: TRANSVERSALIDADES

IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

Larissa Nunes 92

Greice Ries 93

Renata Goncalves 94

Local de experiência:

Brasil, Rio Grande do Sul, São Vicente do Sul.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família, ESF Fernando Pahim, ESF Lauro Prestes,
ESF Daily Cecconi

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Implantação  do  Núcleo  de  Apoio  a  Saúde  da  Família  no  Município  de  São
Vicente do Sul 

Sobre o que foi?

Este trabalho objetiva relatar a experiência na implantação do Núcleo de Apoio a
Saúde da Família - NASF, na Cidade de São Vicente do Sul. O NASF surge com o
objetivo de ampliar o escopo de atuação e resolutividade das questões assistidas pela
Estratégia  de  Saúde  da  Família  –  ESF,  visando  agregar  saberes  e  experiência.  As
equipes NASF são formadas por diferentes profissionais de saúde de nível superior, e
sua composição mínima é definida de  acordo com a portaria  GM nº  154 de  24 de
janeiro de 2008 do ministério da saúde. A equipe NASF de São Vicente do Sul é tipo II
formada  por  quatro  profissionais  são  eles:  Educadora  Física,  Farmacêutica,
Fisioterapeuta, e Nutricionista. 

Como funciona (ou) a experiência?

A equipe em questão iniciou suas atividades no final de dezembro do ano de
2013, dando suporte a três estratégias da saúde da família distribuídas em: ESF Lauro
Prestes,  ESF Fernando Pahim e ESF Daily Cecconi. Esta equipe é formada por uma
Educadora  Física,  Fisioterapeuta,  Farmacêutica,  e  Nutricionista.  Em  um  primeiro
momento optou-se por conhecer o território assim como seus dispositivos sociais, suas
potencialidades, limitações e também buscamos nos integrarmos às equipes com que
trabalharíamos,  apresentando a  proposta  de  trabalho  do  NASF,  discutindo com as
mesmas a construção dos possíveis fluxos de assistência. A partir dai algumas questões
vêm sendo fomentadas pelos profissionais do NASF e algumas propostas que já se
concretizaram,  como:  estabelecimento  de  parcerias  para  implantação  de  grupos  de
gestantes e puérperas, grupos de apoio ao tabagismo, grupos do hiperdia Bem Viver,
grupos  de  ginásticas,  oficinas  de  reaproveitamento  integral  de  alimentos,  Palestras

92 Nutricionista, pós graduanda em Nutrição Clinica Ênfase em DCNT, NASF, São Vicente do Sul, Brasil.
93 Fisioterapeuta, NASF, São Vicente do Sul, Brasil.
94 Educadora Física, NASF, São Vicente do Sul, Brasil



sobre  alimentação  saudável  nas  escolas  juntamente  com  a  equipe  de  saúde  bucal.
Outros projetos em via de implantação: uma horta comunitária e de plantas medicinais
juntamente com as escolas, Politica nacional de atenção integral da saúde do homem,
Oficina para cuidadores. A equipe NASF está realizando atividades conforme as suas
diretrizes  como  visitas  domiciliares,  atendimento  singularizados,  assessoria  em
Programa de Saúde na Escola – PSE, assim agregando e dividindo experiências. 

Desafios para o desenvolvimento

O Núcleo de Apoio a Saúde da Família é uma equipe de profissionais pioneiros
na cidade, no começo da implantação da equipe teve resistência dos profissionais das
ESFS e da população por ter um modo de trabalho diferenciado por meio de grupos,
oficinas,  exercícios  físico  fazendo  a  promoção  e  prevenção  da  saúde,  visando  à
diminuição  de  demanda  das  ESFs.  Um  pouco  desta  resistência  foi  pela  falta  de
entendimento dos profissionais e usuários da saúde publicas. Como se passaram 08
meses a aceitação do NASF já é muito melhor tanto com as equipes das ESFs, ACS e
população. 

Quais as novidades desta experiência? 

Já  é  perceptível  o  entendimento  da  proposta  do  NASF e  o  impacto  disso  na
população em geral e na rotina de trabalho das equipes.

Referencias Bibliográficas 

Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica, Diretrizes do NASF – Núcleo
de Apoio a Saúde da Família. Brasília DF, 2010. 



Eixo temático: Transversalidade

 
INSERÇÃO DO NUTRICIONISTA DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

INTEGRADA EM SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE (RMIS) NA ATENÇÃO
BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ariane de Oliveira Botega95

Ana Paula Seerig96

Clarissa Maciel Selau 97

Leonardo Dachi dos Santos 98 
Rafaela Souza5

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família, Vigilância em Saúde e Gestão.
Qual foi a experiência desenvolvida? 
Relato a respeito da inserção e participação do profissional nutricionista da RMIS nas equipes
de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e na gestão da Secretaria de Município da Saúde
(SMS) da cidade de Santa Maria/RS.
Sobre o que foi? 
A RMIS tem como proposta a reorientação dos modelos de atenção à saúde para o SUS e
fundamenta-se na interdisciplinaridade e intersetorialidade como dispositivos facilitadores
da construção de conhecimento ampliado em saúde. Objetiva o crescimento profissional dos
residentes, incentivando a reflexão sobre as práticas desenvolvidas nos serviços de saúde nos
quais se inserem, além de estimular possibilidades para transformá-la. 
A inserção do residente nutricionista na Atenção Primária em Saúde (APS) contribui para
aumentar a capacidade de identificação das necessidades de saúde no que se refere à atenção
nutricional, já que se trata da porta de entrada do usuário na Rede de Atenção à Saúde. O
nutricionista faz o diagnóstico da situação alimentar e  nutricional  da população adscrita,
possibilitando elencar prioridades para o cuidado nutricional e contribuir para a promoção e
prevenção em saúde. Essas ações de alimentação e nutrição na APS contribuem tanto para
qualificação profissional quanto para a garantia da integralidade do cuidado.
Já o residente nutricionista inserido na gestão e vigilância em saúde tem a possibilidade de se
tornar um ator do processo decisório das políticas de saúde, uma vez que participa da análise
da situação de saúde da população, auxiliando no planejamento, avaliação, organização e
execução de práticas de saúde adequadas para o enfrentamento dos problemas existentes no
município, sendo esse campo de atuação uma estratégia de articulação interdisciplinar da
gestão  e  a  rede  de  saúde.  Além disso,  este  residente  faz  parte  do  campo da  promoção,
prevenção  e  controle  das  doenças  e  dos  agravos,  no  qual  atua  de  maneira  a  fomentar
mudanças do modelo de atenção.
Como funciona a experiência? 
Para a prática da atenção nutricional no âmbito da atenção básica, as equipes de referência
devem  ser  apoiadas  por  equipes  multiprofissionais,  a  partir  de  um  processo  de
matriciamento e clínica ampliada, com a participação do nutricionista que instrumentaliza os
demais  membros  da  equipe  para  o  desenvolvimento  de  ações  na  área  de  alimentação  e

95 Nutricionista, Residente da RMIS, Santa Maria, Brasil.
96 Nutricionista, Servidora do Município de Santa Maria - RS, Santa Maria, Brasil.
97 Nutricionista, Residente da RMIS, Santa Maria, Brasil.
98 Nutricionista, Residente da RMIS, Santa Maria, Brasil.

5 Nutricionista, Residente da RMIS, Santa Maria, Brasil.



nutrição, além de participa efetivamente das atividades integrando-se à equipe de trabalho
na ESF. 
Quanto à prática do nutricionista na vigilância em saúde e gestão esse reconhece a atenção
nutricional como parte fundamental para garantir a integralidade do cuidado, primando pela
interdisciplinaridade  na  gestão  e  atenção  a  saúde,  atuando como protagonista,  indutor  e
qualificador de práticas de alimentação e nutrição e promoção de saúde. 
O  planejamento  de  ações  busca  promover  a  construção  de  linhas  de  cuidado  e  co-
responsabilização entre os diferentes níveis de atenção, sendo uma ferramenta de gestão em
que participam sujeitos individuais e coletivos legitimando as ações, melhorando a qualidade
de  atenção  aos  usuários  e  possibilitando  a  tradução  das  políticas  públicas  em  práticas
assistenciais efetivas.
Assim, são atribuições do nutricionista residente: acolhimento multiprofissional com escuta
qualificada;  atendimento  clínico,  visitas  domiciliares  e  acompanhamento  de  usuários;
atividades  de  educação  em  saúde;  busca  ativa  de  usuários  em  risco  nutricional;
diagnóstico/monitoramento  do  estado  nutricional;  identificação  de  fatores  de  risco
nutricional  na  comunidade  e  em  grupos  vulneráveis;  planejamento  de  estratégias  de
promoção  a  hábitos  alimentares  saudáveis;  orientações  sobre  segurança  alimentar  e
nutricional e implantação de ações de vigilância alimentar e nutricional.
Para alinhamento e compartilhamento das atividades, são realizadas quinzenalmente tutoria
de núcleo com os nutricionistas da APS e da Vigilância em saúde, além de preceptoria.

Desafios para o desenvolvimento?
 A concepção de nutricionista envolve aspectos, cuja amplitude e interdisciplinaridade não

podem  ser  monopólio  de  uma  categoria  profissional,  pois  trabalhar  na  nutrição  não
significa  somente  a  prescrição  e  o  cálculo  de  dietas,  mas  a  luta  pela  conquista  da
cidadania, promoção à saúde e bem estar dos usuários;

 Integrar ações preventivas, promocionais e assistenciais; 
 Integrar  profissionais  em  equipes  interdisciplinar  e  multiprofissional  para  uma

compreensão mais abrangente dos problemas de saúde e intervenções mais efetivas;
 Transformação  do  modelo  assistencial  vigente  e  hegemônico  –  marcadamente

reducionista,  “medicalocêntrico”, individualista,  centrado na doença e orientado para a
cura  –  para  a  construção  de  um  novo  modelo  assistencial  –  integral,  humanizado  e
compromissado com o atendimento de necessidades e com a garantia do direito à saúde; 

 Vivenciar os processos de integração entre diferentes níveis do sistema;
 Inserção do Profissional Nutricionista na gestão.

Quais as novidades desta experiência?
7) Proporcionar  ao  município  de  Santa  Maria  a  oportunidade  dos  usuários  acessarem  o

profissional nutricionista na APS, ampliando o seu olhar para o profissional;
8) Promover apoio matricial em alimentação e nutrição; 
9) Proposta  inovadora  para  o  Município  de  Santa  Maria  com  a  RMIS  trabalhando  na

perspectiva do Multi e do Interdisciplinar.
 

Referências Bibliográficas:
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.



Eixo temático: CICLOS VITAIS

MUDANÇA NA QUALIDADE DE VIDA: MULHERES FAZENDO ARTE E
DESCOBRINDO A FELICIDADE

Autor Bernardete Uliana 99

Co-autor Josemar Baptaglin 100

Co-autor Janice Baggio101

Co-autor Eliane Braga102

Co-autorMaria Vestena103

Co-autorViviane Stefanello104

Local de experiência:  o grupo está ocorrendo na comunidade Linha Rigon no
interior do município de Nova Palma/RS.

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

Qual foi a experiência desenvolvida?  Esse relato descreve a experiência com

usuárias  do  município  de  Nova  Palma,  na  qual  a  Agente  Comunitária  de  Saúde,

juntamente  com  extensionista  da  EMATER,  reúnem-se  para  realizar  oficinas  de

artesanato/culinária e conversar sobre saúde.

Sobre  o  que  foi?  Roda  de  conversa  e  oficinas  de  artesanato/culinária  com
usuárias do município, com o intuito de promover a saúde, autoestima e cuidado com
a saúde.

Como funciona(ou) a experiência? O grupo iniciou em junho de 2013, a partir da
necessidade de uma usuária da comunidade, na qual mobilizou para a implementação
do mesmo. Atualmente, o grupo acontece na casa de uma usuária, uma vez ao mês, e
estão  participando  no  total  oito  usuárias.  São  realizadas  oficinas  de  artesanatos  e
culinária,  como:  tear com lã de  tricô,  crochê,  confecção de  sabão caseiro,  trocas  de
receitas.  No final  de cada encontro é  planejado o  próximo.  Com a participação no
grupo, observa-se que as usuárias estão mais interessadas com o seu cuidado, com a
família e com o meio ambiente.

Desafios  para  o  desenvolvimento:  Sensibilizar  as  usuárias  a  realizarem  o
acompanhamento anual da saúde da mulher.

Quais as novidades dessa experiência?  As usuárias que participam do grupo,
hoje,  realizam  o  acompanhamento  anual  da  saúde  da  mulher.  Nessas  rodas  de
conversas  as  mulheres  conseguem  expor  mais  sobre  sua  vida  e  seus  problemas,
fazendo  com  que  elas  reflitam  sobre  o  assunto,  ajudando  a  buscarem  soluções;
Consequentemente essas mulheres estão mais motivadas para viver.

99 Agente Comunitária de Saúde, Nova Palma/RS, Brasil.
100 Agente Comunitário de Saúde, Nova Palma/RS, Brasil.
101 Agente Comunitária de Saúde, Nova Palma/RS, Brasil.
102 Agente Comunitária de Saúde, Nova Palma/RS, Brasil.
103 Agente Comunitária de Saúde, Nova Palma/RS, Brasil.
104 Agente Comunitária de Saúde, Nova Palma/RS, Brasil.



Eixo Temático: Ciclos Vitais

OLHARES SOBRE O ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA          

 105Simone Cambraia Machado Haygert
             106Mariéli Leonadi Pasetto

 107Marta Lisandra Carvalho Machado

 Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul - RS, Santa Maria.

Ponto de rede - equipe de rede envolvida: Unidade Básica de Saúde, Conselho
Tutelar, Hospitais, Poder Judiciário (Ministério Público).

Em seu ensaio “O olhar do viajante” o etnólogo Sérgio Cardoso ( 1989) afirma
que o “ver” e o “olhar” configuram campos de significação distintos. O “ver” segundo
ele,  em geral conota no vidente uma certa discrição e passividade, enquanto que o
“olhar” é diferente, ele remete, de imediato, à atividade e às virtudes do sujeito, ele
perscruta  e  investiga,  indaga a partir  e  para além do visto.  Lançar olhares para as
práticas em saúde mental na atenção psicossocial mais especificamente na infância e
adolescência  nos  remete  a  uma  postura  investigativa  que  busca  “significar  e
resignificar” nosso “fazer” em prol  do cuidado.  Fazer  este  que toma como foco o”
acolhimento”  que  é  uma  ferramenta  de  intervenção  na  qualificação  da  escuta  de
demandas  na  saúde  mental,  que  pressupõe  uma  postura  e  prática  de  ações  que
favorecem a construção de confiança e compromisso dos usuários com os serviços e a
equipe.Neste contexto temos o:  Caps Infantil que surge como serviço substitutivo ao
atendimento  hospitalar  psiquiátrico.  É  um  espaço  proposto  pelo  movimento
antimanicomial brasileiro organizado. Segundo Lobosque (2006) a constituição desse
movimento  social,  autônomo  face  a  partido  ou  administrações,  permitiu  assegurar
conquistas importantes  não só para as relevantes realizações já obtidas no âmbito da
Reforma psiquiátrica, mas também para a concepção da Reforma que se quer. Vem
propiciando a organização política dos usuários e familiares, que se tornaram assim
protagonistas  decisivos  na  luta  por  uma  sociedade  sem  manicômios.  No  entanto,
Dimenstein (2007) alerta que atualmente, a reforma psiquiátrica continua apresentando
fragilidades. A implantação de dispositivos como os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS) por si só, não significa mudança nos cuidados em saúde e pode se configurar
em velha prática  com nova roupagem.  Portanto,  percebe-se  quão necessário  se  faz
alterar o modo como os trabalhadores de saúde se relacionam com a vida e com os
sofrimentos  dos  sujeitos.  Hoje  há  uma  tendência  à  multiplicação  de  cursos  de
especialização, residências multiprofissionais, que atuam no cenário da saúde mental
como tentativas de apropriação de novos saberes. Quando se inaugurou o Caps Infantil
no ano de 2005 na cidade de Santa Maria-RS, à equipe mínima era constituída na sua
maioria de trabalhadores contratados por um consórcio municipal de saúde e poucos
concursados públicos. O Caps Infantil constituía-se por uma equipe multiprofissional
composta  por:  Psiquiatra,  psicólogo,  assistente  social,  terapeuta  ocupacional,
enfermagem, técnico em saúde mental,  que buscavam no anseio do “novo” a criar
“modos” de pensar e fazer uma saúde mental voltada ao acolhimento de crianças e

105 Arterapeuta, Residência em Saúde Mental. Email: scambraia@brturbo.com.br
106 Psicóloga, Especialização em Saúde Mental. Email: marielipasetto@hotmail.com 
107 Enfermeira, Especialização em enfermagem do trabalho. Email: martalisandra@bol.com.br 
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adolescentes em sofrimento mental. Inicialmente, como se constituía o único serviço na
cidade  de  Santa  Maria-RS  a  receber  os  usuários  crianças  e  adolescentes,  foi
“imaturamente”  sendo preenchido  por  demandas  de  toda  à  ordem,  isto  é,  não  se
configurando  no  foco  de  atenção  à  criança  e  adolescente  com sofrimento  psíquico
grave.  Conforme  a  portaria  nº  336-02,  art  1,  que  instituiu  o  Caps  Infantil,  toda
população  com  transtornos  mentais  severos  e  persistentes  deve  ser  atendido
prioritariamente. Com o decorrer do tempo a equipe passou por diversas mudanças,
desde os profissionais até o espaço físico. O ingresso no serviço em grande parte vinha
sendo encaminhado pelas escolas, conselho tutelar e livre demanda, e a primeira escuta
se  caracterizava  como  uma  triagem  onde  na  maior  parte  os  usuários  eram
encaminhados  para  consulta  psiquiátrica.  Hoje,  estamos  configurados  de  forma
diferente, construímos e desconstruímos várias vezes o modo de acolher, tivemos um
olhar externo de uma supervisão institucional que nos ajudou bastante, participamos
de eventos,  congressos,  e  observamos práticas  diferentes  de  se  fazer  saúde mental.
Enquanto  equipe,  começamos  a  ampliar  nosso  “leque” de  profissionais,  agregando
estagiários e residentes multiprofissionais que muito colaboram no pensar e refletir um
novo modo de fazer. O Acolhimento no Caps Infantil atualmente é realizado em vários
turnos  por  equipes  com  três  profissionais  de  diferentes  áreas  que  se  dedicam
exclusivamente a receber e acolher os usuários que chegam à procura de atendimento.
O acolhimento não é um espaço ou local, mas sim uma postura ética dos profissionais.
(MINISTERIO DA SAÚDE, 2008).  Os profissionais  que realizam o acolhimento têm
como  suporte  uma  ferramenta  o  qual  se  caracteriza  por  um  questionário  com
perguntas semi-estruturadas, onde iremos compreender a real situação do usuário e os
devidos atendimentos, e ainda se necessários os encaminhamentos para determinados
profissionais da saúde, educação, entre outros. A linha de cuidado na saúde mental
prioriza o sujeito na sua singularidade, portanto o olhar voltado para resolutividade e
responsabilização, sendo orientada para os outros serviços de saúde para continuidade
a assistência. A presente experiência visa mapear como o acolhimento é efetivado pelos
trabalhadores do serviço enquanto ferramenta de intervenção, qualificação de escuta,
construção de vinculo e garantia de acesso. A idéia é relatar a prática de acolhimento
que foi se atualizando no cotidiano do trabalho, em uma dimensão micropolítica. Não
objetivamos  discutir  modelos  de  acolhimento,  mas  relatar  como  o  acolhimento  se
desdobra  na  prática  mapeando  as  suas  dificuldades  e  potencialidades.  Pensamos,
então, que este relato se justifica pelo ato de que, é nas micropolíticas que se atualizam
as redes entre os princípios do SUS e a Reforma Psiquiátrica, ou seja, a micropolítica é o
campo  de  possibilidades  para  as  macropoliticas.  O  Caps  infantil  agora  tem  uma
regulamentação  ética  a  seguir  se  enquadrando  as  normas  do  Ministério  da  Saúde
visando uma mudança nos atendimentos técnico- assistencial, onde possibilita que o
processo de  trabalho  seja  focado na  relação  profissional/usuário  e  sua rede social,
mediante os parâmetros éticos, técnicos, humanitários, levando a um reconhecimento
do usuário como sujeito ativo e participante no processo da saúde (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2008).
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BRASIL Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, Núcleo Técnico da
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Eixo: Atenção Básica

OUTUBRO ROSA

Rosana Escobar¹
Claudete Xavier Ribeiro¹

Nathália Marion Fantinel²
Patrícia Curti Bueno³

Sara Jaques¹
Tereza Bastos¹

Local da experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria

Pontos da rede envolvidos: Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família
Roberto Binato

Qual foi a experiência desenvolvida¿ Teatro com o tema Câncer de mama em
Grupo HiperDia.

Sobre o que foi¿ Tratamento, vivências e inserção social e familiar de mulheres
com diagnóstico de câncer de mama.

Como funcionou a  experiência¿  A atual  Estratégia  de  Saúde (ESF)  Roberto
Binato teve início como Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1996,
em 2003 foi implementado o Programa Saúde da Família (PSF) e após ESF. Com foco
na prevenção e promoção da saúde iniciou-se em 2000 o Grupo HiperDia, a fim de
promover a educação em saúde.

Atualmente  a  Unidade  se  organiza  com  o  planejamento  dos  grupos  toda
primeira  quarta-feira  do  mês,  no  qual  participam  agentes  comunitários  de  saúde
(ACS), enfermeiros, acadêmicos e professores dos cursos de nutrição e fisioterapia do
Centro  Universitário  Franciscano,  e  Residência  Multiprofissional  da  Universidade
Federal de Santa Maria. Os grupos ocorrem nas próximas quartas-feiras do mês nas
comunidades Prado, Caramelo e Jockey Club.

No mês de outubro de 2013 em razão da campanha nacional  Outubro Rosa
planejou-se um teatro com o tema Câncer de mama. O teatro foi intitulado “Ana Maria
Brega” nos moldes do programa Mais Você da Rede Globo e elucidou o dia-a-dia de
mulheres  da  comunidade  com  histórico  de  câncer  de  mama.  Foi  enfatizada  pelas
pacientes  as  limitações,  vivências  e  inserção  social  e  familiar  no  período  entre  o
diagnóstico e tratamento da doença. As mesmas em seus depoimentos incentivaram as
mulheres  presentes  no  grupo  a  realizar  autoexame  para  prevenção,  assim  como
mamografia e ultrassonografia para diagnóstico. Outra questão que foi abordada é o
aumento da incidência de câncer de mama em homens, já que a maioria da população
percebe  como  uma  doença  apenas  feminina.

Ainda, foi abordada a questão qualidade de vida das mulheres e importância
do apoio familiar no diagnóstico, tratamento e pós doença. Ao término da apresentação
foi aberto para questionamentos da comunidade que teve oportunidade de tirar suas
dúvidas e, realizada leitura de uma mensagem de autoestima.



Desafios  para  o  desenvolvimento¿  Não foram  encontrados  desafios  para  o
desenvolvimento da atividade.

Quais as novidades dessa experiência¿ Grupos como este, construído por toda
equipe e com o intuito de estimular a população na discussão de doenças da atualidade
nos faz refletir acerca da autonomia do sujeito, e a necessidade de empoderar o mesmo
para autoconhecimento das funções biopsicossociais.



Eixo temático: Transversalidade

 
PRIMEIRA CHAMADA NUTRICIONAL COM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS NO

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, RS 

Leonardo Dachi dos Santos108

Ana Paula Seerig109

Aline Braido 110

Clarissa Selau 111

Francine Gabbardo112

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Atenção Básica/Saúde da Família, Vigilância em Saúde e Gestão.
Qual foi a experiência desenvolvida? 
Realização da primeira Chamada Nutricional com crianças de 0 a 5 anos de idade em cinco 
Unidades de Saúde onde há inserção do Programa de Residência Multiprofissional Integrada 
em Sistema Público de Saúde (PRMIS) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 
Santa Maria/RS.

Sobre o que foi? 
As chamadas nutricionais  são estratégias  realizadas  durante  as  Campanhas  Nacionais  de
Imunização  a  fim  de  mobilizar  população  e  gestores  de  saúde  sobre  a  importância  do
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na infância por meio do levantamento
de informações  sobre situação de  saúde,  dados  antropométricos  e  consumo alimentar  de
crianças  menores  de  cinco  anos  (BRASIL,  2013).  Para  exercer  a  Vigilância  Alimentar  e
Nutricional (VAN) ampliada é importante a adoção de diferentes estratégias de vigilância,
tais  como a epidemiológica,  através de inquéritos populacionais e chamadas nutricionais,
assim  como  produção  científica  abordando  a  VAN.  Estas  estratégias  irão  produzir  um
conjunto  de  indicadores  de  saúde  e  de  nutrição  que  deverão  orientar  a  formulação  de
políticas  públicas  e  ações locais  de  atenção nutricional.  (BRASIL,  2013).  Deste modo,  por
iniciativa  de  um  grupo  de  nutricionistas  do  Programa  de  Residência  Multiprofissional
Integrada em Sistema Público de Saúde (PRMIS) da Universidade de Santa Maria (UFSM)
das  áreas  de  concentração  de  Vigilância  em  Saúde  e  Atenção  Básica  e  da  preceptora,
nutricionista  da  Secretária  de  Município  da  Saúde,  foi  realizada  a  primeira  Chamada
Nutricional com crianças de 0 a 5 anos de idade em cinco Unidades de Saúde com Estratégia
de Saúde da Família no município de Santa Maria, RS.

Como funcionou a experiência? 

108 Nutricionista, Residente do PRMIS da Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria, 
Brasil.
109 Nutricionista, Servidora do município, Santa Maria, Brasil.
110 Nutricionista, Residente do PRMIS da Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria, 
Brasil.
111 Nutricionista, Residente do PRMIS da Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria, 
Brasil.
112 Nutricionista, Residente do PRMIS da Universidade Federal de Santa Maria; Santa Maria, 
Brasil.



A chamada nutricional foi realizada no dia 24 de agosto de 2013 concomitante à Campanha
Nacional de atualização da Carteira de Vacinação. Esta data foi escolhida estrategicamente
visando avaliar um número significativo de crianças,  já que estas iriam às unidades para
atualizar  a  carteira  de  vacinação.  Foram  realizadas  avaliação  nutricional  e  análise  do
consumo alimentar de crianças entre 0 e 5 anos que compareceram as Unidades de ESF para
atualização da carteira.  Para  essa atividade foram utilizados  os formulários  preconizados
pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). A amostra foi composta por
150  crianças  e  para  a  operacionalização  da  atividade  participaram  os  residentes  e  a
preceptora de núcleo da Nutrição, além dos membros das equipes de saúde envolvidas. 

Desafios para o desenvolvimento?
Existem entraves para o desenvolvimento de ações na área da alimentação e nutrição no
Município de Santa Maria - RS, pois para uma população de 261.031 (IBGE, 2010) o mesmo
possui apenas duas nutricionistas na Saúde, sendo que uma delas é lotada no serviço de
atenção  secundária.  Logo,  a  parceria  com  trabalhadores  e  estudantes  do  Programa  de
Residência Multiprofissional Integrada em Sistema Público de Saúde da UFSM permitiu a
realização de atividades de Vigilância Alimentar e Nutricional, fortalecendo assim, o núcleo
profissional da Nutrição. Devido ao clima frio e chuvoso no dia da Campanha e de que nas
unidades de ESF inseridas na Chamada Nutricional, a maioria das crianças estarem com a
caderneta de vacinação em dia, a amostra não foi tão significativa.

Quais as novidades desta experiência?

A realização de uma Chamada Nutricional no município foi uma estratégia desafiadora, que
possibilitou  obter  informações  referentes  ao  estado  nutricional  e  consumo  alimentar  das
crianças avaliadas. Experiências como esta são relevantes na Atenção Primária, com intuito
de planejar estratégias e ações, visando um impacto positivo na Saúde Pública, considerando
o atual cenário epidemiológico em nosso país, com altos índices de sobrepeso e obesidade,
fatores de risco para inúmeras doenças crônicas. Assim sendo, é necessário que o SISVAN
seja sistematizado em todas as unidades de saúde do município objetivando ter um perfil do
estado nutricional e consumo alimentar da população, por isso entende-se que esta iniciativa
foi relevante, pois se trata de uma ferramenta a ser utilizada para a organização da Atenção
Nutricional na Atenção Básica.

Referências Bibliográficas:
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.



Eixo temático: Ciclos Vitais

 PROMOÇÃO DE SAÚDE EM GRUPO DE MATURIDADE ATIVA DO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, RS 

Ariane de Oliveira Botega1 
Ana Paula Seerig2

Leonardo Dachi dos Santos3 

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Vigilância em Saúde e Gestão.

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Realização de promoção de saúde em grupo de maturidade ativa realizada por

profissionais nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Programa de

Residência Multiprofissional Integrada em Sistema Público de Saúde (PRMIS).

Sobre o que foi? 

Consistiu-se na realização de promoção de saúde em um grupo de maturidade

ativa do município de Santa Maria, RS, sendo uma atividade integrante da Semana de

Não  Violência  ao  Idoso.  A  realização  de  grupos  de  promoção  em  saúde  para  esse

público  é  importante  para  o  monitoramento  das  condições  de  saúde,  alimentação e

nutrição  e,  são  estratégias  de  ampliação  da  atenção  e  do  cuidado  em  saúde  no

município. 

Destaca-se que a promoção da saúde é uma das prioridades do Pacto pela Vida

para a construção de uma abordagem integral do processo saúde-doença e tem como

foco  o  enfrentamento  dos  problemas  de  saúde  embasados  no  reconhecimento  dos

determinantes sociais de saúde da população.

Como funcionou a experiência? 



Os nutricionistas que atuam na Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria,

RS foram solicitados por profissionais da equipe da Unidade Básica de Referência do

território  para participar  de  atividades em grupos  de  promoção em saúde a  fim de

abordar temas envolvendo alimentação e nutrição. Neste grupo foi realizada roda de

conversa, que são  espaços coletivos de discussão e de interação intersujeitos, que tem

como perspectiva a sensibilização e promoção de educação em saúde sobre alimentação

saudável e dietoterapia para as patologias mais prevalentes dos participantes.

Também  foi  realizada  avaliação  nutricional,  com  aferição  de  peso,  estatura  e

cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), sendo discutida a importância de um peso

adequado  como  promotor  na  prevenção  ou  tratamento  de  patologias.  Foram

preenchidos os formulários do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN),

a fim de conhecer o perfil nutricional e as doenças mais prevalentes neste grupo, assim

como servem para o planejamento de ações para melhorar a qualidade de vida dos

usuários. 

A roda de conversa contou com participação de 16 pessoas, sendo 4 adultos e 12

idosos que frequentam o grupo em questão. Os adultos foram todos do sexo feminino,

em relação aos idosos, 11 são do sexo feminino e 1 do sexo masculino. A respeito do

estado nutricional dos adultos, 25% (n=01) apresentaram eutrofia, 25% (n=01) sobrepeso

e 50% (n=02) obesidade. Já os idosos do sexo feminino, 9% (n=01) estavam com baixo

peso, 45,5% (n=05) são eutróficos e 45,5% (n=05) sobrepeso. Quanto ao idoso do sexo

masculino, 100% (n=1) apresentou estado nutricional de eutrofia.

Durante a roda de conversa foram entregues folders sobre alimentação saudável e

referentes aos cuidados nutricionais para as patologias mais prevalentes no grupo, que

foram a Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e Doenças Cardiovasculares.

Desafios para o desenvolvimento?

- O acesso por parte do nutricionista aos grupos de maturidade ativa do município

de Santa Maria, RS.

 - A integração de ações preventivas e assistenciais; 

 - Integração de equipe multiprofissional para uma compreensão abrangente dos
problemas de saúde e intervenções mais efetivas.

Quais as novidades desta experiência?



 - Proporcionar aos usuários do Sistema Público de Saúde do município de Santa
Maria a oportunidade de acessarem o nutricionista;

 - Promoção de estratégias de ampliação do cuidado a população;

 - Desenvolvimento de Vigilância Alimentar e Nutricional do grupo etário.

Referências Bibliográficas:
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Saúde.  Glossário  temático:  promoção  da  saúde.  Projeto  de  Terminologia  da  Saúde.

Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

Lipschitz DA. Screening for nutritional status in the elderly. Primary Care, 1994;
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Eixo Temático: GESTÃO

PSE- SAÚDE E EDUCAÇÃO CONSTRUINDO UMA REDE DE ATENÇÃO AO

ADOLESCENTE

Autores
Liliane Simon, Enfermeira1

Carla Ribeiro Ciochetto2 
Gilda Maria Ravanello Mariosi3 

Maria das Graças Siqueira4

 Carmem Peres Mesquita5 

Local de experiência (País, Estado, Município): 4ª Coordenadoria Regional de Saúde,

Santa Maria, RS, Brasil.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 

Para realização do presente trabalho esteve envolvido no planejamento a 4ª

Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS) e a 8ª Coordenadoria Regional de Educação

(8ªCRE). O público alvo foi profissionais da Atenção Primária em Saúde, gestores da

Saúde e da profissionais da Educação dos 32 municípios da 4ª CRS. 

Qual foi a experiência desenvolvida?

Através de uma parceria entre a 4ª CRS e a 8ª CRE, foi criado o Grupo de

Trabalho  Intersetorial  Regional  (GTI-Regional),  que promoveu a “Formação para

profissionais da Saúde e Educação no Programa Saúde na Escola”, através de quatro

módulos, como descrito na Tabela 1. 

Ao final do primeiro e do quarto módulo os profissionais, realizaram uma

avaliação das temáticas abordadas, da metodologia de trabalho, dos palestrantes, e

fizeram sugestões para  próximos encontros, tendo como proposta do GTI-Regional a

continuidade dos encontros para a apoiar o trabalho nos municípios.

Para a realização dos eventos, o GTI-Regional buscou parcerias com o Centro

Regional de Referencia para o Enfrentamento ao Crack e outras drogas (Universidade

Federal de Santa Maria); com o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do

Escolar (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); Centro de Apoio Psicossocial

infantil- CAPSi (Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria/RS); SES/RS, através

dos técnicos da 4ª CRS, Seção Estadual da Saúde da Criança e Adolescente,  além de

profissionais da 8ª CRE e SEDUC/RS.

Os módulos buscaram estimular as atividades de maneira cooperativa,

favorecendo a troca de ideias e experiências, entre os participantes, utilizando-se as



seguintes metodologias de trabalho: palestras, vídeos temáticos, dramatizações, grupos

de discussão, oficinas, relato de experiências.

Sobre o que foi?

O trabalho teve como objetivo ampliar a rede de cuidado, através de ações de

promoção à saúde e prevenção de agravos que comprometam o pleno

desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, incentivando os gestores a aderir

ao Programa Saúde na Escola e a implementar a Política de Saúde do Adolescente,

assim como a Caderneta de Saúde do Adolescente, e a capacitar os trabalhadores,

através dos encontros de “Formação para profissionais da Saúde e Educação no

Programa Saúde na Escola”, para os municípios da 4ª Coordenadoria Regional de

Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul.

Como funciona(ou) a experiência?

O GTI-Regional através de apoio institucional e capacitação aos profissionais

incentivo à adesão ao PSE, sendo que 78% dos municípios da 4ªCRS formalizaram a

adesão ao Programa. Além disso, estimulou a formação do GTI-Municipal, para a

coordenação e busca de parcerias locais de trabalho, tais como Programa Primeira

Infância Melhor (PIM), Política de Saúde da Criança e Adolescente, CREAS, CAPS,

entre outros, para a operacionalização a nível municipal. 

Dos 32 municípios da 4ª CRS/SES/RS, 97% dos município participaram dos

módulos, com média de 60 profissionais que multiplicadores. Dentre os participantes,

60% atuam na rede de saúde (gestores, enfermeiros, psicólogos, odontólogos,

nutricionistas, técnicos de enfermagem, farmacêutico, etc) provenientes vários serviços

como Estratégias de Saúde da Família, Unidade Básica de Saúde, NASF, PIM e CAPS, e

40% originários de setores como escolas, secretária de municipal de educação, rede de

assistência social (coordenadores pedagógicos, professores, psicólogos, gestores e

assistentes sociais).

A avaliação dos módulos realizada pelos participantes, foram positivas, sendo

destacado a enfase das temáticas abordadas, como inovadoras, apropriadas ao

cotidiano das escolas, estimulantes para o trabalho a ser desenvolvido a nível local,

enfatizando a  proposta da educação continuada.

A intersetorialidade  favoreceu à implementação da Política de Saúde do

Adolescente em 32% dos municípios,  utilizando a Caderneta de Saúde, como uma

ferramenta para o processo de consolidação da linha de cuidado à saúde dessa

população. 



Desafios para o desenvolvimento?

O maior desafio foi o convencimento aos gestores da saúde e educação sobre a

importância de aderirem ao PSE. Além disso, é necessário a organização dos

profissionais dos municípios para organização das atividade que deverão ser

programadas ao longo do ano nas escolas.

Quais as novidades desta experiência?

Os encontros evidenciaram a importância da intersetorialidade (saúde e

educação) para promover integralmente a promoção e prevenção aos agravos nesse

ciclo de vida, pois a escola é o principal local onde os adolescentes estão inseridos.

Outras observações 

        Através da avaliação em instrumento específico e da participação nos encontros,

verificou-se a importância desses espaços coletivos de trocas de experiências e

aprendizagens contínuas, que provocam o aumento da capacidade de analisar e

intervir nos processos de educação em saúde.

Tabela: Sistematização dos módulos da “Formação para profissionais da Saúde e

Educação no Programa Saúde na Escola” no ano de 2013, 4ª CRS.

 

Módulos Temática 

I Módulo - Programa Saúde na Escola – Adesão 2013 

 Triagem visual 

-  Identificação  de  educandos  com  possíveis  sinais  de  alteração  na
audição e de linguagem oral 

- Orientações sobre aquisição de óculos e próteses auditivas via SUS 

- Cantinas alimentares saudáveis 

- Promoção da Alimentação saudável na Escola

II Módulo - Informações Gerais sobre a adesão ao PSE
- Prevenção das Violências na escola  e Comunidade - Comissão Regional de
Prevenção à Violencia na escola – COPREVES

-  Prevenção  ao  Uso  de  Álcool,  Tabaco,  crack  e  outras  drogas  na  Escola
abordando  os  4  níveis:  Ed.  Infantil,  Fundamental  e  Médio/EJA   e  na
comunidade



III Módulo - Saúde Mental na Escola

IV Módulo - Linha de Cuidado ao Adolescente e Implantação da Caderneta de Saúde do 
Adolescente

- SPE: Direitos sexuais e reprodutivos e DST/AIDS,  Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN)

- Gênero, Homofobia e Violência na escola

- Experiências municipais de Cuidado ao Adolescente

________________________________________________________________________
1 Enfermeira, Coordenadora da Política da Atenção Básica da 4ª CRS/SES/RS, Santa Maria,
Brasil
2Nutricionista, Mestre em Nutrição e Alimento, Santa Maria, Brasil
3Enfermeira, Coordenadora da Política DST/Aids, da 4ª CRS/SES/RS, Santa Maria, Brasil
4Enfermeira, Coordenadora da Saúde do escolar, 8ª CRE/SEDUC/RS, Santa Maria, Brasil
5  Psicóloga, 8ª CRE/SEDUC/RS, Santa Maria, Brasil



Eixo temático:ATENÇÃO BÁSICA

QUEBRA DE PARADIGMAS: PROMOÇÃO À SAÚDE COMO FOCO DA
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E REDE INTERSETORIAL

Laciane Romero Vieira113

Andréia de Pelegrini Santini114

Cristiane Brito da Luz115

Deise Losekann116

Lidiane da Silva Gabbi Fiori117

Lourdes RossatoStefanello118

Local de experiência: O trabalho de educação em saúde está sendo realizado em
onze  comunidades  do  interior  do  município  de  Nova  Palma/RS  e  em  duas
comunidades do meio urbano da cidade.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Equipes da Estratégia de Saúde da
Família, profissionais da Policlínica Municipal e Rede intersetorial através do CRAS –
Centro de Referência de Assistência Social.

Qual foi a experiência desenvolvida? Esse relato descreve a experiência com os
usuários do município de Nova Palma, na qual a Equipe da Saúde vinculou-se a uma
ação que a Assistência Social já realizava (exercício físico), acrescentando juntamente
rodas de conversa sobre a saúde com a comunidade.

Sobre  o  que  foi?  Roda  de  conversa  e  exercício  físico  com  os  usuários  do
município, com o intuito de promover a saúde.

Como  funciona(ou)  a  experiência?  A  experiência  foi  realizada  a  partir  dos
grupos  de  atividade física  que já  existiam nas  comunidades,  através  do CRAS.  As
equipes  de  ESF já  haviam percebido  a  necessidade  da  realização  de  atividades  de
promoção à saúde, entretanto sabiam que a criação de um novo grupo não teria adesão
dos usuários, mas entendiam a necessidade de mudar o foco de atenção curativa para
preventiva. A partir disso, através dos agentes comunitários de saúde foi realizado um
levantamento junto às comunidades para verificar os interesses e individualidades de
cada grupo. Logo, foi realizado o planejamento multiprofissional, com as equipes de
ESF,  atenção  básica,  policlínica  municipal  (fisioterapeutas,  psicólogos,  odontólogos,
fonoaudiólogos,  nutricionistas,  farmacêuticos)  e  CRAS,  juntamente  com  o  apoio
institucional.  Foi  desenvolvido  um  cronograma  de  atividades  físicas  e  rodas  de
conversa,  o  qual  foi  discutido  e  organizado  nas  reuniões  de  equipe  com todos  os
profissionais  envolvidos  e  posteriormente  divulgado  nas  comunidades.No  mês  de
outubro de 2013 houve uma experiência nas atividades de comemoração do mês do
idoso.  O  projeto  iniciou efetivamente  no  mês  de  abril  de  2014,  com  atividades

113Agente Comunitária de Saúde, Nova Palma, Brasil.
114Nutricionista, Apoio Institucional, Nova Palma, Brasil.
115Enfermeira, Coordenadora ESF 01, Nova Palma, Brasil.
116Educadora física, Nova Palma, Brasil.
117Psicóloga, Secretária Municipal da Saúde e Assistência Social, Nova Palma, Brasil.
118Enfermeira, Coordenadora ESF 02, Nova Palma, Brasil.



agendadas até  o mês de dezembro. Cabe salientar que a experiência  contou com o
apoio da Gestão Municipal e das comunidades cedendo o local para a realização das
atividades.No  planejamento  dessas  atividades  está  previsto  uma  avaliação  para
destacar seus pontos negativos e positivos e a organização do próximo cronograma.

Desafios para o desenvolvimento:  O maior desafio foi construir o cronograma
fazendo com que todos os núcleos profissionais participassem das rodas de conversa
com a comunidade.

Quais as novidades dessa experiência?  A partir dessa atividade iniciou-se um
trabalho de Promoção da Saúde com a comunidade, visto que as ações coletivas eram
restritas, focando muito o atendimento individual e a assistência.



Eixo temático: Gestão

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL COMO APOIO NO PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO DE UM PLANO REGIONAL DE SAÚDE

Marcelo Ribeiro Primeira 119

Aliciana Paulo Soleiman A120

Sérgio Arthur Fernandes da Silva B121

Liliane Simon C122

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

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos: Atenção  básica,  média  e  alta
complexidade, vigilância em saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? 

Realização  de  apoio  aos  gestores  municipais  e  servidores  da  4ª  Coordenadoria
Regional de Saúde (4ªCRS).

Sobre o que foi?

Sobre a construção do Plano Regional de Saúde da Região Entre Rios.

Como funciona(ou) a experiência?

O Decreto presidencial nº 7.508/2011 e a Lei Complementar nº 141/2012, retomam o
tema do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) exigindo a curto e médio
prazo o desenvolvimento de um processo de planejamento de saúde mais integrado.

Tomando como ponto inicial o processo de planejamento já existente no SUS, a
perspectiva de fortalecer a governança das Regiões de Saúde apóia-se na afirmativa de
que o planejamento deve ser o indutor de políticas, e que no SUS o processo deve ser
de forma ascendente e integrada. 

Ao considerar as Regiões de Saúde como espaços privilegiados para garantia da
integralidade  na  atenção  à  saúde  da  população,  é  estabelecido  um  processo  de
planejamento dando formatação jurídica fortalecendo o processo de planejamento e
qualificação da gestão. Desse modo, as gestões municipais precisam ser fortalecidas. E
é nesse ponto que o apoio da residência multiprofissional aos gestores municipais da
Região Entre-Rios e aos servidores da 4ªCRS,  vem como facilitador no processo do
planejamento  regional,  onde  a  ênfase  é  no  cumprimento  das  responsabilidades,  a
disponibilização  de  recursos  pelos  três  entes  federativos  e  a  construção  de  redes
interfederativas, para que a Região de Saúde seja mais que um território geográfico, e
sim um espaço programático-assistencial.

119 Enfermeiro, Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Gestão e Atenção 
de Sistema Público de Saúde - UFSM, Santa Maria, Brasil.
120 Enfermeira, Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Gestão e Atenção 
de Sistema Público de Saúde - UFSM, Santa Maria, Brasil.
121 Enfermeiro, Especialista em Saúde do Núcleo Regional de Planejamento e Regulação da 4ªCRS/RS, 
Santa Maria, Brasil.
122 Enfermeira, Especialista em Saúde do Núcleo Regional de Ações em Saúde da 4ªCRS/RS, Santa Maria, 
Brasil.



Desafios para o desenvolvimento?

Contudo, os residentes após minucioso estudo baseado na Análise Situacional
de  cada  município  que  integra  a  Região  Entre-Rios,  desencadearam  os  passos
seguintes:

-  Definição  das  intervenções  –  diretrizes,  objetivos,  metas,  indicadores  e
programação geral;

- Responsabilidades orçamentárias e financeiras;

- Definição dos processos de monitoramento e avaliação de desempenho.

A metodologia aplicada foi de analisar a série histórica dos últimos cinco anos
de cada município. Além de utilizar como principal ferramenta o Mapa da Saúde da
Região de Saúde estudada, que permitiu principalmente:

-  Identificar  as  necessidades  de  saúde,  capacidade  instalada,  vazios
assistenciais, base para o processo de planejamento;

-  Auxiliar  a  tomada  de  decisão  quanto  às  intervenções  no  território  e  a
direcionalidade do investimento;

- Contribuir na visualização da matriz diagnóstica das redes prioritárias.

O  Mapa  da  Saúde  deve  ser  utilizado  como  um  conceito  para  subsidiar  o
processo de planejamento, e não como uma mera ferramenta. O uso desta ferramenta
sustenta a Análise Situacional, descrevendo:

-  Condições  de  saúde  da  população,  em  que  estão  concentrados  os
compromissos e responsabilidades exclusivas do setor saúde;

- Determinantes e condicionantes de saúde, em que estão concentradas medidas
compartilhadas ou sob coordenação de outros setores, ou seja, a intersetorialidade;

- Gestão em saúde.

Quais as novidades desta experiência?

A inserção de residentes no processo de construção de um Plano Regional de Saúde, o
qual  irá  refletir  nas  ações  em  saúde  dos  municípios  de  abrangência  da  4ªCRS,
esperando a geração de resultados promissores em longo prazo para a saúde da região.
Além de ser a primeira experiência com um Plano de Saúde de tamanha proporção.



Eixo: Gestão

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL, SAÚDE DO TRABALHADOR E GESTÃO:
VIVÊNCIA NA 4ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DO RS.

Karolline Cruz Sérgio Vasconcelos1

Cristiane Rigon Mizdal2

Elenir Fedosse3

Mirna Dorneles Moreira4

Local da experiência: A experiência aconteceu no município de Santa Maria, sede da 4ª
Coordenadoria Regional de Saúde.CRS

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos: Este  trabalho  envolveu  o  setor  da
vigilância municipal  de saúde do trabalhador e  da vigilância estadual de saúde do
trabalhador (CRS).

Qual foi a experiência desenvolvida? Foi realizado um levantamento da série histórica
de  notificações  de  doenças  e  agravos  e  pactuações  em  saúde  do  trabalhador  dos
municípios pertencentes a essa regional de saúde no Sistema de Informação em Saúde
do Trabalhador (SIST) para subsidiar encontros de fortalecimento desta política.

Sobre  o  que  foi?  A  experiência  teve  como  foco  o  fortalecimento  da  saúde  do
trabalhador,  por  meio  da  conscientização  da  importância  da  notificação  para  o
planejamento das ações em saúde.

Como funciona(ou)  a  experiência?  Entendendo que para  fazer  gestão  em saúde é
necessário um planejamento baseado em dados epidemiológicos, fomos em busca das
notificações de doenças e agravos em saúde do trabalhador no SIST dos 32 municípios
desta regional  de saúde.  Deparamo-nos com um baixo índice  de  notificações e  em
alguns  casos  a  ausência  destas.  Realizou-se  também  uma  pesquisa  acerca  das
pactuações feitas pelos municípios com as metas a serem alcançadas nas notificações.
Comparando as metas pactuadas e as alcançadas, percebeu-se que aproximadamente
50%  dos  municípios  não  alcançaram  as  metas.  Diante  da  situação  encontrada  foi
realizado  um  encontro  de  formação  com  os  secretários  municipais  de  saúde  e  os
representantes municipais da saúde do trabalhador, onde foi discutido a importância
dessas notificações para o planejamento das ações em saúde e esclarecido como os
recursos  financeiros  podem ser  utilizados.  O encontro desencadeou discussões  que
permearam  o  campo  da  atenção,  gestão  e  planejamento  em  saúde,  com  a
conscientização dos participantes.

Desafios  para  o  desenvolvimento?  O desafio  começa  a  partir  da  necessidade  dos
municípios nomearem um representante da vigilância em saúde do trabalhador em
cada município, quando muitos deles são de pequeno porte e possuem uma equipe
reduzida.  Além  disto,  trazer  para  a  discussão  os  gestores  municipais  e  os
representantes  da  vigilância  demanda  uma  série  de  dificuldades/desafios,  desde



agenda disponível em comum até as tensões que surgem neste espaço de produção de
gestão.

Quais  as  novidades  desta  experiência?  Esta  experiência  é  um  exemplo  do  apoio
institucional  prestado pela  regional  aos  municípios,  além da  integração  do ensino-
serviço por meio da residência multiprofissional. Essa experiência torna-se mais rica
por trabalhar com os municípios a ideia de co-gestão, incentivando os gestores a contar
com a sua equipe na tomada de decisões, ouvindo e discutindo o planejamento em
saúde do trabalhador.

Outras  observações:  A  residência  Multiprofissional  da  gestão  proporciona  uma
vivência em outros âmbitos da saúde coletiva, numa visão mais generalista com base
em indicadores de saúde, outrora rara, e permite avançar por caminhos ainda pouco
galgados por essas profissões.

Referências Bibliográficas:

______Brasil.  Portaria  nº.  2.437/GM,  de  7  de  dezembro  de  2005.  Dispõe  sobre  a
ampliação  e  o  fortalecimento  da  Rede  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  do
Trabalhador – RENAST – no Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial da União
2005; 9 dez.

CAMPOS, G.W.S. Um método para análise e co-gestão de coletivos – a construção do
sujeito, a produção de valor de uso e a democracia em instituições: o método da roda.
São Paulo: Hucitec, 2000.



Eixo Temático: Atenção Básica

SAÚDE NO INTERIOR - UM ESPAÇO DE TROCA ENTRE PROFISSIONAL
E USUÁRIO.

Kelly Andria Freitas Veiga¹

Letícia Brites Coradini Andreazza²

Local de Experiência: O trabalho é desenvolvido no município de Vila Nova do
Sul, com uma população de 4221 habitantes, tendo sua população distribuída metade
no meio urbano e outra metade no meio rural, sendo a maior extensão territorial no
zona rural.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidas: Para o desenvolvimento do trabalho
contamos  com  os  profissionais  da  equipe  da  Estratégia  de  Saúde  da  Família  e
profissionais da Atenção Básica, assim como com o apoio das Secretarias de Assistência
Social e Educação.

Sobre o que foi:  O trabalho se refere a cuidados com a saúde na comunidade,
entretanto, entendendo saúde não apenas como a ausência de doenças e sim no seu
sentido mais amplo, como lazer, entretenimento, saneamento básico, atividade física,
alimentação saudável e o papel da cada profissional de saúde na sua atuação.

Como  Funciona:  Durante  a  realização  da  programação  anual  de  saúde  é
determinada  a  ordem  em  que  as  comunidades  do  interior  receberão  o  Saúde  no
Interior,  após  cada  mês  alguns  membros  da  equipe,  juntamente  com  o  Agente
Comunitário de Saúde da localidade se reúnem para organizar as atividades a serem
desenvolvidas,  priorizando  as  necessidades  da  região.  Na  data  prevista,  segunda
quarta-feira de cada mês, a equipe se desloca até comunidade e por meio de rodas de
conversas,  dinâmicas  de  grupo  e  brincadeiras,  procuramos  trabalhar  os  temas  que
foram  propostos.  Após  a  verificação  da  pressão  arterial,  hemoglicoteste,  consultas
médica, se necessárias e orientações individuais com os profissionais.

Desafios para o desenvolvimento: O maior de todos os desafios foi tirar o foco
do  atendimento  médico  e  trabalhar  outras  questões  relativas  à  saúde  que  não  o
tratamento de doenças. Inicialmente, percebemos que estávamos indo contra a nossa
proposta inicial, e após reunir a equipe buscamos alternativas para fugir dessa visão.
Outro desafio foi trabalhar com a equipe a importância da realização da atividade fora
do âmbito da Unidade Básica de Saúde, reconhecendo dessa forma o local onde essas
pessoas vivem e as dificuldades encontradas por elas.

Quais as novidades desta experiência:  Desenvolver na comunidade atividades,
as quais, enfatizem a saúde e não a doença, inserindo profissionais das mais diversas
áreas e não só os da Estratégia de Saúde da Família. 

Outras observações: O que observou-se durante a realização dessas atividades é
a proximidade que cria-se com a comunidade e o usuário, sentindo eles mais a vontade
com  os  profissionais  para  esclarecer  dúvidas  e  buscar  informações.  Percebeu-se  o
reconhecimento para com os demais profissionais, bem como a mudança na visão dos
trabalhadores quanto a importância das atividades em grupo, valorizando a cultura e o
saber de cada comunidade.



________________________________________________________________________

¹ Enfermeira, Coordenadora da Estratégia da Saúde da Família, Vila Nova do Sul,
Brasil.

² Enfermeira, Secretária Municipal de Saúde, Vila Nova do Sul, Brasil.



Eixo temático: Transversalidade

 
TERAPIA NUTRICIONAL ORAL COMO AMPLIAÇÃO DO CUIDADO A

SOROPOSITIVOS EM SANTA MARIA, RS 

Ana Paula Seerig123

Ariane de Oliveira Botega124

Clarissa Maciel Selau 125

Leonardo Dachi dos Santos 126

Rafaela Souza127

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: 
Atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família, Vigilância em Saúde, Gestão e Casa Treze de
Maio.

Qual foi a experiência desenvolvida? 
Utilização  de  Terapia  Nutricional  Oral  em Pessoas  Vivendo  com HIV/AIDS (PVHA)  na
cidade de Santa Maria/RS.

Sobre o que foi? 
O cuidado da PVHA no município de Santa Maria, RS acontece no Ambulatório de Doenças
Infecciosas do Hospital Universitário de Santa Maria ou na Casa Treze de Maio,  que é o
serviço  municipal.  A  Casa  Treze  de  Maio  comporta  um  Centro  de  Testagem  e
Aconselhamento  (CTA),  além  de  disponibilizar  atendimento  ambulatorial  com  equipe
multiprofissional  composta  por  enfermeiro,  redutor  de  danos,  técnico  de  enfermagem,
médico  infectologista,  médico  clínico  geral  e  ginecologista,  psicóloga,  nutricionista,
administrativo, recepcionista e auxiliar de limpeza. 
O relato descreve a experiência da utilização de Terapia Nutricional Oral (TNO) em PVHA
que  realizam  tratamento  na  Casa  Treze  de  Maio.  A  partir  de  2008,  com  a  inserção  do
nutricionista na equipe, o tema segurança alimentar e nutricional adquiriu maior relevância,
ampliando a percepção de que o aporte nutricional adequado contribui para o fortalecimento
do sistema imunológico, atenuando os efeitos colaterais da terapia antirretroviral (TARV).   
Santa Maria é um dos municípios do Estado do RS que recebem recursos financeiros para o
desenvolvimento de ações de promoção e prevenção voltadas a melhorar a qualidade de vida
de PVHA/DST e Hepatites Virais. Sendo assim, a partir de 2009, a aquisição de suplementos
alimentares  foi  contemplada  nos  Planos  de  Aplicação  da  Política,  tendo  seu  recurso
financeiro assegurado.

Como funciona a experiência? 
A terapia nutricional oral é prescrita por nutricionista durante os atendimentos na Casa Treze
de Maio. Esse profissional realiza avaliação antrometrica e acompanhamento nutricional e a
partir disso, verifica a necessidade de dispensação da terapia, sendo que o usuário recebe os
suplementos  no  momento  da  consulta.  Esta  estratégia  aliada  ao  tratamento  médico  e

123 Nutricionista, Servidora do município de Santa Maria, Santa Maria, Brasil.
124 Nutricionista, Residente RMIS, Santa Maria, Brasil.
125 Nutricionista, Residente RMIS, Santa Maria, Brasil.
126 Nutricionista, Residente RMIS, Santa Maria, Brasil.
127 Nutricionista, Residente RMIS, Santa Maria, Brasil.



farmacológico contribui para a melhora da qualidade de vida do usuário, pois se percebe
atenuação da imunossupressão de origem nutricional, ocorrência de infecções oportunistas e
dos efeitos colaterais do TARV.  
Atualmente  são  disponibilizados  os  seguintes  suplementos:  Suplementos  em  pó  (para
adultos e  crianças,  com e sem sacarose);  Módulo de maltodextrina,  albumina e de fibras
solúveis;  Nutrição  líquida  hiperprotéica,  enriquecida  com  nutrientes  imunomoduladores;
Suplemento  líquido  hiperprotéico  e  hipercalórico;  Suplemento  líquido  normoprotéica  e
Suplemento nutricional oral com consistência pastosa.
Conforme a série histórica de 2008 até o momento, o Município de Santa Maria, RS apresenta
1284 casos de HIV/AIDS notificados. A Casa Treze de Maio atende 288 PVHA, destes 63
recebem terapia nutricional oral, 133 estão em acompanhamento nutricional e, 92 ainda não
receberam este atendimento. Essas PVHA que ainda não receberam atendimento nutricional
são devido a recente inclusão de uma profissional infectologista na equipe,  que passou a
atender a demanda reprimida do serviço.

Desafios para o desenvolvimento?
10) Necessidade de comprovação científica dos benefícios da terapia nutricional oral.
11) Ampliação do cuidado nutricional a PVHA. 

Quais as novidades desta experiência?
 Proporcionar a PVHA do município de Santa Maria terapia nutricional oral; 
 Utilização do recurso da Política de HIV para compra de terapia nutricional oral;
 Potencialização dos benefícios do tratamento a PVHA;
 Observa-se  aumento  do  peso  corpóreo,  e  consequentemente  melhora  do  estado

nutricional;
 O suplemento de fibra solúvel tem sido bem tolerado pelos pacientes que apresentaram

diarréia secundária ao uso de TARV, sugerindo ser extensivo a esse grupo de pacientes;
 Os achados sugerem uma provável melhora na qualidade de vida e possível contribuição

da TNO para o fortalecimento do sistema imunológico, ressaltando o importante papel
que a intervenção nutricional representa no manejo de pacientes com tal patologia. 

Referências Bibliográficas:
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
Santa Maria. Secretária de Município da Saúde. Setor de Vigilância Epidemiológica. Agosto
de 2014.  



Eixo temático: CICLO VITAIS

TRABALHANDO SEXUALIDADE NA ESCOLA: UMA ESTRATÉGIA DE
PROMOÇÃO À SAÚDE

Maria Tomazzi Vestena 128

Cristiane Brito da Luz129

Eliana Teresinha Galle Braga130

Fabiana Gardin Peripolli131

Jocelaine Pires Telles132

Josemar da Rocha Bataglin133

  

Local de experiência:  O projeto Sexualidade na Escola está sendo realizado em
duas  escolas  do  interior  do  município  de  Nova  Palma-RS.  Na  Escola  Estadual  de
Ensino Fundamental Ana Lobler na comunidade do Caemborá e na Escola Estadual de
Ensino Fundamental Pe. João Zanella na comunidade da Vila Cruz, as quais são da
área de atuação da Estratégia Saúde da Família 01 (ESF 01).

 

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Toda  equipe  da  ESF  01  está
envolvida  nesse  trabalho,  médico,  enfermeira,  dentista,  técnica  de  enfermagem  e
agentes comunitários de saúde.

Qual foi a experiência desenvolvida? Esse relato descreve a experiência com as
atividades de promoção à saúde, voltadas aos usuários em idade escolar, a partir da
sexta-série do ensino fundamental. Com o objetivo de fazer uma reflexão sobre o tema
da sexualidade. 

Tal reflexão inclui  a informação, mas não se centra nela,  buscamos abordar o
tema da sexualidade na adolescência através de debates mais amplos, que envolvam
questões culturais, sociais e afetivas.

Sobre o que foi? Roda de conversa e atividades práticas, com intuito de estreitar
o vínculo  dos  adolescentes  com a ESF, desenvolvendo a  promoção da sexualidade
saudável,  abordando  a  prevenção  de  doenças  sexualmente  transmissíveis  (DSTs),
métodos  anticoncepcionais,  gravidez  precoce,  conhecimento  do  corpo  humano,
puberdade, entre outos.  Utilizando a escola como um espaço de reflexão e discussão
do tema sexualidade e adolescência, estimulando a autonomia e responsabilidade dos

128Agente Comunitária de Saúde, Nova Palma, Brasil.
129Enfermeira, Coordenadora ESF 01, Nova Palma, Brasil.
130Agente Comunitária de Saúde, Nova Palma, Brasil.
131Técnica de Enfermagem, Nova Palma, Brasil.
132Agente Comunitária de Saúde, Nova Palma, Brasil. 
133Agente Comunitária de Saúde, Nova Palma, Brasil.



jovens,  no  qual  os  adolescentes  possam  expressar  suas  dificuldades,  resistências,
dúvidas, anseios e opiniões, favorecendo a construção de um saber compartilhado. 

Como funciona (ou) a experiência?  A primeira experiência foi na comunidade
da Vila Cruz em agosto de 2011 e seguiu mensalmente até outubro do mesmo ano,
porém, infelizmente não teve continuidade e ocorreu novamente somente em outubro
de 2012.  Já  na comunidade do Caemborá nunca havia  sido trabalhado tal  assunto.
Entretanto,  no  ano  de  2014,  após  uma  reestruturação  da  equipe,  percebemos  a
necessidade  de  valorizar  mais  as  ações  de  prevenção  e  promoção,  visto  que
sexualidade ainda é um “tabu” e a gravidez na adolescência está se tornando muito
comum na nossa realidade. Muito se fala em sexo, mas ainda pouco se orienta de fato.
Prova disso, é o aumento dos números de gravidez precoce na adolescência, vítimas de
violência  sexual  e  doenças  sexualmente  transmissíveis.  Desta  forma,  este  ano
realizamos um cronograma de atividade para as duas escolas, o qual iniciou em março,
somente  com  as  meninas,  abordando  as  DSTs,  dando  enfoque  para  o  HPV,
aproveitando a nova campanha de vacinação que estava por iniciar. No mês de junho,
foi realizado com os meninos e meninas na escola da comunidade da Vila Cruz e no
mês de agosto na escola do Caemborá,  onde abordamos o assunto sexualidade em
geral, em uma roda de conversa respondendo perguntas feitas por eles, sendo que tais
questionamentos foram depositados em uma caixa deixada na escola com uma semana
de antecedência, no mesmo encontro realizamos a prática de colocação de camisinhas
femininas  e  masculinas.  Destaco  que  nesse  encontro  nossa  proposta  foi  trabalhar
somente com a enfermeira e técnica de enfermagem com os alunos, sem os professorem
e agentes comunitários de saúde, já que como são da comunidade podiam intimidar os
alunos  prejudicando  a  participação,  objetivando  estreitar  os  laços  e  facilitar  a
comunicação, porém na escola da Vila Cruz tivemos grande resistência por parte dos
professores,  os  quais  acabaram  participando.  As  próximas  atividades  terão
participação de toda equipe e professores e estão previstas para acorrer no mês de
setembro,  através  de  uma  roda  de  conversa,  utilizando  recursos  áudio-visuais,
materiais impressos com enfoque maior para as DSTs e por último no mês de outubro,
utilizando uma dinâmica que resgate todos os assuntos trabalhados. Cabe salientar que
a experiência vem contanto com o apoio das escolas cedendo o horário das aulas para a
realização  das  atividades.
No planejamento dessas  atividades  está  previsto  uma avaliação para destacar  seus
pontos negativos e positivos e a organização do próximo cronograma.

Desafios para o desenvolvimento:  O maior desafio é a superação de “tabus” e
preconceitos ainda arraigados na cultura de alguns pais e professores, que acreditam
que esse tipo de atividade pode incentivar a sexualidade de forma negativa.

Quais  as  novidades  dessa  experiência?  Com  essa  atividade  recomeçamos  o
processo de promoção à saúde na escola, agora mais engajados nessa proposta. Pois,
está claro que é na adolescência que aparece à maioria das dúvidas sobre sexualidade
por se tratar de um período de transformação do jovem. 

A educação  para  saúde  deve  proporcionar  o  desenvolvimento  de  um pensar
crítico e reflexivo, permitindo desvelar a realidade e propor ações transformadoras,



tornando o adolescente capaz de propor e opinar nas decisões de saúde para o cuidar
de si.



Eixo: Atenção Básica

PROJETO SAÚDE DO PESCADOR E DA PESCADORA: UMA AÇÃO
INTEGRADA ENTRE SAÚDE E TRABALHO NO CONTEXTO DA PESCA

ARTESANAL 
Thaís Gonçalves Saggiomo 134

Ederson Pinto da Silva 135

Luciane Cougo dos Santos 136

Veronica Soza 137

Fátima de Lourdes Fernandes Borges138

Edilene Henriques Apolinário 139

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

Pontos  de  rede/equipes  de  rede  envolvidos:  Prefeitura  Municipal,  Unidades  Básicas  de
Saúde, Vigilância da Saúde do Trabalhador, CEREST Macrosul, CEVS e 3ª CRS.

Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência refere-se à capacitação de pescadores e
pescadoras, que esta sendo realizada na Ilha da Torotama, em parceria com a Unidade Básica
de Saúde local. Decorrente do projeto piloto denominado  Projeto Saúde dos Pescadores e das
Pescadoras: um olhar para os agravos relacionados ao trabalho ,  busca-se construir uma rede de
atendimento a saúde do pescador e da pescadora,  via Unidades Básicas de Saúde (UBS),
localizadas nas comunidades pesqueiras do Município do Rio Grande, de forma que, se possa
identificar e qualificar a relação entre a saúde/adoecimento e o trabalho no setor pesqueiro.

Sobre o que foi? A experiência deste relato constitui parte de um processo de atendimento às
famílias de pescadores, no qual as UBS através da parceria com a Secretaria de Município da
Pesca e com a Vigilância da Saúde do Trabalhador, estabeleceu uma dinâmica especial para
atendimento dos agravos de saúde, oriundos do trabalho no setor pesqueiro.  Desta ação,
destacamos a formação de um grupo comunitário, que objetivou trabalhar com as pescadoras
que apresentavam sintomas de desanimo e depressão ou que já tomavam medicações para
controle emocional. Inicialmente o grupo foi formado por pescadoras da comunidade, que se
interessaram  em  participar  de  capacitações  nas  áreas  de  artesanato  e  culinária.  Neste
movimento, o grupo foi se envolvendo com a busca por alternativas, nas quais o papel da
Prefeitura Municipal do Rio Grande, através da Secretária de Município da Pesca e da Saúde,
foi o de oportunizar trocas de experiências entre comunidades, e o mediar às reflexões sobre
as  políticas  públicas,  bem  como  sobre  as  possibilidades  de  acesso  pela  comunidade
pesqueira.  Como  resultado,  o  grupo  foi  construindo  novos  objetivos,  fortalecendo  a
identidade  da  pesca  artesanal  e  verificando  a  necessidade  de  compreender-se  enquanto
coletivo  composto pela  família,  envolvendo-se  nas  atividades  a  presença das  pescadoras,
pescadores e filhos. Na atualidade o grupo esta em fase de organização de uma Associação
134 Pedagoga, Assessora de Governo, Rio Grande, Brasil.
135 Tecnólogo em Gestão Ambiental, Secretário de Município da Pesca, Rio Grande, Brasil.
136 Bióloga, Superintendente da Vigilância em Saúde, Rio Grande, Brasil.
137 Terapeuta Ocupacional, Gerente de Vigilância da Saúde do Trabalhador, Rio Grande, Brasil.
138 Agente Comunitário de Saúde, Promover a prevenção de saúde, Rio Grande, Brasil.
139 Agente Comunitário de Saúde, Promover a prevenção de saúde, Rio Grande, Brasil.



de Pescadores e Pescadoras, demonstrando reencontrar-se com o sentido da vida no trabalho,
que busca viabilizar melhor qualidade de vida no setor pesqueiro. 

Como funciona(ou)  a  experiência?  A dinâmica  primou  pela  garantia  da  autonomia  das
decisões sobre as áreas de formação. O primeiro encontro foi realizado breve diagnóstico
sobre  a  história  da  comunidade,  pontuando  os  limites  e  provocando  reflexões  sobre  os
processos futuros.  Neste dia,  evidenciamos três  áreas de  interesse:  artesanato,  culinária  e
gestão. A partir de então foram realizados curso, saídas de campo, e oficinas nestas áreas, até
que no atual momento, o grupo esta concluindo o curso sobre gestão, que trabalhou questões
sobre a organização comunitária em regime de associação e/ou cooperativa autogestionário.

Desafios para o desenvolvimento? O maior desafio para realização do trabalho foi manter o
grupo  consciente  das  dificuldades,  bem  como  da  necessidade  de  manter-se  firme  na
construção de alternativas, de forma a superar o processo de desmobilização instituído tanto
pelos  comerciantes  de  pescado que  se  desfavorecem com esta  ação,  quanto pela  própria
comunidade, que se encontrava descrente de mudanças devido ao fracasso das experiências
anteriores.

Quais as novidades desta experiência?  Este trabalho é inovador tanto pela identificação e
encaminhamento dos agravos da saúde do pescador e da pescadora, quanto pela construção
de uma rede que potencializa o trabalho da UBS e da SMP, no desafio de contribuir para que
as famílias desfrutem de qualidade de vida no contexto social e produtivo das comunidades
tradicionais da pesca artesanal. 

Outras  observações:  Observamos que  os  agravos  do  trabalho,  que  expressam desânimo,
depressão, insônia, abuso no uso de drogas e, demais agravos de fundo emocional podem ser
amenizados, ou até mesmo tratados com ações que visem a intervenção imediata no setor que
dialoga com o contexto de formação e sustento dos sujeitos – o trabalho. 

Referências Bibliográficas: 
SILVA,  E.;  PEREIRA,  M.;  GRELLERT,  A.;  MORALES,  M.  Oficinas de Saúde e  Segurança
ocupacional: um relato de experiência, uma reflexão possível. Revista Eletrônica do Mestrado
em Educação Ambiental. Universidade Federal do Rio Grande (FURG). v. 21. Rio Grande. p.
422-433,  Jun. a dez., 2008.
FRIGOTTO,  Gaudêncio.  O  Enfoque  da  Dialética  Materialista  Histórica  na  pesquisa
educacional. In FAZENDA, Ivani (org.).  Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo:
Cortez, 2000.
TUNES,  Elizabeth et.al.  O Trabalho  do Agente  Comunitário  de  Saúde.  Ed.  Ministério  da
Saúde.Brasília. 1995 



Eixo: Atenção Básica

UM OLHAR DIFERENCIADO PARA A SAÚDE DO PESCADOR E PESCADORA
DA ILHA DA TOROTAMA

Vera Lúcia Teixeira Arejano 1 
Dóris Maria Oliveira Corbellini 2

Eglantine Correa Da Silva3

Raquel De Araujo Da Silva 4

Fátima Fernandes Borges5

Vera Regina Gonçalves Vinagre 6

Edilene Henriques Apolinário 7

Local da experiência:  Ilha da Torotama, em Rio Grande – RS.

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos:   Unidade Básica de Saúde da Família da 
Ilha da Torotama, Secretaria Municipal da Pesca e Secretaria Municipal da Saúde 
(Saúde do Trabalhador).

Qual foi a experiência desenvolvida?   Projeto da Saúde do Pescador e Pescadora da
Ilha da Torotama.

Sobre o que foi?  Os agravos relacionados ao trabalho do pescador(a), visando 
construir uma rede de atendimento a saúde destes através das Unidades de Atenção 
Básica à Saúde da Família.

Como  funciona(ou)  a  experiência?     A  equipe  de  saúde  construiu  uma  agenda
específica para o atendimento deste cliente, onde todos os membros da equipe fazem
orientação sobre este atendimento ao usuário e juntos avaliam se existe nexo causal das
doenças  originárias  do  trabalho.  Os  agentes  comunitários  trabalham na divulgação
deste projeto, levando orientação a sua comunidade. Fazem busca ativa destes clientes
e participam junto com a Secretaria da Pesca na promoção de debates, na formação de
associações e/ou cooperativas, visando trabalhar a auto estima e o espírito de grupo
desta comunidade. Os técnicos de enfermagem realizam a pré-consulta.  O médico e
enfermeiro  realizam  a  consulta  programada,  juntos,  cada  um  em  sua  abordagem
profissional, de forma a agilizar o atendimento. 

Desafios para o desenvolvimento?     Identificar o nexo causal da doença relacionada
ao seu trabalho, reorganização do processo de trabalho e despertar a conscientização
dos clientes para direito a saúde, adotando hábitos de auto cuidado, capacitando-os
para  utilização  de  medidas  práticas  de  promoção,  proteção  e  recuperação  da  sua
saúde.

Quais as novidades desta experiência?  Este projeto proporcionou a equipe de saúde
um novo olhar sobre o processo de trabalho, tendo como base a promoção da saúde
que  atua  no  sentido  de  proporcionar  autonomia  aos  sujeitos  fornecendo-lhes
informações,  habilidades  e  instrumentos  que  os  tornem  aptos  para  escolhas  de
comportamento,  atitudes  e  relacionamentos  interpessoais,  produtores  de  saúde.
Compreensão  da  saúde  nos  seus  aspectos  físicos,  psíquicos  e  social  como  uma
dimensão essencial do crescimento e desenvolvimento do ser humano.



Outras observações:

Referências bibliográficas: 
BRASIL, Ministério da Saúde. “Saúde da Família: Uma Estratégia de Organização dos 
Serviços de Saúde”, 1997.
PEDROSO, Enio Roberto Pietra e OLIVEIRA, Reynaldo Gomes de. Blackbook Clínica 
Médica, 1ª Ed., Belo Horizonte: Blackbook Editora, 2007.



Eixo temático: Atenção Básica 

VISITA DOMICILIAR MULTIPROFISSIONAL

Clarissa Maciel Selau 
Naiára Casarin 

Elizane Medianeira Gomes Pires
         Caroline Silva de Freitas

Lauana Borges Pedroso
                                                                                                                             Jessica Vaz Lima

Local de experiência: Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria.
Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Atenção Básica/Saúde da Família.
Qual foi a experiência desenvolvida? A experiência foi à realização de visitas

domiciliares multiprofissionais. A Visita Domiciliar (VD) se caracteriza como um dos
instrumentos dos profissionais das Estratégias de Saúde da Família (ESF), que favorece
a  observação  da  realidade  do  indivíduo  e  de  seus  familiares  em  seu  contexto
domiciliar,  avaliando  a  demanda  e  desenvolvendo  diferentes  ações  com  relação  à
saúde. Anteriormente a entrada da Residência Multiprofissional Integrada no Sistema
Público de Saúde (RMISPS) em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) a equipe que
compõem a ESF já realizava tal ação. Com a inserção dos residentes, em março de 2014,
a  equipe  passou  a  contar  com  outros  núcleos  profissionais  para  auxiliar  no
desenvolvimento e qualidade da ação e alcançar maior abrangência da demanda dos
usuários.  Na  atenção  básica,  várias  ações  são  realizadas  no  domicílio,  como  o
cadastramento, busca ativa, ações de vigilância e de educação em saúde. Cabe destacar
a diferença desses tipos de ações quando realizadas isoladamente, daquelas destinadas
ao  cuidado  aos  pacientes  com  impossibilidade/dificuldade  de  locomoção  até  a
Unidade  Básica  de  Saúde  (UBS),  mas  que  apresentam  agravo  que  demande
acompanhamento permanente ou por período limitado (BRASIL,2012).

Sobre o que foi? 
A experiência realizada por profissionais que compõem a RMISPS foi à prática de

visitas domiciliares multiprofissionais, uma forma de assistência domiciliar à saúde,
que  proporciona  uma  maior  aproximação  do  profissional  com  a  família,  o
estabelecimento  de  vínculo  que  facilita  a  aceitação  quanto  à  intervenção
interdisciplinar,  ampliando  o  conhecimento  do  profissional  sobre  os  usuários
promovendo uma ação mais adequada.

A  VD  favorece  uma  abertura  maior  dos  usuários  do  que  na  ESF,  onde  o
indivíduo expressa, em geral, o que o profissional gostaria de ouvir. No domicilio o
usuário fica mais a vontade para falar de fatos que muitas vezes são ocultados durante
as consultas  na unidade,  o  profissional  pode não somente escutar  o  que o  usuário
verbaliza, mas entender suas atitudes a partir do contexto em que está inserido, social,
financeiro,  familiar,  profissional,  religioso  e  cultural,  onde  as  diferenças  são
consideráveis (TEIXEIRA, 2009).  

Como funciona(ou) a experiência? 
Os usuários são encaminhados pelos diferentes profissionais da equipe. A primeira visita ao

usuário  é  de  preferência  realizada  com  os  agentes  comunitários  de  saúde  (ACS).  Também  são

realizadas visitas para conhecermos a população do território adstrito na ESF, onde são levantadas

demandas pela avaliação dos residentes.  A frequência das visitas varia de acordo com a demanda



apresentada, podendo ser realizadas de forma individual ou multiprofissional. Desde março desse ano

já foram realizadas mais de 75 VDs multiprofissionais. Além da equipe da ESF os profissionais das

áreas de nutrição, fisioterapia, odontologia, psicologia, fonoaudiologia, serviço social, educação física,

terapia ocupacional da RMISPS realizam essa prática,  proporcionando cuidado integral para com o

contexto socioeconômico,  sanitário  e  ambiental  das famílias.  Por meio desta  conduta se viabiliza a

operacionalização  do  Projeto  Terapêutico  Singular  (PTS)  no  qual  ocorrem  práticas  de  referencia  e

contrareferencia,  intersetorialização e longitudinalidade do cuidado que fortalecem a recuperação e

promoção de saúde e a prevenção de agravos.

Desafios para o desenvolvimento?
 Locais de difícil acesso.
 Condições climáticas adversas.
 Limitação  dos  encontros  em  razão  do  horário  de  trabalho  e  dos  afazeres

domésticos, que podem impossibilitar sua realização;
 Falta de transporte.

Quais as novidades desta experiência?
 Aproximação do profissional com os usuários.
 Estabelecimento de vínculo que facilita a aceitação quanto à intervenção.
 Permite um planejamento de ações mais próximas da realidade do indivíduo e

da família.
 Dispõe-se  de  mais  tempo  de  atenção  para  a  família  do  que  na  ESF,  o  que

viabiliza melhor intervenção dos profissionais.
 Viabiliza a operacionalização do PTS, a promoção da saúde e longitudinalidade

do cuidado.
 Aproxima os profissionais para realização de um trabalho interdisciplinar.

Referências Bibliográficas 
BRASIL.  Ministério  da Saúde.  Secretaria de Atenção à Saúde.  Departamento de
Atenção  Básica.  Política  Nacional  de  Atenção  Básica  /  Ministério  da  Saúde.
Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Departamento  de  Atenção  Básica.  –  Brasília:
Ministério da Saúde, 2012.110 p.: il. – (Série E. Legislação em Saúde). 
TEIXEIRA,  Carla  Pacheco;  Visita  domiciliar:  um  instrumento  de  intervenção.  Sociedade  em
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Eixo: gestão

VIVÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS ARRANJOS DE GESTÃO

INTERSETORIAL: ESTRATÉGIA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DE SAÚDE EM SANTA MARIA, RS

Solange Capaverde140

Vânia Maria Fighera Olivo141

Adriana de Castro Rodrigues Krum142

Local da experiência: Brasil, RS, Santa Maria

Pontos de rede/equipes de rede envolvidos: Secretaria de Município da Saúde,

Unidades de Saúde, Gestor, Assessores, Superintendentes, Gerentes, Coordenadores de

Unidades.  Considerou-se  equipe  de  referência  o  arranjo  organizacional  capaz  de

promover o enlace entre poder de gestão e equipes interdisciplinares.

Qual foi a experiência desenvolvida? Construção de novos arranjos de gestão

intersetorial  como forma de potencializar  a  reflexão  sobre  os  fluxos  operacionais  de

gestão.  O  apoio  matricial  favorece  potencializar  relações  entre  níveis  hierárquicos

estruturais  nos sistemas.  Na saúde,  em especial,  permite estabelecer  uma retaguarda

assistencial com especialistas que podem atuar em várias equipes e agilizar os serviços

frente à demanda. O mapeamento dos processos envolvidos na gestão em saúde pode se

configurar  como  uma  ferramenta  para  direcionar  decisões  capazes  de  promover  a

reorientação de práticas com foco na melhoria dos resultados, com base em equipes de

referência e apoio matricial.

Sobre o que foi? Em uma abordagem científica da ciência da gestão, de forma

prática,  a  atual  equipe gestora da Secretaria de Município de Saúde de Santa Maria

buscou construir  a  modelagem organizacional  desta  instituição,  com o  propósito  de

enfrentar o desafio de qualificar os serviços oferecidos à população. 

Esta construção decorreu da percepção da necessidade de melhorar a eficiência

das ações relativas à qualidade de oferta de serviços em saúde, que tem permeado o

cotidiano dos gestores nesta área, como forma de potencializar a reflexão sobre os fluxos

operacionais de gestão.

140 Físico-química, Profa, p-Dra, Chefe de Gabinete da Secretaria de Município da Saúde, Santa Maria, 
Brasil
141 Enfermeira, Profa, Dra, Secretária de Município da Saúde, Santa Maria, Brasil
142 Enfermeira, Espec., Assessora de Gestão e Planejamento da Secretaria de Município da Saúde, Santa 

Maria, Brasil



Como funcionou a experiência?

Esta  modelagem  teve  como  finalidade  produzir  cenários  facilitadores  de

intercâmbios  sistemáticos  de  conhecimentos  entre  especialidades  e  profissionais  que

atuam  na  secretaria,  com  o  propósito  comum  de  desenvolver  ações  integradas  e

planejadas.

Tratando-se  de  uma abordagem científica,  a  equipe  gestora  seguiu  etapas  que

conduziram à construção de uma proposta de organograma de gestão para modelar as

ações dos servidores que atuam nesta secretaria.

A  primeira  etapa,  ao  assumir  o  compromisso  de  compor  a  equipe  gestora  da

Secretaria  de  Município  da Saúde,  de  Santa  Maria,  RS,  foi  identificar  com clareza o

problema de decisões gerenciais a serem seguidas definindo os objetivos apropriados

para  o  estudo  e  reunir  os  dados  relevantes  sobre  o  problema.  Esta  etapa  foi  bem

complexa, pois demandou conhecer em profundidade os recursos humanos e materiais

disponíveis,  especialidades,  cargas  horárias,  dificuldades  e  necessidades,  tanto  dos

profissionais  no  cumprimento  de  suas  obrigações,  quanto  dos  usuários,  com  suas

especificidades. 

Na  segunda  etapa  passou-se  para  a  modelagem  capaz  de  representar  uma

proposta  organizacional  que  permitisse  apontar  a  solução  do  problema,  no  caso,  o

planejamento de gestão da instituição. Este modelo de organograma gerencial buscou

evidenciar dados relevantes para suprir os serviços, apontar medidas de desempenho,

inter-relações  entre  os  diversos  setores  e  níveis  hierárquicos  da  estrutura,  de  forma

organizada e clara, facilitando análises do potencial de serviços e atribuições a serem

delegadas  e  exigidas  das  equipes  interdisciplinares.  Tratando-se  de  um  processo  de

modelagem,  enquanto  processo  criativo,  focando  problemas  gerenciais  reais,  a

construção  do  modelo  que  mais  se  adequasse  aos  propósitos  da  equipe  gestora

considerou várias alternativas possíveis, evoluindo progressivamente para um formato

mais completo e resolutivo para contemplar as finalidades propostas.

Desafios para o desenvolvimento? Esta construção foi pautada em discussões e

negociações  constantes  com  os  profissionais  atuantes  no  sistema  e  com  consultas  a

especialistas e visitas a instituições reconhecidas nesta temática. Cada novo problema

que  se  apresentava  era  discutido  e  proposto  pela  equipe  gestora  para  análise  e

considerações. Após a clareza sobre sua necessidade, todos os fatores e inter-relações

relevantes  decorrentes,  eram  incorporados  ao  modelo,  relativizando  os  ajustes

necessários.



Quais as novidades desta experiência?

O processo ainda está em construção, mas, considera-se que a modelagem atual

permite orientar decisões em uma base capaz de oferecer suporte à decisão gerencial,

bem  como  de  ajudar  a  implementar  novas  recomendações  das  equipes

interdisciplinares.  Cabe  à  gestão  oferecer  suporte  para  as  ações  e  supervisionar  os

procedimentos  a  serem  desenvolvidos,  monitorando  a  eficiência  da  estrutura

organizacional  proposta  e  identificando  possíveis  adequações  que  se  fizerem

necessárias.

Outras Observações

A próxima etapa estratégica deverá resultar na finalização do regimento interno e

sua publicação em decreto do executivo municipal.

Na Figura 1 apresenta-se o Organograma da estrutura da Secretaria de Município

da Saúde, quando a equipe gestora atual assumiu sua administração. Na Figura 2, uma

configuração intermediária resultante de estudos sobre o problema real a ser gerenciado,

concluindo nas Figura 3 e 4 com a proposta construída para tornar possível ao sistema

de gestão gerenciar esta instituição, considerando fatores qualitativos e quantitativos.

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4




