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Itati 

• Fundação: 1996 (21 anos) 

• População: 2583 pessoas (IBGE) 

• O município se estende por 206,9 km²  

• Municípios limítrofes: São Francisco de Paula, Terra de Areia 

 

 

 



      

 

Vizinho dos municípios de Três 

Forquilhas, Três Cachoeiras e 

Maquiné, Itati se situa a 31 km de 

Capão da Canoa  a maior cidade nos 

arredores. 



Itati 



Itati 

Prefeito Municipal: Flori Werb 

Secretária  municipal da Saúde: Carin Cristiane Boone de Borba 

Coordenadoria Regional de Saúde: 18ª CRS 

Região de Saúde: Belas Praias 

 

 

O Município  possui  1 Pólo de Academia da Saúde e 1 ESF 

 

• Profissionais da Academia da Saúde: Educador Físico (20 hs) 
Nutricionista (20 horas) 

• ESF – Profissionais: (2)Enfermeiros, (2)Téc. Enfermagem, (4) 
Médicos, Psicóloga, Dentista, Auxiliar de dentista, Pediatra, 
Ginecologista, Psiquiatra, Traumatologista. 

 







Grupos realizados 

na Academia da 

Saúde: 



Grupo de gestantes 

• O grupo iniciou em fevereiro de 2018 com a 

participação de 6 gestantes e 2 visitadoras do PIM 

(Primeira Infância Melhor). 

 

 

• O grupo conta com uma equipe multiprofissional, 

Enfermeira, nutricionista, psicóloga, educador físico e  

dentista. 

 

 



Encontros do Grupo 

   

  Os encontros do grupo são realizados na 
Academia da saúde. 

 

  Encontros mensais com duração de 1 hora. 

 

   São realizados no mesmo dia em que a 
gestante faz a consulta de pré natal com o médico 
ou ginecologista, o grupo é realizado uma 1 hora 
antes das consultas. 

 



Grupo de Gestantes 

   

        No primeiro encontro as gestantes 

escreveram em um papel suas maiores duvidas 

e o que esperavam dos encontros do grupo. 

 

   



Grupo de Gestantes 

 

 

  As orientações são com base no protocolo 

do Ministério da Saúde. 

   



Grupo de Gestantes 



No primeiro encontro 

as gestantes provaram  

bolo integral de banana 

e receberam a receita 

do bolo.  



1º encontro do Grupo 



2 º encontro - Alimentação na 
gestação 

Degustação de bolo integral de 

cenoura e bolo integral de banana e 

receitas. 

Amostra de Sal de Ervas com receita. 



 GRUPO DO TAGABISMO 



            
 
 
• O primeiro Grupo do Tabagismo de Itati iniciou no dia 10/05/2017 com 11 

participantes , restando apenas 8, destes oito participantes 4 cessaram o hábito de 

fumar alcançando assim 50% de êxito dos participantes quanto ao grupo. 

 

        

 

 

• O município de Itati aderiu ao grupo assim que os seus profissionais se 

capacitaram para coordenar o grupo, com uma equipe multiprofissional contando 

com enfermeiros, dentista, nutricionista, médico, farmacêutico e psicólogo todos 

aptos e munidos de certificado para coordenar o grupo. 

                      O Grupo 



                   As Sessões 
 

 

Os encontros seguem conforme protocolo do 

Ministério da Saúde, com 4 primeiras sessões 

estruturadas e após encontros de 15/15 dias 

até passar para um mês. A duração do grupo e 

de 01 ( um) ano. 

 



A medicação  

• A medicação consiste em Cloridrato de 

Bupropiona 150 mg  2 cp durante 3 dias e no 4 

dia 1 cp; 

 

• Adesivos de 21 mg, 14 mg e 7 mg cada um por 

28 dias e goma de mascar.  

 



• A medicação também é enviada pelo Ministério da Saúde á 

Coordenadoria Regional de Saúde- 18º CRS/Osório que nos 

repassa conforme quantidade de pacientes inscritos no grupo; 

 

 

• Esta medicação é liberada para os pacientes até três meses, 

tempo este que o ministério preconiza para a cessão do 

tabagismo pelos participantes. 

 



 

´ 

Quem avalia e prescreve a medicação é o médico,  

conforme protocolo do ministério a saúde e pelo 

histórico de vida do paciente e seu histórico 

tabagista.  
 

                     Avaliação Médica  



Os Encontros  

• Os encontros são realizados na Academia de Saúde 

próximo as dependências da Unidade Básica de 

Saúde alocada no Município de Itati. 



Avaliação Médica 

Avaliação Odontológica 



 
Bolo Integral de Laranja 

Água Aromatizada com hortelã  

Suco de couve/limão/maçã e gengibre  

Palitinhos de Cenoura  

Canela em Casca 

Folhas de hortelã 

Sal de Ervas 

Encontro sobre alimentação na 

cessação do Tabagismo 



Anexos de Fotos  



1ª Grupo do Tabagismo 

2º Grupo do Tabagismo  



1ª Grupo do Tabagismo 

2º Grupo do Tabagismo  











secsaude.itati@hotmail.com 

Obrigada 


