
Relato de Práticas 
 
 

 
Caibaté: Super herois, brincadeiras e o empenho das equipes fazem do Dia D             
um sucesso 
 
A experiência realizada no município de Caibaté foi enviada à Coordenação Estadual de             
Atenção Básica por meio do formulário Relato de práticas na Atenção Básica - RS por Anelise                
Neuberger, enfermeira de uma equipe de Saúde da Família, e é desenvolvida de forma              
integrada por Agente Comunitário de Saúde, Dentista, Enfermeiro(a), Médico(a),         
Técnicos(as) de Enfermagem e Técnicos(as) de saúde bucal em conjunto com a Equipe de              
Agentes Comunitários de Saúde - EACS. 
 
Anelise conta que “a campanha de vacinação da poliomielite e multivacinação este ano em              
Caibaté foi pensada de forma diferenciada, visto que foi a primeira que realizamos durante o               
período de enfrentamento da COVID 19. Tendo em vista que foi realizada durante o mês das                
crianças, adotaram-se algumas estratégias alternativas, com o intuito de chamar a atenção            
das crianças ao serviço de saúde. Já no início da campanha, divulgamos amplamente o              
chamado à vacinação através das redes sociais, da rádio local e como de costume, através do                
ótimo trabalho realizado pelos agentes comunitários de saúde.” 
 
Para tornar o Dia D ainda mais alegre e divertido, as equipes de saúde arrecadaram               
brinquedos, materiais para pintura de rosto e, ainda, o município contratou um “dindinho”             
com personagens infantis que se tornaram muito atrativos à população, pois passavam pela             
cidade fazendo o chamado as crianças para a vacinação.  
 
Anelise ressalta também que, neste dia, toda equipe multiprofissional se envolveu na            
organização das atividades (médicas, equipe odontológica, enfermagem e agentes         
administrativos) evitando assim a aglomeração de pessoas, bem como a indispensável           
atuação de profissionais para realizar a higienização do “dindinho” e dispensação de álcool             
gel às crianças.  
 
Complementa: “ainda, utilizamos os próprios relatórios do ESUS com a listagem de todas as              
crianças menores de 5 anos do município, identificando assim a presença daquelas que             
compareceram ao serviço e facilitando desta forma, a posterior busca ativa pelos agentes             
comunitários de saúde das crianças que ainda não tinham recebido a vacina.” 
 
Confira abaixo o vídeo da equipe relatando como foi planejado e executado o Dia D! 
https://youtu.be/G9vPALx391E  
 
Conheça outras experiências aqui: 
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs 
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