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Relato de Práticas

Campo Novo: Feira de Saúde

A experiência realizada no município de Campo Novo foi enviada por Berthiéli Aparecida
Menegat, enfermeira de uma Equipe de Saúde da Família, e foi desenvolvida de forma
integrada por Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Assistente
Social, Dentista, Enfermeiro(a), Fisioterapeuta, Médico(a), Psicólogo(a), Téc em Enfermagem,
Téc de saúde bucal e Visitador(a) do PIM.

Atividade realizada no dia 03 de junho de 2022, no feriado municipal, em praça
pública da cidade de Campo Novo durante os turnos da manhã e tarde.

★ Foram realizadas aplicação de vacina COVID e Influenza com orientações à
população sobre atualização vacinal.

★ Realizadas avaliações multidimensionais do idoso conforme Programa da
Rede Bem Cuidar (RBC), com o intuito de reunião com equipe para posterior
Plano Singular Terapêutico.

★ Realizada verificação de pressão arterial e hemoglicoteste pela equipe de
enfermagem da triagem, em especial para hipertensos e diabéticos,
anteriormente convidados para comparecer à Feira.

★ Orientações em saúde da mulher e do homem, em específico agendamentos
para exame papanicolau, requisição de mamografia, orientações sobre
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e saúde do trabalhador.

★ A vigilância epidemiológica, juntamente com a Vigilância Sanitária e
Agentes de Endemias orientaram o público sobre cuidados para evitar
COVID e dengue, responsável pelos maiores índices de casos na atualidade.

★ A equipe do NAAB realizou orientações sobre denúncias de violência contra
mulher e idosos e expôs em seu stand os trabalhos artesanais desenvolvidos
pelo grupo de saúde mental.

★ Esteve ainda presente a equipe do PIM (Primeira Infância Melhor) e Agentes
Comunitários de Saúde esclarecendo os trabalhos desenvolvidos no último
semestre.

★ A equipe da Farmácia Cuidar Mais orientou idosos quanto a polifarmácia e
as medicações disponíveis na UBS.



★ A equipe de saúde bucal aproveitou a oportunidade para agendamentos de
avaliações, além da exposição de folders e orientações pertinentes, assim
também desenvolvido pela fisioterapeuta da equipe da Atenção Básica.

A Feira foi planejada pela equipe da Atenção Básica e Secretaria Municipal de
Saúde com o objetivo de alcançar as metas PIAPS e RBC, além de divulgar os trabalhos
prestados pelas equipes. Cada campo de atendimento era separado por stands onde os
colaboradores, anteriormente divididos, se alojavam e decoravam o local para o
atendimento. Realizado registro fotográfico, publicações nas redes sociais e lançamento no
sistema de informação como atividade coletiva.

Toda a SMS participou, inclusive administrativo, além é claro da equipe de
profissionais da UBS, ESF 1 e ESF 2. A atividade foi de grande valia para interação entre as
equipes e desenvolvimento de atividades com os usuários.

O desafio maior foi a baixa temperatura no dia do evento, o que não alcançou um
número de público tão grande quanto o desejado. Pretende-se repetir o evento no próximo
semestre, opinando em melhorias, acesso e maior divulgação.



Fonte: arquivos enviados por Berthiéli Aparecida Menegat
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Confira alguns cursos para profissionais de saúde sobre APS no link abaixo:
Educação na Saúde APS

Leituras recomendadas:
PIAPS - Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde
Rede Bem Cuidar RS
Primeira Infância Melhor RS (PIM)
Guia Reunião de Equipe para equipes da APS
Guia Projeto Terapêutico Singular para equipes da APS
Nota Técnica nº 001/2022 - Política Estadual de Saúde Mental / Núcleo de Apoio à
Atenção Básica - Saúde Mental (NAAB)

Conheça outras experiências aqui:
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs

Envie sua experiência para publicação Divisão de Atenção Primária à Saúde por meio do
formulário Relato de práticas na Atenção Básica - RS
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