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XIV Semana Estadual do Bebê
VI Prêmio Salvador Celia

Modalidade: Histórias em Quadrinhos – HQ

Tema: “A Visitação domiciliar como estratégia de orientação às famílias para o auto 

cuidado e atenção em saúde, educação e proteção de seus filhos”.

“Pensarmos e agirmos sempre como portos seguros, de proteção, suporte, voltados para 

o lado positivo, mesmo que seja pequeno, mas que todos têm. Cabe-nos sermos fortes e 

firmes, até mesmo advogados, na proteção das crianças e das famílias quando as 

situações assim o exigirem.” (Salvador Celia)

Esta revista é resultado da premiação referente ao concurso cultural Prêmio Salvador Celia  

- 6ª edição concedido pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, 

através do Departamento de Ações em Saúde, por intermédio do Primeira Infância Melhor 

(PIM) e da Coordenação Estadual da Atenção Básica, como parte das comemorações que 

marcam a Semana Estadual do Bebê. Foram premiados um visitador do PIM e um agente 

comunitário de saúde (ACS) de cada macrorregião de Saúde do estado com inscrições 

válidas.

Os trabalhos contém narrativas que retratam histórias reais do cotidiano de suas ações 

como profissionais responsáveis pela visitação domiciliar, demonstrando o dia-a-dia nas 

orientações de cuidado e proteção junto às famílias.

O Prêmio é uma homenagem ao Dr. Salvador Celia, reconhecido psiquiatra infantil, que 

dedicou parte da sua vida a estudar e promover ações de cuidado a bebês, crianças e 

famílias.

A premiação visa promover a integração das Políticas de Atenção Básica e reconhecer 

publicamente as práticas de profissionais responsáveis pela visitação domiciliar nos 

territórios.



Primeira Infância Melhor

Estratégia Saúde da Família

Premiados
(1) Dúvidas
Macrorregião: Centro-Oeste
Município: Capão do Cipó
Responsável: Carmem Rosicler Mendes Freitas

(3) Promovendo o cuidado
     integral brincando
Macrorregião: Metropolitana
Município: Gravataí
Responsáveis: Victória Dutra Borba
Leandro Monteiro Borba
Liane Fani Cotliarenco
Cristiane Boaz

(5) Vale a pena insistir
Macrorregião: Missioneira
Município: Santa Rosa
Responsáveis: Marcia Regina Stroff
Cátia Regina Mucha
Franciele Gomes
Rejane Maria Brudna Farias

(8) Um trabalho gratificante
Macrorregião: Metropolitana
Município: Viamão
Responsáveis: Taís Scherer Farias
Vanja Silva Leal

(10) A Visita do Agente
     Comunitário de Saúde
Macrorregião: Vales
Município: Venâncio Aires
Responsável: Marcia Olinda Aparecida Luft

(9) Amor Incondicional
Macrorregião: Norte
Município: Tapera
Responsáveis: Neiva Paulus Passinato
Cleia Ficagna
Adriana Couto Varga
Roselene Aparecida Severo
Lucir Bulle
Cleonice Regina schneider
Noeli Willens

(2) O PIM fazendo a diferença
     nas famílias
Macrorregião: Norte
Município: Campos Borges
Responsáveis: Chaiane Barbosa Niederauer
Marisa Ignes Orsolin Morgan
Nara Elziane Median Mattos Signor
Mariluz de Oliveira
Sandra Elizabeth Heringer
Marciane Cristina Schneider
Indiara da Silva de Moraes
Fabiana Vieira Kuhn

(7) Mudança de hábito para
     uma vida saudável
Macrorregião: Serra
Município: Vacaria
Responsável: Raquel
Sachetti Gazola

(4) O Dia dos Pais na Equipe do
     PIM Rio Grande/RS
Macrorregião: Sul
Município: Rio Grande
Responsáveis: Carolina Duarte Flores
Silvia Miranda de Oliveira
Marli Jardim Nunes
Morgani Alice Fagundes Larvall

(6) A surpresa de Dona Maria ao
     descobrir que o bebê já ouve e
     sente durante a gestação
Macrorregião: Vales
Município: Teutônia
Responsável: Nilo Edenilson
Liessem Jacinto
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Primeira Infância Melhor

Política pública pioneira no Brasil, o Primeira Infância Melhor (PIM) é uma ação transversal 

de promoção do desenvolvimento integral na primeira infância realizada pelo Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul. Desenvolvida desde 2003, tornou-se Lei Estadual n.º12.544 

em 03 de julho de 2006. 

Tem como objetivo orientar a s famílias, a partir de sua cultura e experiências, para que 

promovam o desenvolvimento integral de suas crianças, desde a gestação até os 

seis anos de idade. Compõe os projetos prioritários da Secretaria Estadual da 

Saúde, além de integrar programas estratégicos do Governo do Estado. É um dos 

pilares para iniciativas do Governo Federal sendo reconhecido como uma das 

tecnologias sociais mais consistentes para o cuidado com as infâncias na 

América Latina.

Visitador

O Visitador do PIM tem formação específica para atuar na promoção do 

desenvolvimento integral na primeira infância e suporte permanente de 

uma equipe transdisciplinar.

Seu trabalho estimula a participação ativa das famílias no 

desenvolvimento de suas crianças e o fortalecimento dos vínculos 

afetivos familiares.



Estratégia Saúde da Família

A Saúde da Família é a principal estratégia para o desenvolvimento da Atenção Primária à 

Saúde (APS), sendo composta por equipes multiprofissionais que atuam a partir do 

território. A APS deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada 

e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde por favorecer a 

reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, 

diretrizes e fundamentos da atenção primária. Para isso, a Estratégia de Saúde da Família 

se organiza para o acolhimento e escuta do usuário, ampliando a resolutividade e 

impactando na situação de saúde das pessoas e coletividades devendo ser capaz de 

intervir nos problemas mais frequentes da população e/ou diminuir danos. A construção 

do vínculo e do cuidado longitudinal permite o aprofundamento do processo de 

corresponsabilização pela saúde.

Agente Comunitário de Saúde (ACS)

        O trabalho do Agente Comunitário de Saúde tem grande importância para a 

qualificação da APS, sendo o acompanhamento da saúde da criança e a vigilância do 

desenvolvimento infantil uma de suas atividades. Este profissional acompanha todas as 

famílias de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e 

agravos e de promoção à saúde como, por exemplo, o incentivo ao cumprimento do 

calendário vacinal, a busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas, a prevenção de 

acidentes na infância, o incentivo ao aleitamento materno, que é uma das estratégias mais 

eficazes para redução da morbi mortalidade (adoecimento e morte) infantil, contribuindo 

para a atenção integral à saúde da criança.



Estado do Rio Grande do Sul
PALÁCIO PIRATINI
Praça Marechal Deodoro, s/n 
Porto Alegre - RS
Site: www.rs.gov.br
Fone PABX: (51) 3210.4100

Primeira Infância Melhor - PIM
Av. Borges de Medeiros, 1501,
6ºandar - Porto Alegre - RS
E-mail: pim@saude.rs.gov.br
Site: www.pim.saude.rs.gov.br
Fones: (51) 3288.5853 / 5955 / 5887

Atenção Básica do RS
Av. Borges de Medeiros, 1501
5º andar - Porto Alegre - RS
E-mail: atencaobasica-esf@saude.rs.gov.br 
Site: atencaobasica.saude.rs.gov.br
Fone: (51) 3288-5904 / 5905 


