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“Estudos mostram e até mesmo salientam a necessidade de que 
a criança seja atendida a tempo nas suas necessidades; cada 
vez mais, nos apercebemos dos períodos críticos que a criança 
atravessa na sua evolução, desde que nasce até completar o 
período pré-escolar, pois as ações aí desenvolvidas influirão de 
modo decisivo no desenvolvimento”. Guitfreind, Celso (org.) A Obra 
de Salvador Celia, Porto Alegre: Artmed, 2013, pg. 41.

Esta publicação é resultado da premiação referente ao concurso 
cultural Prêmio Salvador Celia – 10ª 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/PCF e 
um Agente Comunitário de Saúde (ACS) de cada microrregião de 
Saúde do estado com inscrições válidas.

Os trabalhos contêm narrativas que retratam histórias reais 
ações como profissionais responsáveis pela visitação domiciliar, 
demonstrando o dia a dia nas orientações de cuidado e proteção 
junto às famílias em tempos da pandemia de coronavírus.

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.
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O(a) visitador(a) 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 a participação 
ativa das famílias no 
desenvolvimento de suas 
crianças e o fortalecimento 
dos vínculos afetivos 
familiares.



primeira infância melhor/

programa criança feliz

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 
nº 12.544 em 03 de julho de 2006.

Tem como objetivo orientar as 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.

No Rio Grande do Sul, o Programa Criança Feliz (PCF) e o Primeira 
Infância Melhor (PIM) caminham juntos na sensibilização, 
articulação, implantação e execução de ambos os programas, 
bem como estabelecem construções conjuntas envolvendo 
profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, 
Justiça e Direitos Humanos (SDSTJDH), Secretaria da Educação 
(SEDUC) e da Secretaria da Saúde (SES).

O PIM está colocado como executar metodológico do PCF no 
estado e capacita, assessora, apóia na elaboração de materiais 
e na proposição de estratégias, sendo tomado como referencia 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para aspectos 
importantes como a Estrutura e Metodologia da Visita Domiciliar, 
entre outros.



Jardim das Gestantes

macrorregião: Vales

autora: Larissa Gabe de Almeida

município: Santa Cruz do Sul

Com a chegada do outono e de uma doença desconhecida em 
março de 2020, eu, Larissa, visitadora do Primeira Infância Melhor 
(PIM) do município de Santa Cruz do Sul, tive a oportunidade de 
conviver com muitas famílias em situação de vulnerabilidade em 
tempos tão duros.

Pela importância do PIM permanecer ativo e atuante nas 
comunidades e pela impossibilidade de realizar o acompanhamento 
no cenário de pandemia, surgiu a ideia de organizar um grupo de 
gestantes através de um aplicativo de conversas. 

Montamos a proposta do Jardim das Gestantes pra continuar 
acompanhando, principalmente, as grávidas com menos de 18 
anos com a motivação principal de levar informação e acolhimento 
a elas durante esta época de pandemia. 

Com a chegada da primavera, o grupo floresceu nos celulares de 
cinco gestantes atendidas pelo Centro Materno Infantil e pelas 
Estratégias de Saúde da Família.

Assim, nosso grupo remoto tornou-se um jardim, com cada gestante 
representando uma flor e nós representando a água que, quando 
regada de maneira correta, alimenta a flor com nutrientes, como 
as informações que prestamos a cada novo encontro.

Realizamos visita domiciliar pra explicar sobre o programa e 
convidá-las a participarem do grupo de forma virtual.

A criação do grupo de WhatsApp foi o primeiro ramo desta semente 



que plantamos na articulação com a rede socioassistencial e, a 
partir da conexão dos números dos telefones celulares, começaram 
a ocorrer os encontros semanais.

Em cada semana, temos um profissional convidado - entre 
enfermeiras, assistentes sociais, pedagogas, psicólogas e 
nutricionistas - que aborda uma temática diferente, como as fases 
da gestação, as vacinas e consultas, a importância da puericultura, 
o planejamento familiar, os direitos da gestante, a alimentação 
saudável, a amamentação, o desenvolvimento infantil e a 
estimulação adequada. Os temas são discutidos com as gestantes 
e é aberto espaço tirar dúvidas e compartilhar depoimentos.

Na segunda semana de realização do grupo, entregamos para 
cada gestante um kit para que durante as semanas também 
pudessem estar envolvidas em confecções para a espera dos 
bebês, desenvolvendo atividades como as mãozinhas, o caderno 
do bebê, a caixa de documentos, o vidro decorado, a guirlanda, o 
porta-retrato e a almofada de amamentação.

Ah! Os kits entregues às gestantes também continham máscaras 
motivando em cada entrega um momento de conscientização 
sobre a importância do uso das mesmas.

Todas as gestantes poderão permanecer conectadas ao grupo por 
até 3 meses após o nascimento do bebê, propiciando o contato 
virtual entre mamães e bebês para tirar as dúvidas e manter os 
vínculos criados ao longo dos encontros virtuais.

Com esta proposta, nós também plantamos uma nova semente 
no jardim de possibilidades da metodologia do programa e ainda 
estamos em processo, observando os acertos, os erros, avaliando 
e reavaliando. Continuamos regando cada flor para que possam 
florescer e florir a vida desta nova semente que estão gerando.



Em Conjunto

macrorregião: Serra

autora: Danielle Corrêa 

município: Caxias do Sul

Meu nome é Danielle Corrêa, tenho 24 anos e sou visitadora do PIM 
em Caxias do Sul. Faz mais de um ano que eu estou vivenciando 
e compartilhando com as pessoas mais incríveis do mundo tantas 
experiências maravilhosas e outras nem tão boas também. A rotina 
de uma visitadora é recheada de aventuras e desafios diários. Até 
que chegou março e a notícia de que nossas atividades seriam 
paralisadas por conta de uma pandemia.
À medida que os dias iam passando a saudade das crianças, das 
famílias e da minha equipe de trabalho ia aumentando. O trabalho 
presencial voltou intercalado com o trabalho remoto. A partir daí 
começaram as dúvidas de o que fazer, como fazer e pra que fazer. 
Criaram-se incertezas e muita frustração acerca do nosso trabalho. 
Eu que sempre conseguia elaborar atividades em dez minutos com 
qualquer material que sobrava, me vi sem saber o que fazer e me 
questionava o tempo todo se o que eu estava falando e passando 
de atividades para as minhas famílias era algo relevante, algo que 
poderia realmente ser executado. 
Foi muito desafiador pensar novas possibilidades de atividades 
e de  como manter o contato e o afeto com as famílias estando 
longe.  Nossa, que loucura! Nesse período de novas experiências 
descobri na individualidade de cada família o melhor jeito de me 
comunicar com cada uma.
Em equipe, tivemos a ideia de fazer um vídeo com conteúdo 
e atividades que contemplassem todas as faixas etárias e 
cuidadores. Um vídeo para toda a família, com diversas atividades 
e informações relevantes ao momento em que estamos vivendo. 



Então nasceu o “Sítio do Seu Lobato,” carinhosamente nomeado 
assim pela Equipe Oeste.
Pensamos com muito entusiasmo em cada detalhe. Fizemos 
uma pesquisa a respeito do coronavírus e da dengue para passar 
informações e cuidados com uma linguagem simples, lúdica e 
assertiva. 
Nos dedicamos por volta de duas semanas entre a confecção, a 
gravação e a edição do vídeo. Enviamos às famílias pelo WhatsApp. 
Os retornos sobre o vídeo nos deixaram muito felizes. Muitas das 
famílias que nos retornaram disseram que gostaram muito e que 
estavam executando as atividades e colocando em prática todas 
as informações que havíamos passado.
Deparamo-nos com mais um desafio no atendimento às famílias 
nesta pandemia.  Tivemos a preocupação de como estavam 
passando por esse inverno com dias muito chuvosos e de frio 
muito intenso.
Algumas famílias relataram que além das dificuldades com o 
clima, muitas pessoas do círculo familiar estavam perdendo o 
emprego ou com os salários reduzidos por conta da pandemia, e 
isso implicava diretamente no pagamento das contas e na compra 
dos alimentos. Não foi nada fácil escutar de uma família que ela 
estava sem o que comer ou que a chuva arrancou todo o telhado 
da casa. Nós sempre trabalhamos em conjunto com as redes de 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e com o Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS), e nesse período manter esse contato 
foi fundamental. Foi através do CRAS que conseguimos agendar 
horário para as famílias irem retirar cestas básicas.
Entre os trabalhos exitosos destaco o sucesso do nosso vídeo. E 
fazer o máximo possível para garantir que não faltassem alimentos 
nas mesas e nem cobertores e roupas quentes nesses dias de 
frio foi muito importante. Já sabíamos, mas contar com a rede de 
serviços e com a comunidade para garantir os direitos básicos 
contribuem muito para o desenvolvimento das nossas crianças. 
Que ao fim dessa pandemia possamos continuar firmes e nos 
apoiando em rede, em sociedade.



O Desabrochar da Rosa

macrorregião: Missioneira

autora:Joanita Soraia Rodrigues Reis do Nascimento

município: Cruz Alta

Nesses tempos de pandemia, tudo mudou. Tivemos que reinventar 
o jeito de trabalhar. Em meio a isso, uma história nos chamou a 
atenção. 

Tudo começou com uma visita a uma gestante atendida pelo 
programa. Na ocasião, Maria estava acompanhada por Ana, uma 
amiga muito falante, que questionou como funcionava o trabalho 
do PIM. Foi se interessando e afirmou que precisava de nosso 
trabalho, porém não para ela, mas para sua amiga Rosa, que 
estava grávida e que tinha descoberto, no decorrer da gestação, 
ser portadora do HIV. 

Fomos, então, até a casa de Rosa, achando que talvez a gestante 
não quisesse nos receber. Entretanto, a situação foi exatamente 
oposta. A menina já esperava pela visita. Junto de Rosa, estava 
sua mãe e, conforme ouvíamos o relato, era possível identificar o 
estado de choque em que ambas se encontravam.  Rosa parecia 
desmotivada, como se tivesse sido sentenciada à morte. E, pelo 
visto, era apenas isso que ela estava esperando. 

Ela tinha exames atrasados para marcar e inúmeras dúvidas sobre 
o que faria quando o bebê nascesse. Naquela situação, vi que 
tinha diante de mim uma jovem mãe fragilizada e uma avó que 
não sabia qual caminho seguir. Por força do momento pandêmico, 
iniciamos seu atendimento via o aplicativo WhatsApp. Todavia, 
como muitas das famílias que são atendidas pelo programa, a 
gestante não possuía um bom acesso à internet.

O contato com Rosa parecia que iria se perder, mas não desistimos. 



Aos poucos, Rosa ia dando detalhes da sua vida: de como conheceu 
o pai do bebê que esperava, de como havia parado de estudar, da 
perda de todos seus documentos, entre outros.

Passamos juntas, por um processo de aprendizagem. Rosa 
precisava aprender sobre a gestação, o parto, os cuidados com 
o bebê, com sua saúde. E quase como se concluindo um ciclo, 
um dia conversamos sobre o seu diagnóstico de HIV e o quanto 
era necessário que tomasse consciência daquilo que envolve essa 
doença e de como realizar o tratamento correto.  Rosa sabia que 
precisava ser forte pela filha que chegaria. O que ela não sabia é 
que já havia mudado, mostrando que estava pronta para uma nova 
fase. Depois de alguns dias, nasceu Joana, menina linda, cheia de 
vida.

Rosa não conseguiu registrar a criança, pois não tinha documento 
algum. Como um pedido de socorro, Rosa nos contatou e fomos 
juntas ao Cartório de Registro Civil para realizar o pedido de 
segunda via da sua Certidão de Nascimento. Munida de sua 
certidão, Rosa e seu companheiro José foram registrar a filha. 
Empoderada, já fez sua carteira de identidade e o cadastro para 
que pudesse receber o auxílio-emergencial. Não existia mais 
aquela gestante frágil que conheci. Existia, agora, uma mãe leoa, 
se afirmando no seu território.

Nossa comunicação ainda se mantém e, a cada semana, vemos 
uma mãe mais determinada e comprometida em fazer o melhor 
possível. Joana tem a caderneta de vacinas em dia, tem ganhado 
peso e vem crescendo normalmente. Quanto ao HIV, tanto Rosa 
quanto José tomam o coquetel disponibilizado pela rede de saúde 
pública e, regularmente, fazem os exames de sangue. 

Portanto, em nossas considerações finais, entendemos que esses 
seis meses de isolamento social, não representaram só uma 
mudança, mas uma ressignificação. A vida de Rosa não será mais 
a mesma, a nossa também não e, assim como essas vidas se 
remodelaram, muitas outras ganharam um novo um novo sentido. 
É assim que o PIM constrói o vínculo com as famílias.



Em meio ao caso, um sorriso

macrorregião: Norte

autora: Camila Rissato  

município: Entre Rios do Sul

Precisei fazer um atendimento domiciliar, usando todas as medidas 
cabíveis para me proteger e proteger a família. Ao chegar na casa 
a criança imediatamente veio até meu encontro com aquele olhar 
ansioso de conhecer e explorar as coisas que eu levava, mas não 
senti o mesmo entusiasmo por parte da mãe, que estava com a 
fisionomia pesada.

Entrei, e com o passar de alguns minutos pude perceber que 
realmente havia algo errado com aquela família. Perguntei se 
estava tudo bem, a mãe respondeu quase murmurando que sim, 
mas eu sabia que não. Até que ela começou a desabafar: contas 
chegando, desemprego, falta de comida para ela e os filhos. Fiquei 
ali só a ouvindo, sem falar nada.

Ao final, deixei atividades para a criança e me despedi da mãe. 
Disse que iria ajudá-la de alguma forma, porque o PIM atende a 
criança e sua família. Foi então que ela me disse que eu já havia 
a ajudado por ouvi-la, pois não tinha muitas pessoas com quem 
conversar e que se sentiu mais leve em poder compartilhar sua 
situação com alguém. Ela sorriu, um sorriso leve que pra mim fez 
todo o sentido naquele momento.

Segui pela rua de terra, com a mochila vazia e com a cabeça cheia, 
pois precisava ajudá-la. No caminho de volta fui pensando no que 
aquela mulher me falou sobre a importância da escuta. Comecei 
a praticar isso com todas as famílias que não estavam dando 
retorno. Descobri mais situações em que poderia ser útil e para 
minha surpresa as famílias que menos participavam eram as que 



mais precisavam da escuta. Aprendi a ser mais humana e menos 
automática e vou levar isso pra minha vida.

Consegui retomar o vínculo com todas as famílias e evoluir como 
profissional e pessoa. Às vezes precisamos de uma pandemia para 
oferecer ao outro algo tão simples como nosso ouvido.

Em meio ao caos, um sorriso mudou tudo.



O USO DO INSTAGRAM COMO FORMA DE PROPORCIONAR 
INTERAÇÃO E CONHECIMENTO SOBRE A PRIMEIRA INF NCIA 
REAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

macrorregião: Metropolitana

autora: Jady Martins de Mello 

município: Esteio

Com a chegada deste vírus que trouxe como prejuízo o isolamento 
social, em nosso local de estágio também acabamos sofrendo 
as duras consequências que a Pandemia trouxe. Foi necessário 
que eu, como visitadora, me desprendesse da zona de conforto e 
buscasse novas técnicas para conseguir a atenção das famílias, 
pois estas por um longo período não iriam mais receber o visitador 
dentro da sua residência. Isso para mim foi um processo de luto, 
também estava aflita por saber que por um bom tempo não iria 
mais ver os olhinhos brilhantes de cada criança me esperando no 
portão e me auxiliando a tirar brinquedos e atividades de dentro 
da mochila. Tampouco iria acompanhar o crescimento da barriga 
de uma gestante, que muitas vezes me aguardava para desabafar 
seus medos e angústias e também aprender um pouco mais sobre 
a nova a fase de sua vida, sempre com um bom mate, ou um copo 
de água bem gelada nos dias quentes. Com a pandemia, o trabalho 
remoto se tornou lei. 

Em minha cabeça muitas ideias, mas no papel nada saía. Foram 
longas manhãs assistindo ao PIM DEBATE, realizando cursos 
online, montando cartilhas, conversando pelo aplicativo WhatsApp 
com as famílias, ouvindo áudios e assistindo vídeos de cada 
criança se desenvolvendo dentro do seu tempo, dentro daquele 
tempo limitado ao espaço de sua casa, ao sol que pegava em 
seu pátio. Comecei a perceber que as redes sociais e os famosos 



aplicativos como o Tik Tok estavam se tornando mais frequentes 
entre as famílias. 

Diante disso surgiu a ideia de criar um perfil no Instagram, rede 
social onde as pessoas postam fotos, vídeos e contam sobre sua 
rotina. Nasceu a conta denominada Primeira Infância Real - (@
primeirainfancialreal) no dia 02 de julho de 2020, após 4 meses 
em trabalho remoto apenas via WhatsApp.  Informei as famílias 
que criaria este usuário para que elas pudessem socializar mais 
dentro das redes e com isso a interação se tornaria maior. O 
objetivo inicial era criar conteúdos e deixar disponibilizados para 
que as famílias pudessem acessar e interagir. 

Obtive um retorno muito positivo de cada família pois a partir 
disso, elas também puderam ver um pouquinho mais do nosso 
trabalho e acessar informações, orientações voltadas para a saúde 
da criança, ideias de atividades e vídeos interativos. Acredito na 
importância da vivência de cada família, de saber sobre nossa 
rotina atual, pois eles fazem parte do nosso processo, eles são a 
chave principal do nosso objeto de trabalho. 

Hoje posso ver com clareza o quanto a presença do visitador é 
importante para cada família, o quanto somos responsáveis por 
transmitir conteúdos e como influenciamos cada mãe, pai, tios e 
avós, a forma que repassamos as notícias e orientamos é a forma 
que eles irão educar e proporcionar saúde física e emocional a 
cada pequeno indivíduo em desenvolvimento. 

Proporcionar às famílias, principalmente aos cuidadores destas 
crianças, formas de interação envolvendo a tecnologia, é dar mais 
um passo no estreitamento de laços, pois atualmente o virtual 
tem sido uma das ferramentas mais valiosas. Conseguir ampliar a 
interação entre pessoas é proporcionar cuidado e afetividade, é dar 
visibilidade ao nosso trabalho, é trazer reconhecimento do quanto 
cada criança, cada gestante e cada núcleo familiar importa para 
nós como visitadores e importa de tal forma que nos preocupamos 
em buscar mais ferramentas para que eles possam obter acesso 
ao conhecimento de uma forma mais leve e prática.



Atendimento remoto na primeira infância

macrorregião: Sul

autora: Nicolle Botelho Garcia

município: Rio Grande

Em virtude ao cenário pandêmico, analisamos a necessidade do 
atendimento remoto à infância, por sua grande importância tanto 
para a criança quanto para a família. Nesse momento tão difícil, é 
indispensável o atendimento a criança, pois os primeiros passos 
para um bom desenvolvimento começam na primeira infância. A 
visita domiciliar faz falta. No entanto, o atendimento via internet é 
admirável, pois mesmo estando longe temos comunicação com a 
família.

É na primeira infância que iniciam os processos de desenvolvimento 
de sócio afetividade, motricidade fina e grossa e o desenvolvimento 
cognitivo. A criança carece de estímulos desde seus primeiros dias 
de vida, e é dever da família incentivá-las. A ausência dos estímulos 
pode atrasar o desenvolvimento. Por isso o Primeira Infância 
Melhor é tão importante. Como, por exemplo, a família do Lucas, 
de dois anos, que em todas as visitas domiciliares realizaram as 
atividades com sucesso, trazendo um melhor desenvolvimento a 
ele. 

Quando a pandemia começou, nossas visitas domiciliares foram 
substituídas pelo atendimento remoto. Em um destes atendimentos, 
a mãe de Lucas informou que ele estava com dificuldades na fala, 
não conseguia formar palavras, nem prestava atenção quando 
questionado sobre nomes de objetos. Ela dizia sentir muita falta 
do programa em casa, pois nas visitas o pequeno aprendeu os 
sons de alguns animais e apresentou certo desenvolvimento na 
fala. 

Para melhor atendê-los, efetuei uma pesquisa, com o intuito de 



encontrar uma atividade que a própria cuidadora executasse 
facilmente. Uma das melhores opções encontradas foi trabalhar 
a fala com a música. Na nossa busca, procuramos englobar um 
assunto importante para a criança: como se prevenir contra 
o coronavírus. Encontramos uma música muito interessante, 
chamada “O sapo lavou a mão, e enviamos para a mãe cantar com 
o Lucas.

“O sapo lavou a mão,

Covid ele não quer não.

Ele foi lá na lagoa,

Esfregou as mãos 

Com o sabão.

(Mas que espertão)

Corona ele já não tem,

Chulé não vai ter também.

O sapo todo limpão, 

Lavou a mão com o sabão!”

A música tem a mensagem sobre a importância de lavar as mãos 
nessa época de pandemia e é uma paródia da música “O sapo 
não lava o pé”, muito conhecida pelas crianças. Lucas adorou a 
música cantada pela mãe, quanto mais ouvia mais queria cantar 
junto dela. Segundo a mãe, a música trouxe pra ele uma facilidade 
maior de conseguir se comunicar. A mãe ensinou outras músicas 
para seu filho, que desenvolveu melhor a fala, conseguindo não só 
completar palavras, mas falar frases completas. 

Mesmo com a distância, e com o difícil acesso à internet de 
algumas famílias, é possível ver a importância de fazermos parte 
desse momento das famílias. Com o PIM presente, a cada objetivo 
atingido, temos uma mãe feliz, uma criança feliz, e um visitador 
com sentimento de missão cumprida. É pra isso que estamos aqui, 
para fazer a diferença.



A vida que ninguém quer ver

macrorregião: Centro-oeste

autora: Valéria Lopes de Lima

município: Uruguaiana

Em uma típica tarde de inverno ensolarada, com aquele sol que 
surge como um afago na alma, o vento minuano insiste em soprar 
trazendo o lembrete de que a vida por aqui carece de aquecedor. 
Enquanto me desloco pelas ruas de pedra da comunidade da 
Salvador Faraco, observo o ar que tem uma tonalidade cinza 
pintada pelos fumeiros dos fogões a lenha, e a infância que insiste 
em tentar colorir a vida ali.

Aqui o tempo é outro, o relógio não tem muita serventia, vale mais 
mesmo é a hora do mate com a vizinha, sentar-se na frente de 
casa e prosear. Eu caminho acenando para algumas mulheres já 
conhecidas, sempre ávidas por atenção.

Por aqui o cenário segue inalterado, as máscaras que hoje são 
atrizes principais nesse palco de pandemia aqui não são nem 
coadjuvantes. O vírus que ronda por aqui é tão antigo quanto o 
mundo, é o vírus da desigualdade social.

Chego então ao meu destino, a casinha que fica no final da rua. 
É uma das poucas casas com portão e que abriga uma vira lata 
muito simpática, de pelagem vermelha escura e olhar tristonho. 
Quando me vê fica em dúvida se abana o rabo pitoco, ou se late 
para avisar a dona.

O marido me recebe, um dos poucos que conheço, por aqui a 
realidade é não ter homens. Em quase todas as casas as mulheres 
são as chefes das famílias. A responsabilidade paterna aqui é 
artigo de luxo. Pergunto pela Maria, ele me responde que ela está 



no quarto, que posso entrar.

Maria está em repouso, puérpera já, com Pedro nos braços.  
Acompanhar uma gestação desde o início, semanalmente, cria 
entre o visitador e a gestante um vínculo enorme. Em meio as 
felicitações, percebo que Maria está pálida, com a expressão aflita.

- Está tudo bem, Maria? 

- Eu não sei, o bebê está estranho, às vezes fica duro, vira os olhos, 
fica muito vermelho, com as mãozinhas fechadas. Meus outros 
filhos nunca fizeram isso.  Depois fica mole, como se nada tivesse 
acontecido. Observa pra tu ver.

Volto para as aulas de Saúde da Criança, patologias neurológicas, 
sinais de convulsões, apneia do recém-nascido, meu pensamento 
em velocidade da luz. Então Pedro começa novamente com os 
sinais.  A crise passa, ele pára, eu respiro. Resolvo chamar a 
enfermeira do postinho de saúde para que tenhamos certeza de 
que ele ficará bem. Corro até a Estratégia de Saúde da Família, que 
fica pertinho dali, aviso a enfermeira, ela se prontifica em visitar a 
família e se dirige a residência. Diagnóstico detectado, serviço de 
saúde acionado, mãe e bebê vão ao hospital. Pedro passa 21 dias 
internado na UTI neonatal do hospital.

Talvez nesse dia os astros tenham se alinhado e eu cheguei 
lá na hora certa e no momento certo. Mas não foi sorte nem 
coincidência, foi política pública pautada em ações de promover o 
desenvolvimento das crianças. 

Mesmo durante a pandemia e com nossos atendimentos reduzidos, 
vivenciei a importância desse trabalho, da criação de vínculos, 
de ver o outro lado da vida que ninguém quer ver. É fundamental 
investir no desenvolvimento neural, afetivo e cognitivo das crianças 
e garantir a elas oportunidades.
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O 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 
umas das atividades. Este 
profissional acompanha todas 
as famílias de sua área de 
atuação desenvolvendo ações 
de prevenção de doenças e 
de promoção à saúde.



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 
potencia de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da 
atenção primária.

Para isso, a Estratégia de Saúde da Família se organiza para o 
acolhimento 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.



Cantei e dancei

macrorregião: Metropolitana

autora: Vanja Silva Leal 

município: Viamão 

A história que vou narrar agora começa em uma sexta-feira à 
tarde do mês de agosto de 2020, durante uma conversa com 
a enfermeira Eva. Eu comentei pra ela que queria achar uma 
forma de falar sobre o coronavírus de um jeito diferente, que as 
crianças entendessem e se lembrassem das orientações. Então, a 
enfermeira me perguntou:

- Por que tu não faz uma música? Criança adora música e essa é 
uma maneira lúdica de tu orientar elas.

Na hora eu já gostei da ideia e respondi:

- Sim posso fazer uma música com uns dois refrões e também 
posso fazer uma coreografia!

Então, durante aquele final de semana eu pensei, escrevi, cantei, 
dancei, rabisquei, cantei e dancei de novo e de novo até que o 
resultado me pareceu satisfatório. Fiquei bem empolgada com a 
música e com a coreografia.

Na segunda-feira, depois de mostrar para as enfermeiras a música 
e a coreografia, fui pra rua fazer as visitas e colocar o trabalho em 
prática. Na primeira casa que eu fui, tinha uma criança de dois 
anos e onze meses. Após eu conversar com sua mãe e orientá-la 
sobre os cuidados que se deve ter com relação ao coronavírus, eu 
pedi para cantar a música que eu tinha feito pras crianças com o 
tema do coronavírus.

Apesar de me sentir um pouco envergonhada, comecei a cantar:

- Mãozinha se lava, lava



- Com água e sabão

- Pra mandar o vírus embora

- Lavo, lavo de montão

- Uso máscara colorida, de bichinho e de balão

- Pra sair na rua uso

- Para minha proteção

Acabei repetindo a música umas três vezes e o Joãozinho começou 
a repetir meus movimentos.

Saí da casa bem feliz com a reação do menino. Cantei para as 
colegas Agentes Comunitárias e disse que se quisessem poderiam 
cantar também.

Repeti a cantoria. Agora, pra Maria, que já tinha seis anos, e, na 
hora, ela começou a fazer a coreografia junto. 

A mãe dela gostou da música e me pediu pra mandar pelo 
WhatsApp pra cantar com a filha e os sobrinhos.

Segui minha semana de visitas com a cantoria e a dança. 

Muitas visitas aconteciam no pátio do domicílio, mas em algumas 
eu ficava do lado de fora do portão, pois não havia espaço suficiente 
para respeitar o distanciamento necessário e, nessas visitas, 
mesmo envergonhada, eu fazia a atividade com as crianças.

Em uma das visitas, na semana seguinte, na casa do Pedro, de 
quatro anos, eu cantei a música e o que me chamou a atenção 
foi que, quando me despedi da família, o Pedro me deu tchau 
cantando:

- Mãozinha se lava, lava…

Tenho cantado essa música em muitas visitas e não somente pras 
crianças, mas também pros adultos e idosos. Até minhas colegas 
aderiram à cantoria. É gratificante ver que uma pequena adaptação 
na maneira de realizar as visitas está atingindo o propósito de 
orientar as famílias de uma maneira fácil e divertida.



Desafio do trabalho em tempos de Coronavírus

macrorregião: Norte 

autora: Rodinete Starffortti  

município: Tapejara

Sempre tive em mente que devemos valorizar o conhecimento 
popular sobre as plantas medicinais, aromáticas e condimentares. 
O uso das plantas medicinais está cada vez mais presente na vida 
das pessoas que buscam alternativas terapêuticas de saúde e 
bem estar. Nasci em um lar onde minha mãe tinha essa cultura de 
cultivo dos chás, para não precisar comprar remédios na farmácia. 
Aprendi desde menina a dar valor à cultura passada de geração 
em geração e sempre ajudei minha mãe no cultivo dos chás.

O meu trabalho como Agente comunitário de Saúde na sede 
da Estratégia Saúde da Família do Bairro Nazaré em Tapejara, 
me proporcionou voltar às minhas raízes, a retomar coisas que 
guardava comigo desde a minha infância. Fazia tempo que as 
pessoas queriam algo diferenciado na saúde. Pensando nisso, a 
Secretaria Municipal de Saúde em parceria com EMATER e demais 
entidades, ofereceu a população o conhecimento e acesso às 
plantas medicinais através da implantação dos Hortos nos ESF e 
um Horto Municipal.

Estamos levando para a população os conhecimentos e estimulando 
o uso das plantas medicinais. Eu e minhas colegas fizemos muitos 
cursos de aperfeiçoamento, para que hoje possamos dar a melhor 
orientação à população, e com certeza é um trabalho feito com 
muito carinho e responsabilidade

Nunca imaginamos viver essa situação de Pandemia do 
Coronavírus, e que todo esse movimento feito através dos Hortos, 
que as capacitações sobre as plantas medicinais  iam ser tão 



necessárias nesses dias de incertezas, de angústia e de procura 
por melhoras na saúde. Para prevenção desse vírus, sabemos que 
muitas plantas ajudam e aumentam a imunidade. 

No dia a dia sinto o reconhecimento desse trabalho que realizamos: 
muitas pessoas vêm até o Horto Municipal para conhecer, retirar 
chás e mudas para levar para casa. 

Toda a manutenção do Horto, como, por exemplo, limpeza, plantio, 
colheita, fazer mudas e secagem das folhas para entregar à 
população, é feita por mim e por minha colega, com a ajuda de um 
funcionário da prefeitura e dois meninos do projeto jovem aprendiz.

Sei que estou ajudando muitas pessoas nesse tempo de pandemia, 
porque através da prevenção que a planta medicinal proporciona 
estamos evitando muitos casos da doença no município. Acredito 
que a prevenção sempre foi a melhor forma de evitar as doenças 
principalmente em crianças.

Muitas mães nos procuram querendo conhecer, e saber como 
se faz o chá para seu filho, qual a proporção usada para criança. 
E eu sou capacitada e posso indicar a forma correta de fazer o 
chá com segurança, levando em consideração a idade de cada 
criança e seu histórico relatado pela mãe, para verificar se não 
existe alguma contra indicação. É por isso que é muito importante 
a conversa com as pessoas e o conhecimento.

Cada dia me encanto mais pelo meu trabalho e vejo que nessa 
época estou sendo um diferencial na vida das famílias do meu 
município.
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