
 

 
 

   

 

“O homem é, sob muitos aspectos, produto da sociedade, do ambiente 

[...] sendo primordiais, principalmente, as (interações) que ocorrem nas 

primeiras etapas da vida, como a lactância, a infância e a adolescência. 

Essas interações possibilitarão ao homem ser criativo em maior 

ou menor intensidade.” (Salvador Celia) 

 

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Governo do Estado do Rio Grande do Sul,               

através do Departamento de Ações em Saúde (DAS), por intermédio das           

coordenações da Atenção Básica e Primeira Infância Melhor (PIM), está promovendo a            

5ª Edição do Prêmio Salvador Celia – uma iniciativa voltada à valorização das boas              

práticas de Visitadores do PIM e Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) /               

Agentes Comunitários de Saúde (EACS) junto às famílias e comunidades atendidas. 

 

Este 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 e                

crianças. 

  

A atuação notável deste médico fez de seu trabalho singular referência no Brasil e no               

mundo, no que diz respeito à importância do cuidado na primeira infância. Salvador             

Celia foi agraciado com o Prêmio Sonya Bemporad of World Association for Infant             

Mental Health pela contribuição inestimável ao avanço de políticas públicas para a            

saúde mental dos bebês e suas famílias. A publicação de obras como A Criança              

Maltratada e Trauma: Intervenções Mães-Bebês, contribuíram de maneira exponencial         

para a afirmação de políticas sociais sobre a primeira infância. Entre suas várias             

iniciativas, cabe salientar a grande mobilização em relação à proteção da infância no             

Município de Canela. Em razão disso, Universidade e Poder Público reúnem-se           

anualmente em grande evento de fomento a Políticas Públicas para bebês e crianças             

de zero até seis anos. O resultado desta articulação foi a criação da Semana do Bebê                

de Canela, evento que inspirou a Semana Estadual do Bebê do Rio Grande do Sul,               

atualmente em sua 13ª Edição. 

 



 

 
 

   

 

Este ano, a Semana Estadual do Bebê acontecerá de 22 a 28 de novembro. O objetivo                

é destacar os diferentes contextos da infância em um mesmo território, valorizando o             

cuidado, para que cada criança seja protagonista da sua história. 

 

No Rio Grande do Sul, entre as iniciativas que atuam junto às famílias orientando pais               

e cuidadores sobre os cuidados necessários com a primeira infância, se destaca a             

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o Primeira Infância Melhor (PIM) - ambas              

iniciativas que adotaram a visitação domiciliar e comunitária como método de           

intervenção, reconhecendo que esta é uma estratégia que permite elevar os benefícios            

pretendidos, na medida em que o visitador domiciliar tem acesso a informações que             

dificilmente estão disponíveis para outros serviços de apoio, permitindo uma          

intervenção mais centrada e sensível às demandas locais. 

  

Podendo atuar de forma complementar nas comunidades atendidas, a ESF e o PIM             

têm reconhecido, no cotidiano de suas práticas, a urgência de tecer linhas de apoio              

mútuo entre as equipes locais. Ao trabalharem em territórios comuns, as demandas            

identificadas têm revelado a necessidade de promover estratégias que não se limitem            

apenas a uma das propostas, mas que possam ser compartilhadas constantemente,           

de forma a promover práticas de caráter integral, mais articuladas e eficientes. 

 

No âmbito da promoção da qualidade de vida na infância, o trabalho da Estratégia de               

Saúde da Família se baseia na promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce e             

recuperação dos agravos à saúde. O acompanhamento programado do crescimento e           

desenvolvimento complementado por atividades de controle das doenças prevalentes         

contribui para a promoção de uma boa qualidade de vida, tornando-se imprescindível            

o esforço conjunto da família com a equipe de Estratégia da Saúde da             

Família/Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde. Esta equipe é responsável          

pelas atividades desenvolvidas no acompanhamento da criança, com diversos atores          

da comunidade, instituições, grupos, associações e pessoas que possam contribuir na           

educação e vigilância à saúde, propondo um trabalho conjunto dentro da sua área de              

abrangência. Assim, se faz necessária a participação de outros profissionais que           

compõem a equipe de apoio interdisciplinar. 



 

 
 

   

 

 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo             

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais        

em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento           

de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As             

equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação,          

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta             

comunidade, prevendo ações para todos os ciclos de vida. A responsabilidade pelo            

acompanhamento das famílias coloca para as equipes de saúde da família a            

necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica           

no Brasil, especialmente no contexto do SUS, sendo a Unidade Básica a porta de              

entrada da criança para o Sistema de Saúde. É o ponto de atenção estratégico e tem                

como atributos: garantir acessibilidade responsabilizando-se pelos problemas de        

saúde das famílias do seu território e pelo monitoramento dos mesmos. 

 

O trabalho do Primeira Infância Melhor parte do reconhecimento de que o meio             

familiar e comunitário exerce uma das mais importantes influências no          

desenvolvimento das capacidades cognitivas e na estruturação das características         

afetivas de suas crianças, na medida em que representam os espaços onde a criança              

realiza suas experiências sociais e exploratórias, elaborando suas representações de          

afeto, valores, costumes e hábitos. 

 

Implantado no Estado em 2003, em parceria com as Prefeituras Municipais, o PIM visa              

o atendimento semanal por visitação domiciliar e comunitária. Seu objetivo é 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              

– colaborando para a construção de espaços promotores da qualidade de vida na             

primeira infância. As orientações contemplam várias áreas do conhecimento e tem           

como princípio a valorização do brincar e da convivência familiar e comunitária sadia. 

 

Considerando o caráter complementar do ESF e do PIM, o Prêmio Dr. Salvador Celia              

representa as inúmeras estratégias de aproximação entre as diferentes políticas e os            



 

 
 

   

 

esforços em prol da infância gaúcha. Representa ainda, um incentivo para que as             

equipes possam reconhecer o valor de seu trabalho e ampliar as propostas de             

articulação, visando o maior fortalecimento das famílias como sujeitos competentes e           

ativos na elaboração de alternativas que elevem sua qualidade de vida. 

 

Portanto, na oportunidade da 13ª Semana Estadual do Bebê, o Prêmio Dr. Salvador             

Célia premiará, na modalidade Concurso de Áudios, as boas práticas de 7 (sete)             

Visitadores do Primeira Infância Melhor (PIM) e de 7 (sete) Equipes da Estratégia de              

Saúde da Família (ESF/ EACS), conforme regulamento descrito no Edital de 2015, que             

está disponível no site do PIM.  


