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“O bebê nasce para se comunicar. Buscar a interação. A interação saudável
gera capacidade de reagir com inteligência às adversidades, sem
violência”. Salvador Celia
Esta publicação é resultado da premiação referente ao concurso cultural
Prêmio Salvador Celia - 3ª edição concedido pela Secretaria Estadual da
Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, através do Departamento de Ações em
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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.
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reconhecer publicamente as práticas de profissionais responsáveis pela
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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.

O fruto que fez a diferença
Macrorregião: Centro Oeste —PIM
Autora: Carmem Rosicler Mendes Freitas
Município: Capão do Cipó

Durante o ano de dois mil e doze, soube que havia uma nova gestante no território
que acompanho. Para minha surpresa, como a tantas outras pessoas, ela estava com mais
de vinte e oito semanas de gestação e, ainda, não havia iniciado o pré-natal. Escondia a
gravidez e sentia vergonha, pois tinha quarenta e dois anos, estava separada e já tinha dois
filhos grandes. Percebendo que não podia mais manter o segredo, procurou ajuda médica
e foi até a sala do PIM. Chegando lá, L. encontrou a Monitora e contou-lhe o seu caso. Esta
a acolheu com um abraço e a convidou para fazer parte do Programa.
Tão logo soube, eu a cadastrei e, em vez de falar, procurei escutá-la. Assim começamos
uma grande amizade e criamos fortes laços. Ela relatou o fato do pai não querer assumir o
bebê. Estava deprimida e envergonhada.
Ao longo das visitas fui conversando com ela, incentivando-a a gostar de si própria e do
bebê que ia nascer. No final da gestação, ela já se sentia orgulhosa, conversava e
acariciava a barriga.
Quando o bebê nasceu, o pai não quis registrar a criança e exigiu o teste de DNA. O filho
mais novo não aceitou o bebê e se tornou um menino rebelde. Os problemas aumentaram,
enfrentou muitas dificuldades financeiras, mas não se deixou abater. Olhava para a filha e
se sentia realizada.
Passado algum tempo, eu percebi que o rosto sofrido daquela mãe agora transbordava de
alegria. O filho mais moço começou a gostar e acariciar a irmãzinha e não demorou para

que o pai também não resistisse àquele meigo rostinho com olhos azuis, iguais aos seus.
Registrou L. e assumiu a relação com a mãe. Eles não moram na mesma casa, mas
convivem a maior parte do tempo juntos e fazem o melhor pela criança.
A menina foi e está sendo muito estimulada. Hoje, com um aninho, já caminha, pronuncia
várias sílabas, é carinhosa e brincalhona e, simplesmente, é a alegria e a razão de viver
daquela família.
Enfim, sinto-me realizada, pois tenho certeza que alcancei meu objetivo. Uma semente foi
plantada e estou colhendo os frutos de um trabalho gratificante, que me incentiva a cada
dia fazer o melhor.

Conversa com café, você quer?
Macrorregião: Metropolitana —PIM
Autora: Jaqueline da Silva Fantinel
Município: Terra de Areia

Quando R.P.O. mudou-se para a comunidade da Cohab I, procurou-me para que
cadastrasse no PIM sua filha A.B.O.R., de 1 ano e 3 meses. A mãe relatou que A. tinha
dificuldades na linguagem, não falava papai, mamãe e tudo era avó.
Eu, como Visitadora, orientei para que a mãe falasse com a criança na hora do
banho, nomeando as partes do corpo; que em todas as refeições conversasse sobre os
alimentos e que quando passeasse deveria explorar tudo o que estivesse vendo. Ao falar
isso, a mãe me olhou com cara de espanto e disse:
- Falar é fácil né? Como vou conversar com ela?
Então, na semana seguinte, levei uma boneca e comecei a dar comidinha para ela
junto à criança. Pedi que a mãe observasse, de maneira que pudesse entender e,
consequentemente, imitasse meus gestos em um outro momento. A mãe ficou espantada
e disse:
- É, acho que tenho que tirar um tempo para conversar com minha filha.
Trabalhamos, então, com uma música que envolvia o nome das partes do corpo,
para que ela começasse a conversar e cantar com a criança. Nesta atividade, até o pai
começou a ter outro olhar, passou a dançar e conversar com a filha. A partir destas
atividades, o pai, que almoça todos os dias em casa, iniciou a dar as refeições para a filha
e a conversar com ela sobre a alimentação.
Em outra atividade, trabalhei a palavra da semana com a mãe; confeccioa-mos um
porta recado de imã de geladeira e pedi que ela refletisse sobre uma palavra para A. falar.
Escreveríamos a palavra em um papel, e colocaríamos no porta recado e a mãe teria que
estimular a filha a repetir esta palavra. Durante a semana toda, ela pensou e me disse:

- Café.
Olhei espantada para ela e falei:
- Café! Por que tem que ser café?
- Porque saberei quando ela estiver com fome!
Mas, como ela não fala papai e mamãe, auxiliaria mais se, na conversação, ela
aprendesse a chamá-los, não é?
- Não, eu quero é café!
A palavra ficou na geladeira por semanas, até que a mãe entendesse que, para A.,
seria mais fácil falar mama, papa, do que café.
Em outra atividade, levei a boneca novamente, brincamos de filhinha e mamãe e dei
um banho na boneca, nomeando as partes do corpo. A ideia era que a mãe
compreendesse que não precisaria sentar a filha e conversar, mas que na hora do banho
seria uma ótima oportunidade para que ela nomeasse as partes do corpo da criança.
Depois, retomamos todas as atividades propostas e a mãe me falou:
- Antigamente era mais fácil criar os filhos, não precisava de tantas coisas e eles se
criavam.
Hoje, após 6 meses de trabalho do PIM, a mãe consegue conversar com a filha. Já
deixou de ser uma atividade proposta, passando a fazer parte do cotidiano. A criança
nomeia partes do corpo, fala papai, mamãe, emite sons onomatopéicos, fala palavra com
objetivos como, ali, alô, vem cá; chama o gato e pronuncia outras palavras.
Muitas vezes pensamos em atividades extraordinárias e não temos o resultado
esperado, quando algumas situações exigem apenas um olhar atento à maneira como a
família se relaciona com a criança e isto faz toda a diferença. Para R., A. tinha preguiça ou
até mesmo um problema. Acreditava que teria que ter o acompanhamento de um
especialista. Na realidade, quem estava com dificuldades na comunicação era R. e não sua
filha.
E a palavra café, depois de meses, para alegria da mãe, A. falou:
- Fefé, mama.

Pequenos grandes leitores
Macrorregião: Missioneira —PIM
Autora: Bruna Rafael da Silva
Município: Horizontina

O ponteiro do relógio já marcava quase oito horas. Neste momento me dirigia para
uma rua com nome de número, estreita, curtinha, com casas uma pertinho da outra. Local
bem humilde, com moradores simpáticos e endereço de uma mocinha que possuía o
mesmo nome que o meu. Fato engraçado, pois quando comecei a acompanhar esta família
a criança me chamava apenas de menina. Em sua consciência, não poderiam existir duas
pessoas com o mesmo nome. Ela se considerava única e eu a considerava especial demais!
Fazia dias que eu comentava que iria trazer livros diferentes e toda vez que eu
chegava, ao abrir a porta, ela me questionava: “É hoje que você trouxe os livros novos?”.
Não sendo diferente, naquela manhã, ao abrir a porta de sua casa (era sempre a
criança que me recepcionava), ela me fez a mesma pergunta. E eu, na ansiedade de
mostrar os livros novos conquistados, com enorme esforço, mostrei minha bolsa, que
estava estufada de livros. Ela gritou: “Mãe! Mãe,vem ver o que a menina trouxe!”E correu a
buscar seus dois cachorrinhos, demonstrando uma felicidade imensa. Naquele momento
me veio à mente o quanto é importante o trabalho que estamos realizando, podendo
contribuir para o desenvolvimento de inúmeras crianças, além de lhes proporcionar
momentos lúdicos utilizando simples livros. Livros, que nas mãos de uma criança se tornam
uma ferramenta fundamental.
Sentadas no chão, nós três e os dois cachorrinhos que nos rodeavam, eu notava
aquela criança que folhava as páginas do livro e analisava com atenção as gravuras. Até

que, de repente, começou a contar com seu jeitinho, a história. A narração dela era
extremamente diferente do que continha as folhas, mas a importância que ela estava
dando para aquele momento, era algo muito especial e prazeroso.
Vendo a meiguice da criança ao contar a história, a mãe lembrou de relatar que
pecava com a criança nestas questões que envolviam livros, pois, ela não tinha essa prática
de contar e ou mostrar histórias. Neste momento percebeu toda a importância envolvida
por trás deste pequeno gesto. Não só esta família, mas muitas das quais visito, não
possuíam este hábito da leitura junto às crianças. Porém, agora posso notar que esta
prática deu certo, no que diz respeito à conscientização dos pais sobre a importância do faz
de conta nos seus primeiros anos de vida.
Foi uma pequena parte da manhã que fiquei naquela casa, mas com certeza,
momentos muito significativos. Momentos que não foram em vão e que como todos os
outros, terão continuidade. Com muita alegria posso afirmar que retornarei na semana
seguinte, e, ao se abrir a porta novamente, esta criança irá lembrar-se do que realizamos e,
com entusiasmo, me questionará: “Hoje você trouxe os livros novos?”.
O projeto, o qual nomeio de “Biblioteca Ambulante”, está sendo executado com
todas as crianças que participam do PIM na cidade. Acredito que, através desta ação,
muitas crianças poderão ter acesso a esse mundo repleto de ludicidade, criatividade,
imaginação e faz de conta. Que possam ter acesso a essa ferramenta pedagógica que
contribuirá para o seu desenvolvimento integral e para o fortalecimento dos vínculos de
afeto entre pais e filhos, tornando-os assim, adultos leitores.
O que você faz pelo seu filho agora, vale para a toda a vida!
Esta é uma história que deu certo no cuidado materno-infantil através da visitação
domiciliar.

Saber lidar com as diferenças
Macrorregião: Norte — PIM
Autora: Marilei Moraes Rodrigues
Município: Dois Irmãos das Missões

A história a ser contada é sobre o desenvolvimento do menino N. C. S., filho de S. G.
S. e R. F. C. N. é um menino especial, alegre e carinhoso. Ele é uma pessoa com deficiência
(PcD). A família não participou do PIM durante a gestação e sim, a partir da hora que
receberam o laudo médico, aos 11 meses, com as deficiências constadas: atraso psicomotor
e síndrome do pé torto congênito. A partir de então, a família procurou ajuda requerendo a
participação da visita domiciliar da visitadora do PIM.
Entender e aprender como as crianças especiais se desenvolvem, foi um grande
desafio. Mas, acreditando no potencial de N., realizei várias atividades estimuladoras que
deram certo. Valeu a pena.
Quando comecei a estimulá-lo tinha um ano e dois meses; não tinha equilíbrio para
sentar, não falava e não coordenava as mãos, ou seja, não tinha firmeza para segurar as
coisas. A mãe tinha medo de estimular, pensando, em alguns momentos, que fosse
machucá-lo. Foi um trabalho difícil, começando a mudança pela família para atingir o
objetivo principal que era a criança.
Começamos por várias brincadeiras de estímulos, entre elas, caminhar agarrado
num pedaço de madeira, chutando uma bola, pois o mesmo trabalha a capacidade de
equilíbrio das pernas. E, para a coordenação das mãos, usamos a pescaria das cores, pois
essa atividade desenvolve na criança, além da coordenação motora, a motricidade fina e
habilidades intelectuais, através da diversidade de cores.

Quando a arte de aprender brincando caminha junto com a estimulação e a força de
vontade, transforma-se em motivação. Isso faz entender que a criatividade nasce com cada
um. Essa força deve fazer parte de toda a sociedade e juntos, unindo ideias, podemos fazer
sempre mais. É com este objetivo que hoje, após um ano e oito meses de incentivo do PIM,
a orientação da família e a motivação da sociedade, N. já senta, fica de pé, mantendo um
bom equilíbrio; come e bebe com as próprias mãos. E isso não é o fim. Esta história não
acaba aqui, pois estamos só começando e contando o que deu certo.

Sempre é possível
Macrorregião: Serra — PIM
Autora: Luiza Pieruccini Boff
Município: Caxias do Sul

Sabe, quando o sentimento diz que é possível, mesmo que acontecimentos
conspirem contra? Esta história diz de algo assim, em que não correr o risco seria, talvez, a
opção mais viável, mas a inocência de uma nova vida ultrapassa barreiras.
Um histórico sofrido de uma menina-mulher... M., 15 anos, grávida. Esboçava que
aquilo não seria exatamente seu desejo, se é que de fato sabia o que significava. Da família,
referência alguma. Do contexto, situações desoladoras, ambiente frio, brigas, álcool,
drogas... Da vida, poucas escolhas. Viver naquele espaço não lhe permitia ousar.
Ali, coloquei-me como coadjuvante de um potencial imerso em contexto opressor, de
alguém se pondo como dono de outro, e assim dominante. Porém, no olhar apagado, um
apelo de confiança.
Da abordagem para acompanhamento gestacional junto ao PIM, desafios. Embora
houvesse interesse mínimo dessa, cuja situação implicava algumas dúvidas, o
encarceramento que o companheiro impunha a impedia. Era proibida de sair da sua
residência, a menos que fosse para ir à casa da mãe. Noutros momentos, a fim de realizar
o atendimento, fomos desafiados pelo companheiro de M., que não nos permitia entrar na
casa, se mostrando extremamente agressivo e impondo medo.
Atendendo àquele apelo, iniciamos o acompanhamento com M. na casa da mãe,
sem o conhecimento do esposo. Aos poucos, foi se abrindo, confiando e pude entender
também, com participação da mãe, que não fora de fato uma escolha. M. havia sido
estimulada por parte de sua família a se envolver, pois assim, a família entendia que, de
alguma forma, mudaria sua “posição social”, já que todos estariam “protegidos”.
A gestação avançava e a cada novo encontro mais esperança. De algo um tanto
indesejado, brotaria amor, uma nova vida e a confiança de que a partir desta, tudo poderia
ser diferente. Quando tudo parecia encaminhado, uma dolorosa interrupção: uma briga do
casal, na qual M. fora violentada fisicamente, veio a ter a criança prematuramente, com
apenas seis meses de gestação. Tal fato estreitou nosso relacionamento. Só ficou uma

certeza: mais do que nunca precisava de apoio.
Permaneceu internada, por aproximadamente trinta dias. Sua filha ficaria na mesma
condição, pelo período aproximado de seis meses. Depois do ocorrido, o primeiro encontro
transpareceu sentimento de impotência, realçando o olhar de apelo. A cada novo encontro,
renovava-se a expectativa de logo estar com sua criança e saberia o que fazer. Isso a
revitalizava. Neste período, continuava sendo atendida sem conhecimento do companheiro.
O esperado dia havia chegado e H. estaria em casa... M. não cabia em si, com
extrema ansiedade, munida de felicidade contagiante. Finalmente poderia abraçar a filha e
tê-la em seus braços, seu maior desejo. E assim se fez... parecia completa.
Num determinado contato com M. em sua casa, visto que o companheiro não se
encontrava, o esperado aconteceu. Fomos surpreendidas com a volta inesperada deste à
residência. Neste espaço, oportunizei demonstrar o atendimento, diante da total
insatisfação de H. Insegura, elaborei algumas amostras de atividades, tentando esboçar
um objetivo que envolvesse o seu bem estar. Com voz fragmentada expliquei como isso
poderia repercutir, mesmo que em longo prazo. Ali, mais do que temerosa, sem saber o que
aconteceria, buscava forças no olhar apavorado de M. Apostei tudo e para minha surpresa,
mesmo que de forma ameaçadora, aceitou nossa presença.
Desde este dia, a família passou a ser atendida na residência, agora com aceitação.
Por vários momentos, testada no sentido de confiança em situações que impunham medo,
pensava no que estava por vir. A persistência do atendimento em função do bem estar da
mãe e criança, prevaleceu e fomentava a certeza de que pairaria um sorriso a cada
pequeno avanço. Mais do que imaginava, desempenharia um papel de extrema relevância.
Da mesma forma que inicialmente não podia entrar na residência, nenhum outro serviço
acessava o citado espaço. Nas reuniões mensais com a Unidade Básica de Saúde, a fim de
discutir casos desta comunidade, para este, em especial, me tornei, além de porta voz, a
entrada de forma diferenciada do serviço à residência. Igualmente, o acesso de M., cuja
autorização do esposo se deu sob mediação do PIM.
A parceria dos serviços em prol deste núcleo permanece até o dia de hoje, na
extensão do Programa e carrega a certeza de que sempre é possível... O que cita tal
histórico embasa a importância fundamental do trabalho em rede. Graças à persistência do
Programa, se conseguiu um olhar a esta família, possibilitando o acesso de outros serviços
básicos por meio do PIM. Além disso, maior autonomia a alguém que só precisava de um
olhar diferenciado, de confian-ça e credibilidade.

Um Ato de Solidariedade
Macrorregião: Sul — PIM
Autora: Carla Priscila Hipólito Duarte
Município: Pelotas

O PIM foi contatado pela maternidade do hospital, pois havia uma família que
necessitava de acompanhamento. Fui procurar o endereço, mas como não encontrava,
perguntei então à assistente social da comunidade, que me informou que se tratava de um
beco famoso e perigoso por ter pontos de tráfico.
Ao chegar à rua da família fiquei apavorada com a precariedade do local, barracos
feitos com folhas de forração, folhas de metal, madeiras podres e outros materiais retirados
do lixo. Os telhados eram feitos com telhas amarradas por pedaços de corda. Havia uma
casa com uma lona amarela por cima, como telhado. Já tinha trabalhado em lugares
carentes, mas nunca tinha visto uma situação tão triste. Muitas crianças brincavam em meio
a ferros, lixo e um valetão poluído. Parecia uma cena triste de novela.
Achei a casa e chamei pela mãe. Era uma casa escondida por madeiras,
impossibilitando a visão interna. Por uma fresta espiei e vi três crianças no pátio e dois
cachorros presos. Um menino veio ver quem chamava e quando viu meu uniforme, ficou
aterrorizado. Saiu gritando que era o Conselho Tutelar e que iria levá-los. As outras crianças
começaram a chorar e após alguns momentos, saíram dois cachorros por baixo do portão
e tentaram me morder. Eles haviam soltado os cachorros para ver se eu iria embora, mas
comecei a gritar que era do PIM e tinha vindo ajudar. Não era do Conselho e não iria tirá-los
da mãe. Então se acalmaram e vieram atender, por cima das madeiras. Pedi que
chamassem a mãe, que logo apareceu.

Conversamos e a mãe, V., falou que tinha oito filhos e que queria participar do
Programa Mãe Pelotense, para ganhar um enxoval para seu bebê. Eu a convidei para uma
reunião, onde iriam entregar enxovais a nossas gestantes, mas V. não compareceu. No final
da reunião, pedi um enxoval para levar a ela. Ao chegar na casa, as crianças estavam
brincando na rua, descalças e com pouca roupa. Pedi que chamassem a mãe e quando ela
me viu com o enxoval, se emocionou. Comovida, agradeceu, pois ela não tinha roupas para
colocar na menina, que estava enrolada em uma coberta. Chorou e falou que a casa havia
desabado, na noite anterior e que a família havia passado a noite do temporal em um
banheiro, que ficava fora da casa. Ela abriu o portão e me mostrou os móveis, roupas,
comida, todos destruídos no chão, enquanto as crianças juntavam o que podiam. O marido
e o filho de onze anos estavam montando outro chalé no fundo do terreno. O menino estava
tremendo, pois estava só de camiseta e o dia estava muito frio. V. contou-me que a casa já
estava condenada, caía para o lado e os ventos da noite passada, acabaram derrubando.
Saí de lá e fui atrás de ajuda. Com auxílio da minha Monitora e colegas, conseguimos
mobilizar a comunidade com doações de roupas, alimentos e brinquedos. Foi organizado
um sopão para as famílias que lá residem. V. recebeu doações de telhas para a casa.
Mesmo sabendo que este não é o objetivo maior do Programa, com a ajuda de muitos
parceiros do Primeira Infância Melhor, conseguimos melhorar a situação de uma família
que precisava muito. Um ato de solidariedade.
Hoje as crianças continuam sendo atendidas pelo PIM. Realizamos visitas semanalmente
orientando atividades à família e as crianças já demonstram evolução no seu
desenvolvimento. A família está vivendo em um novo lugar, onde está mais bem assistida.

Mãos que Ensinam e Guiam
Macrorregião: Vales — PIM
Autor: Nilo Edmilson Liessen Jacinto
Município: Teutônia

E naquela tarde, ao observar mãe, filho e avó caminhando... ao mesmo tempo que
caminhavam, brincavam e observavam a natureza, me veio à memória cenas da minha
infância. Época em que era criança e que o simples ato de andar de mãos dadas com
minha mãe e irmã contemplando a natureza, fazia toda a diferença.
Aquela criança, andando de mãos dadas com sua mãe e sua avó, tocaram
profundamente minha alma, pois enquanto seguiam o percurso em meio à bela paisagem
a sua volta, em minha memória passavam cenas da minha infância. Lá estava o menino,
sua mãe e sua avó. O menino, por sinal, muito questionador, a cada passo dado e a cada
nova descoberta, lançava uma pergunta. A mãe e a avó, com muito carinho, amor e
paciência, respondiam o que ele questionava. Vi seus olhinhos brilharem ao avistar uma
simples poça d’água e a sua imagem que nela refletia. Vi sua alegria ao saltar a poça
d’água de mãos dadas com sua mãe e sua avó, querendo repetir a cena várias vezes. Seu
coração se enchia de emoção nesse momento. Seu olhar brilhava, mais ainda, ao avistar no
alto de uma árvore um João de Barro a construir sua casa. Quantas perguntas nesse
momento... quanta curiosidade.
No decorrer do trajeto, muitas coisas aconteceram. Muitas aprendizagens
adquiridas por aquele menino, que, em pleno desenvolvimento intelectual, social e afetivo,
demonstrava alegria ao comer a fruta colhida diretamente da árvore. Quanta euforia ao
subir na árvore para colher mais frutas. Quanta felicidade ao descobrir que pedras podem

virar bolinhas de gude e sabugos de milho em bonecos. Com folhas secas de árvores, dá
para se fazer uma chuva de folhas e galhos secos, viram fantoches. Molhar as mãos na
poça d’água é super legal. Desenhar na estrada de terra com um pauzinho seco e fabricar
bolinhos de barro, é tudo de bom. Quantas descobertas em uma tarde de resgate de
brincadeiras e de brinquedos, que nossos pais e avós brincavam quando criança! Quanta
fantasia e emoção com tão pouco. Quanto podemos ser mais felizes usando a imaginação!
Quando voltei a mim das observações das cenas, pude notar através daquele menino, que
o ensinamento, o carinho e o amor que ganhamos em nossa primeira infância, ficam para
sempre.
Foi então que percebi o que significa ter uma Primeira Infância Melhor e que, para ser feliz,
não precisamos de muito. Um galho seco, uma poça d’água e a mão de quem amamos
nos guiando, já é o suficiente. Nada de material tem mais valor do que o carinho, o amor e
a proteção de quem nos ama. Brincar de descobrir desenhos em nuvens é o suficiente para
fazer uma criança feliz. As mãos que nos seguram e nos guiam, são as mãos que nos
ensinam. Por fim, esses pequenos gestos, que se tornam tão grandes e valiosos, bastam
para fazer uma criança feliz. Pense nisso...
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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.

Olhar de pirlimpimpim
Macrorregião: Centro Oeste —ESF
Autora: Belquis Martins de Martins
Município: Alegrete

A história que vou contar aconteceu em uma cidade localizada no interior do Rio
Grande do Sul, chamada Alegrete.
Nesta cidade vive um Agente Comunitário de Saúde, que acredita que é possível
trabalhar na promoção de saúde e prevenção de doenças, apesar das adversidades da
profissão. Esta história aconteceu há muitos anos atrás, precisamente, há dezesseis anos,
ao chegar em uma família, onde a mãe era muito jovem, mas já tinha três filhos.
Após acompanhar a gestação e os primeiros meses de vida do terceiro filho,
incentivando aleitamento materno exclusivo, vacinas e demais cuidados à criança e
familiares, era o momento de iniciar a oferta de outros alimentos. A mãe foi orientada sobre
a importância de oferecer suco de frutas à criança, sem misturá-los, sendo um de cada vez,
podendo assim identificar possíveis alergias ou intolerâncias. A mãe ficou feliz e disse que
oferecia sucos de frutas variadas, sempre separadamente, citando inclusive, frutas não
características de nossa região. Não usava açúcar, o que me deixou também feliz. O que
mais chamou atenção foi o suco de uva.
- Como você prepara? - Perguntei preocupada com as sementes, pois ela poderia
não separá-las.
Imediatamente, ela levanta e diz:
- Semente não é problema! E apresenta uma caixa de suco em pó, com 10 gramas
para 02 litros de água. O espanto foi inevitável, mas consegui contornar a situação, fazendo

a orientação, no sentido de esclarecer esta família sobre as vantagens de consumir
alimentos naturais e os riscos do consumo de alimentos com conservantes.
Esta história poderia ser só mais uma, mas é referência em minha vida profissional,
pois a cada visita que realizo, tenho certeza que o trabalho do Agente Comunitário de
Saúde não é ser, um mero anotador de dados epidemiológicos ou um ouvinte de problemas
de sua comunidade.
Assim, eu pude sair tranquila, porque as vacinas estavam em dia, pois a criança
recebeu aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, como é preconizado e a
mãe dizia ter cuidados com o preparo dos alimentos oferecidos à criança.
E assim: o Agente Comunitário de Saúde deve estar sempre atento ao que acontece
ao seu redor, observando tudo, fazendo uma investigação, sem causar constrangimento às
famílias acompanhadas, respeitando as características de cada uma, considerando suas
vivências, sua cultura, discutindo com os envolvidos sem impôr seu ponto de vista.
Desta forma, contribui para a melhoria da qualidade de vida de todos, nunca
esquecendo o que diz Paulo Freire: “A análise da realidade, não pode fugir à discussão
criadora, sob pena de se tornar uma farsa”.

Santa cecília: o olhar cuidadoso da equipe
Macrorregião: Metropolitana —ESF
Autora: Karen Luciane Zappe Pereira Soto
Município: Gravataí

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um elo entre a equipe de saúde e a
comunidade. É uma ligação em uma rede de cuidados na qual a equipe se responsabiliza
pela população residente na sua área de abrangência. O ACS tem como uma das suas
tarefas cadastrar essas famílias. Foi justamente em mais um dia de trabalho que tudo
começou.
Havia uma nova família na vila e, em uma manhã ensolarada, a ACS D. iniciava sua
caminhada para realizar o cadastro. Assim que chegou à casa, começou a conhecer as
pessoas, um jovem casal e três crianças, filhos de um casamento anterior de dona J.: P. de
6 meses e dois irmãos de sete e nove anos.
Mal sabia D. que neste dia mudaria destinos. Durante a conversa, solicitou a carteira
de vacinação e logo percebeu que o bebê estava com a carteira defasada. Introspectiva,
ficou um tanto incomodada pelo fato das crianças não aparecerem em nenhum momento
na visita, o que não é comum, pois geralmente elas estão em volta, com suas risadas e
gritarias, correndo, brincando chamando à atenção da visitante, coisas de crianças. Antes
de partir, solicitou à mãe para dirigir-se à Unidade para vacinar a menina. Tempos depois,
a mãe compareceu ao posto levando P. para vacinar. A técnica em enfermagem logo
percebeu que a criança chorava muito e, ao menor toque, sentia-se incomodada, com
expressões tensas, sinais que em uma equipe atenta não passaram despercebidos. Havia
também algumas manchas pelo corpinho frágil de P. A técnica logo chamou o médico e o
enfermeiro, que ficaram também muito preocupados com a situação.
Havia ali uma suspeita de maus tratos e a forma como abordar o assunto seria

determinante para o sucesso do caso. Então, o médico perguntou à mãe: fiquei preocupado
com essas manchas na P. A senhora percebeu se houve alguma coisa recentemente com
ela? A mãe respondeu que havia deixado a criança na sombra de uma árvore e
provavelmente algum inseto a atacara.
Porém, a equipe, com seu olhar cuidadoso, de posse das informações obtidas e
compartilhadas, entendeu que a situação era grave e medidas urgentes foram adotadas.
Quando se trata de maus tratos, abordar o assunto é bastante delicado, pois os pais
costumam negar ou omitir informações por medo, vergonha ou até mesmo
desconhecimento do fato.
A equipe criou uma estratégia para solicitar exames radiográficos, usando o
pretexto de investigar as manchas. Paralelamente, foi acionado o Conselho Tutelar para
acompanhamento do caso e verificar se a mãe faria o que havia sido solicitado.
No dia seguinte, o conselheiro tutelar encaminhou o resultado dos exames à
Unidade: múltiplas fraturas, algumas recentes, outras nem tanto e outras em processo de
consolidação. Além disso, uma desagradável surpresa: fora constatado abuso sexual.
Esses resultados explicavam a inquietação da criança.
Imediatamente, P. e seus irmãos foram afastados da família e entregues ao pai
biológico. A mãe foi encaminhada para tratamento psiquiátrico, pois já tinha um
diagnóstico de problemas mentais. O padrasto foi levado à Delegacia de Polícia e, após
confessar abusos e agressões, foi encaminhado ao Presídio Central.
A equipe, apesar da tristeza de toda a situação, desenvolveu um papel fundamental.
Ao perceber uma situação diferente e delicada, foi próativa. Garantiu o cuidado e interviu
imediatamente para preservar a vida e a saúde desta criança.
O compartilhamento de informações e a intersetorialidade são tecnologias leves,
que fazem a diferença no desfecho de saúde. Uma equipe que conversa, discute casos,
coordena ações, possibilita um cuidado integral, resolutivo e a garantia de vínculo e de
saúde com a sua população.

Uma conquista do seu T.
Macrorregião: Missioneira —ESF
Autora: Carine Kener dos Santos
Município: Porto Xavier

Saúde...Desejada a muitos, aspirada por todos. Para alguns vem em primeiro lugar,
para outros parece não ter importância. Mas uma coisa é unânime: sem saúde não somos
nada! Não somente pelo significado que a palavra saúde tem no dicionário. É pelo que esta
significa para a vida de cada cidadão. O Agente Comunitário de Saúde tem a grande
responsabilidade e função social de levar saúde a sua comunidade.
Ah, se fosse fácil levar saúde... eu a amarrava na minha mochila e a levava. Mas
para levá-la, não faço só uma viagem. Vou várias vezes e a levo aos poucos. Antes de atuar
no meio eu pensava: “para ter uma boa saúde, basta não tomar remédios”. Hoje percebo
que esta visão é muito singular e que a definição de saúde do dicionário, não dá conta de
sua amplitude.
Levar saúde, na função de Agente, é prestar atenção na moradia, nas condições de
vida, trabalho, educação, lazer, alimentação, acesso aos serviços de saúde, no meio
ambiente, na participação popular, na valorização da cultura e tantas outras que poderia
mencionar. Como percebi isso? Pois vou contar. Há quatro anos, uma menina inibida, sem
muita experiência, resolveu ajudar sua comunidade, cuidando, de perto, da saúde das
pessoas de seu bairro. Participou de capacitações e aprendeu que levar
saúde é uma grande missão e que há muitas pessoas que precisam de uma
atenção especial, como é o caso do seu T., senhor de idade que mora sozinho, quase não
tem contato com familiares, ouve muito po-co e, talvez, por isso tenha poucos amigos. Seu

T. foi espancado por vândalos e teve uma perna amputada. A partir daí começaram a surgir
os problemas de saúde. E ai, o que fazer? A menina, no caso eu, acolhi o desafio.
Com muita dificuldade para se comunicar, por motivo da pouca audição, tive que
adotar alternativas para conversar com seu T. e uma delas foi escrever tudo que eu queria
falar para ele ler, pois descobri que aquele simpático velhinho era alfabetizado. Percebi,
neste dia, o quanto minha visita em sua casa era importante, pois devido a suas
dificuldades, era pouco sociável.
Aos poucos conquistei sua simpatia. Ele passou a me entender, pude saber mais
sobre ele e orientar os vizinhos a tratá-lo bem e comunicarem-se com ele. Nem que fosse
por mímicas, para que ele se sentisse valorizado. Passei a orientá-lo a ter mais cuidado com
sua higiene, alimentação e a importância de tomar sua medicação correta, pois além de
tudo, era hipertenso. A conquista mais importante foi sua prótese nova, pois a partir daí ele
pode caminhar mais tranquilo e até andar de bicicleta.
Como seu T. não tem contato com familiares, eu mesma o acompanhei no
encaminhamento de sua nova prótese e, confesso, me emocionei ao partilhar da sua
alegria com a nova perna, pois ele sorria e dizia: “Agora sim, posso voltar a andar com
minha bicicleta”.
Talvez, isso seja pouco para muitas pessoas, mas para quem acompanha as
dificuldades do dia-a-dia de muitas famílias, isso é uma grande conquista. Sei que muitas
vezes, sou a única companhia de um idoso, a “psicóloga” de uma pessoa deprimida, a
confidente de uma mãe desesperada. E é por todos estes motivos, que me sinto grata em
ajudar as pessoas e perceber o quanto sou importante, pois uma boa conversa e uma
correta orientação previnem e ajudam, muitas vezes, muito mais que várias cartelas de
remédios.

Quando um anjo visita outro
Macrorregião: Vales —ESF
Autora: Fabíola Fontana Favaretto
Município: Marques de Souza

“E de casa em casa eu sigo meu destino, e levo comigo muito mais que esperança:
Um olhar atento, um aperto de mão, o mais belo sorriso, para muitos, a salvação”.
Naquela manhã de fevereiro, parecia que o dia seria como outro qualquer, um dia
comum naquela pequena unidade de saúde do interior do município: Posto cheio,
procedimentos, rotina. Porém, aquele dia jamais será esquecido.
Quando chegamos à unidade, a Agente Comunitária de Saúde já nos esperava,
visivelmente angustiada. - Enfermeira! O bebê da C.... eu fui visitar... não me parece nada
bem. Não ganhou peso. Os vizinhos contaram que ele ganha leite azedo pra tomar. A
mamadeira está sendo enrolada ao redor de sua cabeça, assim ninguém precisa
segurá-la. Ele estava tão bem há 15 dias, mas agora...
Quando a criança chega até a unidade, não consigo disfarçar a preocupação e
imediatamente invado o consultório da médica: -Dra., a criança está aqui! Deitado sobre a
mesa de exames, o pequeno estava inerte. Cabecinha virada para o lado, seus arcos
costais estavam todos visíveis. Respirava mal. Seu corpo estava hipotônico; os reflexos mais
básicos todos prejudicados. Olhar no vazio... olhar de quem sequer consegue chorar para
pedir socorro.
A médica examina delicadamente aquela criança, mas não reage. Uma de suas
mãos segura a mão do bebê e a outra desliza sobre seu pequenino rosto. Nenhuma
palavra é dita. Parece estar em choque. Ela sai da sala e eu a sigo. Vai até à pequena
farmácia e pega um vidro de antibiótico. Ela me olha e diz: -Meu Deus! Vamos perder esse
bebê...

Colocamos mãe e criança no carro e saímos em direção ao hospital cerca de 20 km
dali. Chegando no hospital, a gravidade do caso fica ainda mais evidente. O bebê está
saturando mal. Seus pulmões travam uma batalha minuto a minuto contra uma pneumonia
de aspiração. Os recursos disponíveis no nosso município já não são suficientes para
atendê-lo. Nosso pequeno guerreiro segue viagem para lutar pela vida num leito intensivo.
Perplexidade.... num primeiro momento, foi tudo o que podemos sentir. Ninguém conseguia
entender como uma mãe com ensino médio podia não ter percebido que seu filho estava
morrendo? Nossa médica ficou dias sem dormir. Aquela imagem não lhe saía da mente.
Como era possível uma criança tão pequena ser negligenciada daquela maneira? Como
um município com recursos adequados poderia ter uma de suas crianças naquela situação,
como uma criança etíope? A perplexidade cedeu logo lugar à raiva, à indignação pela
negligência presenciada.
Temos uma tendência enorme a procurar culpados. E a nossa responsabilidade?
“Somos responsáveis por aquilo que fazemos, pelo que não fazemos e pelo que impedimos
de fazer”. Somos responsáveis quando achamos que as mamães fazem o pré-natal e isso
significa que elas estão orientadas. Somos responsáveis quando nosso olhar é superficial e
não tem a real dimensão da complexidade do ser humano.
Nosso pequeno lutou bravamente e resistiu. Nossa equipe, por sua vez, teve que se
render à constatação de que nem sempre o que estamos propondo é o que o paciente
necessita e que muitas vezes não temos respostas ou sabemos o melhor caminho a seguir.
Talvez essa criança nunca venha a saber o que fizemos por ela, mas o que ela fez por nós
jamais será esquecido.
Não sei ao certo o que levou a Agente de Saúde até aquela casa naquele dia:
intuição, acaso, rotina ou destino. O fato é que essa visita salvou uma vida. E assim tantas e
tantas vidas são poupadas todos os dias, graças a esses anjos: anjos que visitam outros
anjos.
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