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APP do Pró-Mamá será apresentado na Feira de Soluções para 

Saúde em Fortaleza 
A Feira acontecerá de 16 a 19 de outubro no Centro de Eventos do Ceará 

Crédito: COSEMS/RS e Eliana C. Izaias 

O COSEMS/RS, com satisfação compartilha a informação de que os trabalhos apresentados na Mostra de 

Experiências Exitosas e Feira de Soluções do 31º Congresso do COSEMS/RS, representarão o Rio Grande do 

Sul na Feira de Soluções para a Saúde, em Fortaleza/CE. 

Serão nove trabalhos apresentados no evento, organizado pela Fundação Oswaldo Cruz, em conjunto com a 

Feira do Conhecimento, que terá a parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Estado 

do Ceará, Instituto Centec, Fiocruz, Aprece e COSEMS/CE. 

O evento ocorrerá de 16 a 19 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, com atrações no campo da robótica, 

jogos digitais, inovações científicas, workshops, corrida de drones, hackathon, rodadas de negócios, 

apresentações culturais e muito mais. 

Parabenizamos aos gestores e aos profissionais de saúde que dedicam o seu tempo em prol de um SUS de 

qualidade e inovação. 

Na mesma semana da apresentação em Fortaleza, integrantes do NASF/Pró-Mamá estarão em Brasília para 

receber o prêmio da Fundação Banco do Brasil, na categoria “Primeira Infância”, acontecimentos que demonstram 

a importância do Pró-Mamá e o aplicativo desenvolvido. 

Saiba quais os trabalhos serão apresentados bem como os municípios selecionados: 

Osório: Aplicativo de Amamentação e Desenvolvimento Infantil criado pelo NASF Osório em Parceria com 

Instituto Federal do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre: Biblioteca virtual da Atenção primaria a saúde de Porto Alegre - BVAPS-POA. 

Tapejara: Implantação de Horto de plantas medicinais na equipe de Estratégia de Saúde da Família Nazaré. 

Ibiraiaras: Relógio Biológico das plantas medicinais Ibiraiaras/RS. 

Lajeado: Maluco in concert – espaço terapêutico de reinserção social e potente ferramenta para ampliar o acesso 

aos serviços de saúde. 

Campo Mom: Mapa vivo - construindo o espelho da comunidade. 

Bento Gonçalves: Pré-natal do parceiro em Bento Gonçalves. 

Cachoeirinha: Promoção da equidade: experiência de um grupo de trabalho interinstitucional. 



Vera Cruz: Projeto - dormir e sonhar evita medicar: a gestão clinica do medicamento com ênfase na saúde 

holística para contribuição do uso racional e desprescrição de benzodiazepínicos. 
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