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RESUMO DO CASE
O case “RS contra Aedes” do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, em 

parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, promoveu uma 

sequência de ações corpo-a-corpo informativas, motivacionais e de transformação 

social realizadas junto a população gaúcha, no momento de maior risco de contágio 

de um dos vírus mais nocivos à saúde presentes no Brasil nos últimos anos, com ca-

pacidade de comprometer toda uma geração de crianças: o Zika Vírus.

Em uma engenharia de parcerias com outros protagonistas da Sociedade, 

entre eles Band TV, Rede Pampa, SBT, Rede Record, TVE, Celulose Riograndense, 

Panvel, Zaffari, Carris, Concepa, Secretaria de Segurança Pública, Exército, Brigada 

Militar e Sindicato dos Taxistas, a ação colocou 3,5 milhões de flyers informativos nas 

mãos da população, inserções de mensagem na mídia de massa e distribuição de 

repelentes. Através de ações como: teatro nas colônias de férias das escolas públicas 

do Estado, blitz nos pedágios da Concepa e blitz no Aeroporto Salgado Filho nos dias 

que antecederam o carnaval de 2016, foi alcançado um amplo espectro de comunica-

ção de massa, sem exigir fôlego investidor exclusivo da instituição, gerando mais de 

R$ 1 milhão em mídia espontânea nos principais veículos de comunicação do Estado. 

Esta grande campanha foi ponta do iceberg corporativo de Cidadania do 

Simers, desencadeando o desenvolvimento de uma causa institucional para o Sindi-

cato, denominada “Embaixadores da Vida”. Os funcionários do sindicato, enquanto 

apoiadores e prestadores de serviços à categoria médica, ao desonerar a agenda do 

médico, indiretamente também salvam vidas. Esta causa originou a criação de um 

grupo de voluntariado composto por funcionários e empresas parceiras, com o objeti-

vo de desenvolver e realizar ações de cunho social permanentes, focadas em asilos, 

hospitais, conselhos, associações e escolas.
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INTRODUÇÃO
O Sindicato Médico do Rio 

Grande do Sul deu um salto impres-

sionante de crescimento e de qualifi-

cação no trecho mais recente de uma 

história que completou 85 anos em 

maio de 2016. O salto consolidou o 

SIMERS como o maior sindicato mé-

dico da América Latina: em uma curva 

que iniciou com 2 mil associados, em 

1998, e chegou a mais de 15 mil médi-

cos em 2016. Nos últimos 18 meses, a 

sofisticação deste movimento de cres-

cimento atingiu o cinturão estratégico 

da Gestão. 

A forte renovação do time de 

lideranças das áreas principais da 

Gestão aproximou pessoas oriundas 

de grandes corporações, trouxe profissionalização e agregou conhecimento para 

amparar a sequência estratégica do movimento iniciado pela ação visionária do nível 

diretivo. Ao contrário do que o senso comum propaga, o crescimento – e não o insu-

cesso – é um dos maiores desafios enfrentados por indivíduos, sociedades e corpo-

rações. A força centrífuga do crescimento, especialmente quando este movimento 

é veloz, pode ser mais dispersiva do que o insucesso – sendo capaz 

de danificar grande parte das relações, estruturas e conhecimentos 

ainda não amalgamados na identidade institucional.

A surpresa do SIMERS é de onde veio o ajuste da bús-

sola corporativa com a força de ser compartilhado por todos os 

Fachada da Sede do SIMERS.
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níveis hierárquicos simultaneamente. Onde se reencontrou a chave de significado da 

missão corporativa capaz de alavancar todos os extratos profissionais e colocar as 

equipes novamente na batida do remo sob um mesmo tambor – movendo velozmente 

seu renovado e excelente barco.

A GRANDE AÇÃO CIDADÃ

O grande alinhamento corporativo, a hora em que todos os remos produtivos 

bateram na mesma cadência dentro d’água, em pleno cenário de mudança, com for-

ça, pulsação e energia, foi quando a equipe encontrou o norte utópico da missão cor-

porativa dentro de cada indivíduo, no bojo da forte Campanha RS CONTRA AEDES: 

Participar da promoção da Saúde na Sociedade, ajudar a salvar vidas nesta 

ação cidadã uniu com clareza a missão pessoal com a missão corporativa – e reforçou 

a potência do gesto coletivo no significado pessoal da ação de cada indivíduo.

A ponta do iceberg deste movimento se realizou na ação voluntária de pre-

venção da epidemia de Zika Vírus, dentro da campanha denominada RS 

CONTRA AEDES, desencadeada pelo SIMERS a partir de dezembro 

de 2015. O exercício mais alto da cidadania abriu as portas da 

percepção aos integrantes do SIMERS para vivenciar uma sín-

tese tangível da utopia de uma missão maior, integradora, com 

efeitos imediatos sobre a união do trabalho de todos os níveis fun-

cionais. Esta ação foi realizadora da mensagem de que todos os 

Logo utilizado na campanha RS CONTRA AEDES.
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membros das equipes do SIMERS podem alcançar juntos o significado mais alto e 

forte da missão do Sindicato: o bem comum, a Saúde, a defesa da vida.

O SIMERS celebra com uma grande Campanha, ao longo de 2016, a alta re-

presentatividade alcançada em 85 anos de atuação junto à classe médica e a toda a 

Sociedade do Rio Grande do Sul: as ações incluem eventos, festividades, veiculação 

de filme e anúncio publicitário, estratégia de comunicação na web e o recebimento do 

reconhecimento de entidades e autoridades pela longa e produtiva trajetória sindical.

Em uma engenharia de parcerias que uniu grandes protagonistas da Socieda-

de, o Sindicato agiu junto a Band TV, Rede Pampa, SBT, Rede Record, TVE, Celulose 

Riograndense, Panvel, Zaffari, Carris, Concepa, Secretaria de Segurança Pública, 

Exército, Brigada Militar e Sindicato dos Taxistas, colocando 3,5 milhões de flyers 

informativos nas mãos da população, inserções de mensagem na mídia de massa e 

distribuição de repelentes. Através de ações como: teatro em uma colônia de férias 

para estudantes de escolas públicas, blitz nos pedágios da Concepa e blitz no Aero-

porto Salgado Filho nos dias que antecederam o carnaval de 2016, foi alcançado um 

amplo espectro de comunicação de massa, sem exigir fôlego investidor exclusivo da 

instituição, gerando mais de R$ 1 milhão em mídia espontânea nos principais veículos 

de comunicação do Estado.

Para os médicos e trabalhadores da área da saúde, foi realizada uma 

cartilha específica, com informações em nível detalhado para a 

boa orientação da população, além da conscientização de que 

teriam papel-chave na estratégia de prevenção da epidemia.

Logo utilizado na campanha em 
comemoração aos 85 anos do SIMERS.
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Cartilha informativa distribuída para os médicos do Estado.

Folheto informativo distribuído para a sociedade.
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A SÍNTESE DE ALTA POTÊNCIA

O SIMERS reencontrou sua melhor síntese organizacional e também a maior 

potência realizadora. Para a Sociedade, a Campanha RS CONTRA AEDES foi um 

movimento dos maiores players do Estado, entre hospitais, grandes empresas, Go-

verno Estadual, Prefeituras, Exército, Universidades, instâncias logísticas, grupos de 

mídia, ONGS, todos liderados pelo SIMERS para elevar o nível informativo a ponto 

de se conseguir barrar o maior aliado para a disseminação dos graves danos à saúde 

provocados pelo Zika Vírus: a desinformação. 

A Campanha RS CONTRA AEDES, liderada pelo Sindicato Médico do Rio 

Grande do Sul, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do 

Sul, promoveu uma sequência de ações corpo-a-corpo informativas, motivacionais e 

de transformação social realizadas junto a população gaúcha, no momento de maior 

risco de contágio de um dos vírus mais nocivos à saúde presentes no Brasil nos úl-

timos anos, com capacidade de comprometer toda uma geração de crianças: o Zika 

Vírus.

Dr. Paulo de Argollo Mendes, presidente do SIMERS à direita  
e o atual Secretário Estadual da Saúde, João Gabbardo dos Reis.
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Esta grande campanha foi o início de uma missão corporativa, em prol da 

Cidadania, realizada pelo SIMERS, desencadeando o desenvolvimento de uma cau-

sa institucional para o Sindicato que originou a criação de um grupo de Voluntariado 

titulado Embaixadores da Vida, composto por seus funcionários, com o objetivo de 

desenvolver e realizar ações de cunho social permanentes, focadas em entidades 

assistenciais (como asilos, hospitais e escolas). O Voluntariado foi titulado desta for-

ma pois o SIMERS denomina seus funcionários “Embaixadores da Vida”, enquanto 

apoiadores e prestadores de serviços à categoria médica, que ajudam a desonerar a 

agenda do médico, e assim, indiretamente também salvam vidas. O projeto de Volun-

tariado tem a força de uma ação com sentido de missão humanitário – redobrando a 

potência interna e externa das ações corporativas – que cria o amálgama identitário, 

validando a sua potência.

Participantes do Grupo de Voluntariado Embaixadores da Vida.
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CORPO DO TRABALHO

CENÁRIO 

A primeira grande epidemia do mundo causada pelo Zika vírus pegou o Brasil 

inteiro de surpresa no segundo semestre de 2015, quando a associação do contágio 

com o aumento exponencial de casos de microcefalia foi percebida inicialmente no 

Estado de Pernambuco, gerando imediato alerta nacional e internacional, conforme 

determinam os protocolos mundiais. 

Coube ao Brasil dar o alerta internacional para as graves evidências de cor-

relação entre o vírus Zika e as lesões neurológicas, especialmente a microcefalia em 

crianças e a Síndrome de Guillain-Barré em adultos. Até se identificar esta correla-

ção, a infecção por Zika era considerada mais branda que a própria dengue (também 

transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, assim como a Chikungunya), causando 

apenas febre baixa, manchas pelo corpo com duração de até três dias e sintomas 

clínicos simples.

Ao perceber a gravidade do aumento de casos de microcefalia, em outubro 

de 2015, o Estado de Pernambuco mobilizou o Ministério da Saúde que seguiu o pro-

tocolo internacional, alertando a ONU e a OMS sobre o risco de contágio. Segundo 

o Ministério da Saúde, em 28 de novembro de 2015, “um exame em um bebê que 

faleceu pouco após o nascimento no Ceará com microcefalia e outras malformações 

congênitas confirmou a relação entre o vírus Zika e o surto de microcefalia. O Instituto 

Evandro Chagas identificou em amostras de sangue e tecidos a presença do vírus 

Zika. Foi uma descoberta inédita na pesquisa científica mundial e fundamental 

para dar continuidade aos esclarecimentos sobre questões como a 

transmissão desse agente, a sua atuação no organismo humano, a 

infecção do feto e período de maior vulnerabilidade para a ges-

tante.”

O comportamento da epidemia era objeto de projeções 
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e de avaliação de tendências, mas não de controle eficaz imediato, porque não há 

vacina específica. 

O grande aliado para o sucesso do controle da epidemia só poderia ser um 

– paradoxalmente aquele que poderia também se tornar o seu pior inimigo –: o com-

portamento das populações perante o risco. E o principal material de trabalho para a 

prevenção de uma catástrofe em saúde pública, com riscos potenciais de abalar uma 

geração inteira de crianças nascida no Brasil, era a boa informação.

O Rio Grande do Sul esteve, desde o início da epidemia, no melhor cenário 

para barrar o avanço do contágio no seu território, uma vez que a Região Sul apresen-

tava incidência zero de infecções identificadas pelo zika vírus.

TAXA DE INCIDÊNCIA DE FEBRE PELO ZIKA VÍRUS

Brasil 120.161

RS 264

TAXA DE OCORRÊNCIA DE MICROCEFALIAS RELACIONADAS  
ÀS INFECÇÕES CONGÊNITAS NO TERRITÓRIO NACIONAL,  

ATÉ A SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 16 (17/4/2016 A 23/4/2016)

Brasil 1.198

RS 2

Fonte: Ministério da Saúde.
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O Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, criado pelo Grupo Estraté-
gico Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importân-
cia Nacional e Internacional (GEI-ESPII), tinha sido lançado 
no dia 5 de dezembro e abrangia três eixos: Mobilização 
e Combate ao Mosquito; Atendimento às Pessoas; e De-
senvolvimento Tecnológico-Educação-Pesquisa.

PROTAGONIA NO PLANO TÁTICO 

Reconhecido como líder 

e referência para toda a 

Sociedade – e especial-

mente entre formado-

res de opinião – nos 

assuntos relativos à 

Saúde no Estado do 

Rio Grande do Sul, 

o SIMERS recebeu a 

visita do Secretário da 

Saúde, João Gabbardo 

dos Reis, em dezembro de 

2015, para avaliação conjunta 

da emergência epidemiológica e das 

estratégias capazes de impedir a entrada 

da epidemia de microcefalia no Estado. 

Com base neste cenário, O SIMERS montou um sofisticado Plano Tático, em 

frentes múltiplas de ação, erguido sobre bases modernas de engajamento social e 

comunitário: uma ação à altura de sua capacidade de liderança e mobilização junto às 

forças cidadãs. A ambição foi máxima: impedir o ingresso do vírus no Estado. Embora 

a meta fosse virtualmente utópica, o esforço coerente com este nível de exigência 

Coletiva de imprensa sobre o Zika Vírus, 
realizada no SIMERS em dezembro de 2015.
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permitiria um resultado igualmente sofisticado.

 As bases de engajamento incluíram: a ação voluntária dos funcionários do 

SIMERS, a construção de parcerias com empresas e instituições líderes da Socie-

dade, o uso da capilaridade do SIMERS na instância municipal em todas as regiões 

do Rio Grande do Sul e a expertise em um trabalho corpo-a-corpo que realmente 

conseguisse entregar a informação nas mãos da população – não apenas através da 

informação de massa (eixo fundamental, mas isoladamente insuficiente para estartar 

a mudança de comportamento). 

Entrega de 300 mil flyers informativos  
para a empresa Panvel.

Entrega de 60 mil flyers informativos 
para o Comando Militar.

Entrega de 6 mil flyers informativos 
para a Receita Estadual.

Entrega de 62 mil flyers informativos  
para a Secretaria de Segurança Pública.
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AÇÕES ESPECÍFICAS

SALA DE MONITORAMENTO RS CONTRA AEDES

Criado pela Secretaria Estadual da Saúde, este centro estratégico se tornou 

a sala das reuniões e decisões do Conselho Gestor da Campanha RS CONTRA AE-

DES e contou com colaboradores-voluntários do SIMERS junto com vários parceiros 

protagonistas da área da Saúde no Rio Grande do Sul. O espaço foi utilizado para 

videoconferências, tomadas de decisões, visualização dos gráficos atualizados da 

campanha e acompanhamento da repercussão das ações nas redes sociais. A sala 

está aberta para ser utilizada pela Secretaria da Saúde e demais secretarias, repre-

sentantes do Ministério da Saúde, SIMERS, UFRGS, Ministério Público do Estado, 

FAMURS, Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS/RS), Secretaria 

Municipal da Saúde de Porto Alegre, Exército Brasileiro e Associação Riograndense 

de Imprensa. Os excelentes resultados desta estratégia deverão ser transferidos em 

breve para o enfrentamento da epidemia de H1N1.

Solenidade de inauguração da Sala de Monitoramento 
RS CONTRA AEDES em janeiro de 2016.
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VÍDEO, CARTILHAS, PALESTRA E FLYERS

A produção de conteúdo preventivo de qualidade a respeito dos riscos asso-

ciados à disseminação do Zika Vírus foi centrada em três vértices: informação factual 

para a população sobre as atitudes ao alcance de todos para frear a progressão da 

epidemia; informação dirigida ao público infantil, com uma cartilha ilustrada sobre o 

assunto em linguagem lúdica; e informação para profissionais da saúde no sentido de 

orientar o encaminhamento dos casos com suspeita de contágio e informar a popula-

ção.

Os médicos infectologistas Renato Cassol e Vicente Sperb Antonello foram 

consultados pela equipe de Comunicação do SIMERS para o desenvolvimento da 

base informativa de todos os materiais. 

Para subsidiar a classe médica do Rio Grande do Sul com a informação mais 

qualificada disponível, o SIMERS trouxe de Recife uma das pessoas centrais na 

identificação da correlação inédita mundialmente entre o Zika Vírus e a microcefalia. 

A neuropediatra Vanessa van der Linden gravou depoimentos e palestrou no dia 15 

de abril de 2016 no auditório do SIMERS. “Eu não sabia se estava ficando louca ou 

se realmente alguma coisa muito errada estava acontecendo”, disse a neuropediatra, 

lembrando do momento em que começou a ocorrer na maternidade onde ela trabalha, 

em Recife, uma quantidade anormal de sintomas neurológicos graves em recém-nas-

cidos. A médica contou como chegou à descoberta científica da correlação do Zika 

com sintomas neurológicos, em conjunto com colegas infectologias.

O SIMERS produziu um vídeo informativo para 

a Campanha RS CONTRA AEDES, que foi veiculado 

nas grandes emissoras de televisão do Rio Grande do 

Sul, com informação de prevenção e socorro dirigida ao 

público em geral. Os veículos de comunicação privados fizeram 

parte da grande rede de cidadania que se uniu para possibi-

litar rapidez e eficácia no trabalho informativo – viabilizando 

www.youtube.com/
watch?v=b8lUIWxFmxA

https://www.youtube.com/watch?v=b8lUIWxFmxA
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pacotes especiais de mídia não onerosos aos parceiros líderes da ação.

Um vídeo web – didático, objetivo e ilustrado –, 

com narração profissional, em um total de 1 minuto e 

40 segundos, fez para a linguagem web o resumo das 

principais informações sobre o Zika Vírus, indispensáveis 

para a população. A mensagem foi passada dentro da tipicidade da linguagem dos 

internautas e teve milhares de visualizações.

Um dos diretores do SIMERS, Germano Bonow – ex-secretário de Estado da 

Saúde – visitou pessoalmente, acompanhado pelo staff político de relacionamento do 

Sindicato, a empresa Celulose Riograndense. Este diálogo viabilizador mobilizou a 

doação imediata de 20 toneladas de papel para as impressões de folheteria da Cam-

panha RS CONTRA AEDES. Em menos de uma semana, começavam a ser distribu-

ídos os primeiros lotes dos 3 milhões e 500 mil folders impressos com a doação da 

Celulose Riograndense e o conteúdo gerado pela Comunicação do SIMERS. 

Vale ressaltar: a ação direta de voluntariado do SIMERS atingiu 16% do cor-

po de funcionários. No entanto, para cada pessoa que agiu diretamente, pelo menos 

outro colega se mobilizou para cobrir as necessidades de trabalho do setor, na au-

sência do voluntário. Na Assessoria Política do Sindicato, por exemplo, enquanto um 

assessor fazia contatos, redigia e-mails, agendava e secretariava visitas aos municí-

pios ou às empresas parceiras da campanha RS CONTRA AEDES, pelo menos um 

colega – senão mais pessoas – tinha necessidade de suprir esta ausência do trabalho 

cotidiano. É por isto que a equipe compreende que a ação voluntária mobiliza indire-

tamente o dobro (32%) do corpo funcional voluntário do SIMERS.

A entrega de folders não foi realizada de forma impessoal em nenhuma das 

distribuições. O corpo-a-corpo presente em todas as ações volun-

tárias do SIMERS também deixou sua marca ao entregar 456 mil 

flyers no interior. A assessora política da diretoria do Sindicato, 

Simone Justo Hahn, fez pessoalmente o agendamento oficial de 

solenidades com os secretários da saúde municipais em mais 

www.youtube.com/
watch?v=W2wylf_e2PI

https://www.youtube.com/watch?v=W2wylf_e2PI
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de 40 municípios, valorizando, quando possível, também a presença dos prefeitos, 

junto com o delegado regional do SIMERS e a imprensa local. Assim, o ato gerava en-

gajamento e compromisso e não ficava resumido à remessa de materiais impressos. 

Este era o modo de fazer a entrega do número de impressos de forma proporcional ao 

número de postos de saúde e à população de cada município, sem desperdício e com 

uma forte marca de comprometimento cidadão. 

Em Porto Alegre, 141 postos da secretaria municipal receberam materiais.

PATRULHINHA CONTRA AEDES 

Um ponto tático nevrálgico do barramento à epidemia foi percebido nos pontos 

de distribuição turística, onde pessoas em trânsito poderiam – inadvertidamente – ser 

contaminadas em viagens fora da Região Sul. Na volta, o vírus contraído nas regiões 

gravemente infectadas, poderia produzir contágio 

e proliferação por toda a população. Neste sentido, 

Ação realizada nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2016 
no Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre.

www.youtube.com/
watch?v=9BGs03opvw4&

https://www.youtube.com/watch?v=9BGs03opvw4&feature=youtu.be
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aeroportos e rodovias eram pontos essenciais de informação preventiva. 

O Aeroporto Salgado Filho foi surpreendido, em duas tardes de embarque, 

nas vésperas do Carnaval, por um exército de super-heróis infantis. Eles estavam 

fortemente armados de informações e repelentes de mosquitos para distribuição gra-

tuita. Os produtos oferecidos sensibilizaram especialmente os viajantes em férias, a 

caminho de zonas contaminadas, muitos dos quais manifestavam preocupação com 

os riscos de contágio pelo Zika e com as muitas dúvidas ainda existentes. 

Os 10 pequenos super-heróis eram crianças ligadas à Associação dos Amigos 

Artesãos da Ilha da Pintada. Eles distribuíram os flyers para os turistas e consegui-

ram motivar a curiosidade pelo carisma da alegria infantil e das fantasias multicolori-

das. Cada dupla de pequenos super-heróis foi acompanhada por um voluntário dos  

SIMERS, portador de mais informações complementares ao público.

“Não deixe o Zika Vírus fazer check-in no nosso Estado. Use repelente!”. A 

frase criativa, dita pelas crianças vestidas de super-heróis como mensagem aos via-

jantes abordados na ação do Aeroporto, conquistou a simpatia imediata – e a atenção 

– da população. A abordagem foi aprovada pelo público, que elogiou a iniciativa em 

seus depoimentos.

Grupo participante da ação Patrulhinha contra Aedes.
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BLITZ NOS PEDÁGIOS DA CONCEPA

Para o público que viajava via 

rodoviária para as praias, a blitz 

informativa no Pedágio da 

Free Way, que dá acesso 

de Porto Alegre para as 

praias do litoral norte 

gaúcho, trouxe voluntá-

rios de peso para o tra-

balho corpo-a-corpo: o 

presidente do SIMERS, 

Paulo de Argollo Mendes, 

e o Secretário da Saúde, 

João Gabbardo dos 

Reis, distribuíram pan-

fletos aos motoristas 

em viagem e deram entrevista à imprensa, reforçando os propósitos da Campanha.

Houve a distribuição de 100 mil flyers durante a Blitz nos Pedágios da Concepa. 

 

Dr. Paulo de Argollo Mendes, presidente do SIMERS à direita, o atual Secretário 
Estadual da Saúde, João Gabbardo dos Reis no centro e o atual Secretário 
Estadual dos Transportes, Pedro Westphalen na ação nos pedágios da Concepa.

Abordagem do Presidente do SIMERS aos motoristas que 
passaram nos pedágios da Concepa nos dia 5 de fevereiro de 2016.
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TEATRO TODOS CONTRA AEDES

“A criança é capaz de levar essa informação para a casa, escola, amigos e 

familiares, conscientizando seus pais e a todos com quem convive. Esta é a importân-

cia de trabalharmos fortemente com esse grupo”, definiu o presidente do SIMERS, Dr. 

Paulo de Argollo Mendes. 

Esta foi a motivação principal para a articulação de uma peça de teatro apre-

sentada a três turmas de uma colônia de férias para estudantes de escolas públicas 

em Porto Alegre, no Centro Social Marista, no dia 20 de janeiro de 2016, para crianças 

entre 6 e 12 anos. 

Funcionários do SIMERS, atuando de forma voluntária na peça 
de teatro TODOS CONTRA AEDES em uma das apresentações.
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O desafio da montagem amadora da peça “Todos Contra Aedes”, apenas com 

voluntários do SIMERS, recebeu um bônus “de luxe”: teve a sorte de ser amadrinhado 

pela atriz profissional e jornalista da Comunicação do Sindicato, Amália Ceola – que 

também orientou a criação coletiva do roteiro para o palco e o trabalho dos atores 

voluntários. A elaboração foi realizada a partir dos originais criados pelo médico-car-

tunista Ronaldo Cunha sobre argumento de Gláucia Kulzer, do Museu de História da 

Medicina do Rio Grande do Sul. A longa experiência com a visitação de crianças ao 

Museu auxiliou a sensibilidade delicada e divertida da ficção. Junto com a peça de 

teatro, foi distribuída a cartilha da história infantil para colorir e estudantes no Núcleo 

Acadêmico do Sindicato dialogaram com as crianças sobre a prevenção à proliferação 

do Aedes Aegypti.

Grupo de funcionários, acadêmicos e médicos voluntários na ação do teatro TODOS CONTRA AEDES.

www.youtube.com/
watch?v=w78_9zQPNSQ&

https://www.youtube.com/watch?v=w78_9zQPNSQ&feature=youtu.bev=9BGs03opvw4&feature=youtu.be
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Ação realizada no MUHM (Museu de História da Medicina do RS) titulada Jogo Todos Contra o Aedes.

As atividades de prevenção à epidemia de Zika Vírus têm continuidade em 

várias frentes. No museu de História da medicina, vinculado ao SIMERS, os visitantes 

escolares encontram um tabuleiro gigante onde as próprias crianças são as “peças” 

de um jogo: o “Jogo Todos Contra o Aedes”. Dividem-se as crianças em equipes e elas 

devem percorrer o número de “casas” no tabuleiro que for sorteado nos dois dados do 

jogo. Cada casa tem instruções sobre a prevenção e o contágio, junto com as instru-

ções lúdicas.
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CONCLUSÃO
Liderar uma batalha no combate a uma das maiores epidemias que o Brasil 

enfrentou nos últimos anos era um desafio que, se não tivesse sido assumido por uma 

entidade com capacidade de mobilização veloz (da Sociedade e da categoria médi-

ca), teria causado uma tragédia em nosso Estado.

O SIMERS agiu informando a Sociedade através dos mais diversos canais de 

comunicação, fazendo corpo-a-corpo com a população, sensibilizando e educando 

pessoas para serem os agentes de transformação e combatendo o avanço da epide-

mia em nosso Estado. A entidade tem em seu DNA a protagonia como característica 

primordial, logo, não hesitou em assumir a liderança e uniu forças com a Secretaria 

da Saúde do Estado, dos municípios, grandes empresas da iniciativa privada, meios 

de comunicação, e um grande número de voluntários para gerar uma mega mobili-

zação em prol da saúde dos gaúchos e do futuro da população. O cotidiano de lutas 

do SIMERS demonstra que administrar a Saúde em um país com sérias dificuldades 

financeiras, em um cenário de falta de investimentos, atrasos nos repasses de recur-

sos e todas as demais dificuldades cotidianas, é um grande desafio que atinge toda 

a Sociedade. Não se pode cruzar os braços esperando as condições ideais de luta. É 

preciso atitude protagonista de todos.

O SIMERS entendeu que o combate à epidemia tinha como seu ponto de par-

tida a educação, a informação e a instrução. 

Em um momento de surto epidêmico, a informação rápida, clara e precisa tem 

a capacidade de evitar estragos de proporções catastróficas. Era necessário impactar 

a população, evidenciando a gravidade da epidemia e transformando as 

pessoas em agentes de combate ao mosquito Aedes. 

Neste momento, a tecnologia, assim como a criativida-

de, tiveram papel fundamental, através da publicação de dois 

vídeos web com informações preciosas sobre o que era o Zika 

Vírus, a produção de inúmeras matérias publicadas nos canais 
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digitais do SIMERS e de seus parceiros, e a produção de toneladas de impressos.

Dois grandes aprendizados sobressaem desta Campanha, quando ficou evi-

dente que o tema saúde é uma causa de todos os gaúchos. Os empresários gaúchos 

estão dispostos a lutar em benefício da saúde da população, fazendo muito além 

do que é inerente a sua responsabilidade. “O engajamento foi imediato em todas 

as nossas abordagens, e nos surpreendemos com a velocidade de respostas e a 

disponibilidade em fazer tudo que estava ao alcance para blindar nosso estado de 

uma epidemia com potencial de comprometer toda uma geração de gaúchos vítimas 

da microcefalia”, diz a gerente de marketing do SIMERS, Flávia Krieger. O segundo 

aprendizado é que as ações voluntárias, nesta campanha responsáveis pelas ações 

corpo-a-corpo de teatro, distribuição de folhetos e repelentes para viajantes e infor-

mação direcionada às crianças e escolares – como vetores da informação para seus 

pais e responsáveis – foram reveladoras de que existe um grande manancial de soli-

dariedade humana que pode se transformar em atitude, se for potencializado em sua 

ambição mais alta: viver a utopia e o ideal humanista influenciando na realidade para 

o bem de todos. 

O aprendizado corporativo do SIMERS ao acionar altos valores entre seu 

grupo de colaboradores transformou a própria entidade e deu abertura para que se 

consolidasse este ideal no novo programa interno Embaixadores da Vida. 

Certamente o SIMERS reforçou mais uma vez o seu papel de protagonista 

na atuação em prol da saúde, sendo um agente de prevenção, evitando que hoje a 

Sociedade estivesse contabilizando as vítimas desta epidemia.

A epidemia teve seu ápice no país no final de 2015, e o trabalho de alerta e 

conscientização da população feito pelo SIMERS teve início em dezembro de 2015, 

com força total entre janeiro e março de 2016. 

Foi possível vencer a batalha em um momento crítico de avan-

ço da epidemia no restante do país e no momento de maior 

vulnerabilidade no Rio Grande do Sul: o verão. O desafio 

permanece, pois o combate ao Aedes é uma questão de 
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educação permanente da população. Em um país onde existem imensos desafios de 

toda natureza, a união de forças entre as esferas públicas e privadas demonstrou ser 

uma estratégia altamente resolutiva com resultados importantes para a população.

3,5 MILHÕES DE FLYERS

100 MIL FLYERS EM APENAS UMA AÇÃO NOS PEDÁGIOS

20 TONELADAS DE PAPEL EM DOAÇÃO

R$ 1 MILHÃO EM MÍDIA EDITORIAL

16% DE VOLUNTÁRIOS ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DO SIMERS

ORIGEM DE UM TRABALHO PERMANENTE: EMBAIXADORES DA VIDA

www.youtube.com/
watch?v=DbBLHpUwREw&

https://www.youtube.com/watch?v=DbBLHpUwREw&feature=youtu.bev=w78_9zQPNSQ&feature=youtu.bev=9BGs03opvw4&feature=youtu.be
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