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Apresentação

A Mostra Brasil, Aqui Tem SUS é um movimento desenvolvido pelo  

Conasems de valorização do trabalho no SUS. Há 14 anos, por meio da  

Mostra, possibilitamos troca de experiências e abrimos perspectivas  

de construção de um sistema de saúde mais criativo, fraterno e includen-

te. Ano a ano, a Mostra vai crescendo em importância e também em nú-

mero de experiências, qualificando o diálogo não somente com os gesto-

res, equipes e trabalhadores municipais, mas também com a sociedade. 

O Conasems tem buscado por meio de diferentes estratégias mostrar a 

grandiosidade de um sistema de saúde capaz de construir experiências 

que revolucionam o modo de enfrentar os problemas de saúde em todo  

o país contribuindo para a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde 

que se viabiliza pela inclusão e adesão da sociedade. O SUS demonstra 

sua força em muitas cidades, tanto em ações da gestão como da atenção à 

saúde nas diferentes realidades e por diversas linguagens, mecanismos e 

 modos, mas sempre com a unicidade de princípios que o norteiam.

Em 2018, 342 trabalhos foram selecionados pelos Cosems para apresenta-

ção durante a 15ª edição da Mostra Brasil Aqui Tem SUS, no XXXIV Con-

gresso Nacional de Secretarias Municipais Saúde e constam do catálogo 

de experiências exitosas 2018. Destes, 69 experiências foram premiadas,  

5 por macrorregião do país e 40 por temática e ainda 24 para realização de 

web documentário. Nessa publicação, apresentamos as iniciativas pre-

miadas que trazem contribuições inovadoras em áreas como planejamen-

to local, participação da comunidade, financiamento e o fundo munici-

pal, gestão do trabalho e da educação, judicialização, atenção básica, 

vigilância em saúde e regulação. 



A premiação de um trabalho no SUS é o reconhecimento necessário de 

um esforço que se desenvolve coletivamente e que possibilita assegurar ao 

cidadão melhor resposta às suas necessidades de saúde. É muito impor-

tante reconhecer, valorizar e dar visibilidade às iniciativas que acontecem 

nas cidades em todo o país, onde o SUS se consolida, vive, se modifica  

cotidianamente e é capaz de inverter contextos muitas vezes desfavorá-

veis. Trata-se do reconhecimento do seu valor de uso no cotidiano da ges-

tão, que fortalece o SUS como uma política de Estado, exigindo o fortaleci-

mento da participação dos profissionais que atuam no cuidado à saúde 

das pessoas. São eles que imprimem uma marca significativa no processo 

de atenção à saúde. 

Em 2018, cabe destacar que vivenciamos uma celebração de 40 anos da 

Conferência de Alma Ata – 1978 e 30 anos do Sistema Único de Saúde e do 

Conasems.  Tais acontecimentos foram fundamentais para o redireciona-

mento da organização do sistema de saúde brasileiro, assim como influen-

ciaram a constituição da saúde coletiva em nosso país. 

Os artigos que compõem a presente publicação são de autoria dos respon-

sáveis em desenvolver e apresentar as experiências, com a supervisão de 

apoiadores. Essa publicação traz um retrato da diversidade de realidades, 

de arranjos locais que adequem as ações de saúde às diferentes realidades 

contribuindo para a preservação da memória de um SUS complexo, que 

vem passando por inúmeras transformações em um curto espaço de tem-

po. Dessa forma, por meio dessa publicação assumimos também, um  

papel de catalizador de boas práticas em saúde.

Mauro Guimarães Junqueira
Presidente





Prêmio Atenção Primária Forte 
Caminho para a Saúde Universal 

OPAS/OMS e Conasems
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O processo permanente de desenvolvimento 

do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o 

território brasileiro apresenta inúmeros desa-

fios para os gestores públicos. Nos últimos 30 

anos, as modificações na forma de organiza-

ção do Sistema evidenciaram a tentativa de 

consolidação da rede de atenção à saúde com 

base nos princípios fundamentais de univer-

salidade, equidade e integralidade propostos 

pela Constituição Cidadã de 1988. 

Explorando essa potencialidade, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Ubiratã, cidade para-

naense localizada a 550 quilômetros da capi-

tal, percebeu que a partir do conhecimento 

das especificidades do território seria possível 

redistribuir os recursos disponíveis com base 

em uma gestão por demanda. Com pouco 

mais de 20 mil habitantes, o município deci-

diu, após passar pelo processo de planificação 

da atenção à saúde com apoio do programa es-

tadual de tutoria, fazer algo a mais com os da-

dos sobre os riscos familiares levantados du-

rante o processo de classificação do território. 

“Foram dias de trabalho com os instrumentos 

e onde aquilo se aplicava? Elencamos vários 

problemas na gestão da saúde, como a desi-

gualdade de trabalho entre as equipes”, lem-

bra Valdeni Alexandre Ciconello Neto, enfer-

meiro da atenção básica.

Os critérios tradicionalmente utilizados para 

estratificação de risco familiar não davam 

conta de dividir a população de acordo com a 

realidade do município, já que levavam em 

consideração o número de pessoas por territó-

rio. Isto significa a aplicação dos recursos ne-

cessários para o funcionamento da rede de 

atenção sem a avaliação da demanda objetiva. 

“Nós propusemos reescrever os critérios para 

classificação de risco a partir de uma investi-

gação do perfil epidemiológico do município. 

Queríamos saber quais fatores adoeciam e 

quais garantiam saúde às pessoas e para isso 

fizemos reuniões populares e levantamos as 

sentinelas de risco”, explica. A metodologia 

adotada pela gestão da saúde foi a atribuição 

de um valor de risco para cada uma das nove 

mil famílias da cidade, construindo um índice 

por quadra. O agrupamento das quadras deu 

origem a blocos que, por sequência, confor-

maram as oito microáreas de risco, que va-

riam de 2.400 núcleos familiares até 5.900.

Com isso foi possível dividir equilibradamen-

te recursos financeiros, disponibilidade de 

exames, de transporte e organizar a atenção 

das equipes, avaliando quais regiões necessi-

tam de maiores investimentos e em quais a as-

sistência está suficiente. “Geralmente os mu-

nicípios contratam serviços privados para 

fazer isso, mas no nosso caso foram os pró-

prios funcionários públicos que desenvolve-

UBIRATÃ | PR

<1º Lugar

Novo mecanismo 
de territorialização  

qualifica acesso à saúde
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ram o levantamento, traduzido em planilhas 

do Google Docs”, aponta Ciconello Neto. Tec-

nologias leves e gratuitas em articulação com 

o conhecimento dos profissionais em saúde 

permitiram reestruturar o processo de territo-

rialização em um período de dois anos e meio, 

o que, segundo o enfermeiro, aliviou o fardo 

das equipes e teve boa adesão. A planilha cria-

da funciona sistematizando as informações 

das oito Equipes de Saúde da Família, do Cen-

tro de Atenção Psicossocial, do Centro de Es-

pecialidades Odontológicas e, quando há ne-

cessidade, do hospital municipal, e classifica 

automaticamente o risco da área.

A experiência gerou mudanças mais profun-

das na organização da Saúde em Ubiratã, 

como a integração dos setores de Vigilância e 

de Atenção Básica, consolidando uma carreira 

única que agregou as atribuições dos agentes 

de endemias e dos agentes comunitários de 

saúde. Isso permitiu que os 40 agentes muni-

cipais tivessem maior conhecimento das zo-

nas assistidas e pudessem orientar melhor os 

usuários, já que com uma área menor para 

acompanhar é possível fazer visitas com 

maior frequência e qualidade.  “Para nosso 

contexto isso fez extremo sentido, porque an-

tes tínhamos agentes de endemias que chega-

vam ao município sem conhecer a realidade e 

notificavam os moradores que não tinham 

condições de atender as medidas. Hoje temos 

um agente que conhece a população e conse-

gue achar meios mais eficazes para conscien-

tizar”, completa Ciconello Neto.

Município

Ubiratã (PR)

Secretária de Saúde

Cristiane Martins Pantaleão

Responsável pelo projeto

Valdeni Alexandre Ciconello Neto

Contatos

(44) 99902.1141

neto.ciconello@gmail.com
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Tristeza, timidez, teimosia, rebeldia, dificul-

dade de lidar com limites ou frustações, agita-

ção. Crianças com questões consideradas nor-

mais durante o desenvolvimento vinham 

lotando o atendimento no único Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil (Caps I) de Gua-

rujá. A alta demanda por diagnóstico e medi-

calização levou o município a desenvolver o 

projeto Rodinhas de Conversa, que acolhe a 

demanda de saúde mental deste público na 

Atenção Básica. 

“Boa parte das crianças encaminhadas para o 

serviço apresentava apenas problemas na or-

dem do comportamento e uma dificuldade da 

família em lidar com essa situação. Mas elas 

chegavam com uma expectativa grande pelo 

diagnóstico de uma patologia, gerando ten-

sões e preocupações que podiam ser evitadas”, 

explica Iara Bega de Paiva, coordenadora da 

rede de saúde mental do município. 

As rodinhas de conversa acontecem uma vez 

por semana nas unidades básicas de saúde. 

Pais e filhos se revezam no atendimento. Uma 

semana é dedicada ao acolhimento dos res-

ponsáveis. Ali, num diálogo com a equipe do 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Aten-

ção Básica (Nasf) e outros profissionais, eles 

dividem queixas e problemas enfrentados. A 

outra semana é para o atendimento às crian-

ças. São desenvolvidas atividades lúdicas, 

com desenhos e brinquedos, que ajudam a 

compreender e cuidar das dificuldades apre-

sentadas. Quando considerado necessário,  

é feito o encaminhamento para o Caps I. 

“O trabalho em grupo é feito na força do cole-

tivo, na horizontalidade do cuidado. Todas 

aquelas pessoas se responsabilizam por cada 

uma das crianças. Não só os técnicos, não só 

os profissionais, mas as mães. É importante 

também entender que esse sofrimento, que 

esse fenômeno da patologização do compor-

tamento infantil, é uma questão social, não é 

individual. Ao cuidar individualmente a gente 

ignora o aspecto social que tem nisso, pois 

tem aumentado o número de crianças medi-

calizadas. Apostar no grupo é apostar que não 

é um problema individual e somos todos  

responsáveis”, defende Júlia Calixto Colturato, 

psicóloga do Nasf e responsável pela rodinha 

em quatro unidades. 

Parte da demanda vem pelas mãos dos agen-

tes de saúde. Há também casos identificados 

durante o atendimento ambulatorial e por in-

dicação das escolas. Estes últimos, em geral, 

são queixas de dificuldade de aprendizagem. 

“Para atender essas crianças a gente precisaria 

ter uma parceria mais forte com a educação, 

porque não temos pedagogo na equipe.  

O que conseguimos fazer é acompanhar e dar 

um apoio à criança que não consegue ler, por 

Rodinha de conversa –  
um olhar para a saúde 
mental infantil na AB

<

GUARUJÁ | SP
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exemplo”, explica Júlia. O acolhimento acon-

tece de toda forma e nesse processo outros as-

pectos da saúde da criança são observados 

pela equipe.

“As Rodinhas de Conversa têm funcionado 

como um filtro e um espaço importante de  

diálogo, desmistificando várias situações que 

são normais do crescimento. Suspeitas de  

autismo e de Transtorno de Déficit de Atenção 

estavam chegando de uma forma assustadora. 

O trabalho da Atenção Básica tem colocado 

um freio nisso”, afirma Iara. Ela acrescenta 

que por vezes os usuários acham que o serviço 

está sendo negado no Caps I, mas é preciso en-

tender que está sendo oferecido o atendimen-

to adequado.

Júlia comemora porque além de garantir um 

atendimento mais qualificado, as rodinhas 

conseguiram estabelecer um fluxo para a saú-

de mental infantil. “Todo mundo sabe como 

funciona e não temos mais uma lógica de en-

caminhamento. Isso faz muita diferença. En-

tendemos que aquele paciente é da unidade e 

temos que cuidar dele se ele está em sofri-

mento. Avançamos na integralidade do cuida-

do porque conseguimos olhar aquela criança 

como um todo. Às vezes, ela passa por uma 

consulta e é atendida pelo médico que já parti-

cipou da rodinha e conhece seu histórico,  

entende suas necessidades”, comemora. 

Município

Guarujá (SP)

Secretário de Saúde

José Humberto Sandi

Responsável pelo Projeto

Júlia Calixto Colturato

Outros autores

Iara Bega de Paiva

Contatos 

(13) 98829-9485 

j.colturato@gmail.com
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Com cerca de 4,2 mil habitantes, o município 

de Jundiá é um dos três menores de Alagoas 

em termos populacionais. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Jundiá tem na tradição folclórica seu 

maior acervo, num resgate permanente de fol-

guedos como o reisado e o guerreiro, que ma-

nifestam a cultura popular. Na saúde, o muni-

cípio também mantinha, até 2014, uma outra 

“tradição”: a de gestantes que deixavam a ci-

dade para terem seus bebês em Palmares, no 

estado vizinho de Pernambuco, a 60 km de 

distância. Um hábito que se formou pela su-

posta comodidade, já que a capital alagoana 

fica mais distante, a 120 km.

Para mudar esse cenário, a gestão de saúde de 

Jundiá promoveu a reorganização da assistên-

cia materna-infantil no município, fruto de 

um esforço coletivo de gestores, trabalhado-

res da saúde, gestantes e seus familiares.  

O objetivo era reverter para as maternidades 

de referência em Alagoas o fluxo de encami-

nhamento de partos. A ação também visa a es-

timular a adesão ao parto normal, com ações e 

serviços pautados pelo diálogo, acompanha-

mento e avaliação do desempenho.

A coordenadora de Vigilância em Saúde de 

Jundiá, Rosanny Pinheiro, explica que, além 

de impactar no censo populacional da cidade 

e do estado de Alagoas, uma vez que os nasci-

mentos acabavam sendo registrados no esta-

do de Pernambuco, esse costume das gestantes 

de realizar seus partos em Palmares também 

trazia reflexos para o sistema de saúde municipal.

Isso porque, como as mulheres e seus bebês 

eram referenciados a unidades de saúde de 

outro estado, tanto o município de origem 

quanto o estado de Alagoas tinham maior di-

ficuldade para prestar assistência pós-parto. 

Além disso, quando havia alguma intercor-

rência durante o parto em Palmares, as mães 

usavam a rede de internação de Pernambuco, 

o que às vezes significava que o bebê ficaria in-

ternado em um município mais distante, até 

200 km de casa. 

O trabalho da gestão municipal para mudar 

essa realidade partiu da análise das fichas ca-

dastrais das gestantes e relatórios do Sistema 

de Informações sobre Nascidos Vivos -  

SINASC. As futuras mamães e suas famílias, 

conta Rosanny Pinheiro, passaram a receber 

informações e orientações sobre a importân-

cia de as crianças nascerem em Alagoas.  

O mesmo trabalho foi feito com os motoristas 

das ambulâncias do município, para redire-

cionar o fluxo dos casos para as unidades de 

referência de Jundiá e de Maceió, em vez de 

levá-las até Palmares.

O bebê em primeiro lugar:  
a reorganização da 

assistência materno-infantil 

<
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Também foram realizadas reuniões ampliadas 

para avaliação de resultados, no intuito de le-

vantar informações complementares, reduzir 

incertezas e tomar decisões para efetivação 

das mudanças. Graças à reorganização, a por-

centagem de nascimentos realizados em Ala-

goas passou de 58%, em 2014, para 76% em 

2017. No mesmo período, a porcentagem de 

partos normais passou de 57,89% para 60%.  

Município

Jundiá (AL)

Secretário de Saúde

Rodrigo Buarque Ferreira de Lima

Responsável pelo projeto

Rosanny Kelly Cavalcante Pinheiro Aníbal

Outros autores

Rodrigo Buarque Ferreira de Lima

Joseisa Monteiro da Silva

Claudemir Pedro Gomes 

Contatos

(82) 9990-90279

rosannyanibal2015@gmail.com
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CENTRO OESTE

MORRINHOS | GO

Perder peso e ganhar qualidade de vida. Essa 

foi a proposta feita por profissionais de saúde 

do município de Morrinhos, em Goiás, a pes-

soas com sobrepeso ou com obesidade.  

A ideia era colocar em prática um programa 

que aliasse a redução gradual de gordura cor-

poral à prevenção e ao controle de doenças. 

E, de quebra, incentivasse os participantes do 

programa a adotar hábitos saudáveis. 

A comunidade passou a ser recrutada durante 

as visitas dos Agentes Comunitários de Saúde 

e nos atendimentos realizados pelos integran-

tes da Estratégia Saúde da Família. A nutricio-

nista Paula Taynnara Alves Batista, coordena-

dora do Núcleo Ampliado de Saúde da Família 

(Nasf), conta que o convite é geralmente bem 

aceito e apenas cerca de 20% das pessoas sele-

cionadas se mostram resistente à ideia. 

Ao dizer “sim” à proposta, os pacientes são 

submetidos a uma série de análises. “Inicial-

mente, são acolhidos por toda a equipe e  

informados sobre a condução do projeto. Em 

seguida, passam por avaliação antropométri-

ca e por uma anamnese que avalia se há pato-

logias associadas. É feita ainda avaliação qua-

litativa do sono, estresse, ansiedade e 

disposição. Essas análises são repetidas no pe-

núltimo encontro e são utilizadas como méto-

do avaliativo do projeto”, conta a nutricionista.

Toda a ação é realizada em grupos que duram 

quatro semanas, durante encontros em que 

ocorrem orientação nutricional, psicológica e 

terapêutica, além de atividade física. Nas reu-

niões, são realizadas ainda rodas de conversa 

e oficinas com temas relacionados à alimenta-

ção, à ansiedade e à adoção de hábitos saudá-

veis. “Em média, os grupos são formados por 

15 integrantes por unidade de saúde, incluindo 

o ACS que participa das atividades”, detalha.

Por semana, ocorrem três encontros: um que 

pode ser para orientação nutricional ou psico-

terapêutica e outros dois para atividades físi-

cas. O programa, que começou em julho de 

2017, já atendeu 200 usuários do SUS. Em uma 

avaliação realizada em abril de 2018, os profis-

sionais de saúde verificaram que, dos 32 parti-

cipantes, 68,75% haviam perdido entre meio 

quilo e dois quilos. Houve ainda redução de 

1% a 3% de gordura corporal em 31,25% dos 

participantes. 90,62% deles relataram melho-

ra no sono, na disposição e no humor.

Concluídas as quatro semanas de programa, 

os participantes continuam sendo acompa-

nhados durante as visitas dos agentes comu-

nitários, nos acolhimentos ou nas consultas 

médicas. “Em média, dois meses após a finali-

zação de um grupo, é iniciado outro, no qual 

os usuários retornam. Na maioria das vezes, 

com resultados positivos, pois dão continui-

Programa propõe perda de 
peso e mais qualidade de vida 
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dade às orientações e à prática de atividade fí-

sica, o que reforça um dos objetivos do proje-

to: promover mudanças de comportamento e 

adoção de hábitos saudáveis”, explica a nutri-

cionista Paula Taynnara.

Ela conta que os participantes costumam enu-

merar como resultado, além da redução da 

gordura corporal, o controle de doenças, o au-

mento da disposição, a redução da ansiedade 

e a melhora no humor, entre outras conse- 

quências positivas. “Houve relatos em que o 

incentivo à adoção de hábitos saudáveis moti-

vou os pacientes a pararem de fumar. Outra 

observação é que 99% dos participantes  

aumentam significativamente a autoestima”, 

acrescenta a profissional. 

Município

Morrinhos (GO)

Secretário de Saúde

André Luiz Dias Mattos

Responsável pelo Projeto

Paula Taynnara Alves Batista 

Outros contatos

Simone Borges de Lima,  

Gilsomar Batista Silva,  

Gabriela Teodoro de Oliveira 

Contatos

(62) 99416-2306

(64) 3417-2135

paulataynnara@gmail.com
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PORTO SEGURO | BA

tos trabalhos com os profissionais da atenção 

básica e as equipes preparadas para a aborda-

gem específica”, explica a enfermeira da Vigi-

lância Epidemiológica Jeane Araújo de 

Medeiros. Com isso foi possível organizar o 

fluxo, cadastrar os usuários e ordenar a rede 

de cuidados em saúde, desmitificando o aten-

dimento para as pessoas em situação de rua.

Além disso, o GT decidiu realizar ações am-

plas pelos bairros onde existem maior con-

centração de pessoas na rua, a fim de expandir 

o acolhimento. Em parceria com a Secretaria 

de Turismo e de Serviços Públicos, os inte-

grantes realizam a cada dois meses a “Opera-

ção Pop”, levando às ruas atendimento médico 

de acordo com os problemas clínicos mais  

comuns, como tuberculose, hanseníase, do-

enças sexualmente transmissíveis, hepatites e 

doenças em decorrência de abuso de álcool 

e outras drogas. Entre as atividades promovi-

das estão consultas com médicos, enfermei-

ros, psiquiatras; avaliação de peso, glicemia e 

pressão arterial; testes rápidos para HIV, sífilis 

e hepatites; além de consulta com assistente 

social para definição das demandas sociais;  

e atendimento da Defensoria Pública. Até 

maio de 2018 foram realizadas três Operações 

Pop com um total de 98 atendimentos.

O GT se reúne mensalmente para discutir os 

casos que necessitam de encaminhamentos 

Localizado no litoral sul da Bahia, o município 

de Porto Seguro tem uma história de coloniza-

ção que remonta à chegada das primeiras ca-

ravanas portuguesas ao território brasileiro, 

ainda no início do século XVI. A alavancada 

urbana quatro séculos depois, entretanto, 

transformou a pacata vila de pescadores em 

um dos destinos turísticos mais procurados 

no país, tanto por brasileiros quanto por es-

trangeiros. Durante a alta estação, a cidade re-

cebe um público estimado em mais de seis ve-

zes a própria população, o que acarreta 

impactos ambientais e sociais. É nesse perío-

do que, de acordo com a Vigilância em Saúde, 

cresce de forma contundente o número de 

pessoas em situação de rua, muitas que não 

são nativas e não têm condições para voltar ao 

lugar de origem.

Visando garantir dignidade à população em 

situação rua (PSR), a Secretaria Municipal de 

Saúde de Porto Seguro propôs no fim de 2017 

a criação de um Grupo de Trabalho para de-

senvolver ações intersetoriais a partir de ne-

cessidades de saúde, sociais ou jurídicas.  

A iniciativa surgiu por conta da demanda 

crescente de gestantes e outras pessoas em si-

tuação de rua que buscavam as unidades de 

saúde e não encontravam atendimento ade-

quado na atenção primária. “O serviço de aco-

lhimento já existia, mas não havia protocolo 

para pacientes em situação de rua. Foram fei-

NORDESTE
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intersetoriais, com a participação de setores 

da Secretaria Municipal de Saúde, da Secreta-

ria de Trabalho e Desenvolvimento Social e 

ainda de profissionais do Sistema de Justiça e 

do Conselho Tutelar. De acordo com Medei-

ros, a maioria das situações levadas ao GT diz 

respeito a mulheres gestantes, surtos psicóti-

cos decorrentes do abuso de álcool e outras 

drogas, casos de doenças transmissíveis ou 

ainda de demanda por retorno ao município 

de origem.

Ainda que, segundo a gestão, os resultados va-

riem conforme os casos acompanhados, todos 

são frutos do trabalho intersetorial que garan-

te uma rede de cuidados voltada para a huma-

nização de ações e serviços de saúde, transfor-

mando concretamente a vida das pessoas em 

situação de rua e dos profissionais envolvidos. 

“Quando a gente consegue fazer com que eles 

compreendam a importância de aderir aos 

serviços, vemos que é possível o resgate da 

dignidade”, avalia a enfermeira. Ela cita como 

exemplo o caso de um homem portador de 

hanseníase acompanhado pelo GT desde 2013: 

“Ele sempre abandonava o tratamento. Mas, 

conseguimos resgatá-lo para levar a uma uni-

dade de acolhimento, onde foi possível esta-

belecer o resgate da família, da dignidade,  

viabilizar o aluguel social. Ele vai ter alta ago-

ra e já está trabalhando”, comemora.

Município

Porto Seguro (BA)

Secretário de Saúde

Kerrys Costa Ruas

Responsável pelo projeto

Jeane Araújo de Medeiros

Outros autores

Hivana Alves Marques Silva,  

Rafael Melgaço Menezes

Contatos

(73) 99905-8482

jeanemedeiros2007@hotmail.com
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TEFÉ | AM 

Os trabalhadores da saúde de Tefé vêm trans-

formando o cotidiano dos serviços ofertados. 

Um programa de educação permanente tem 

feito com que eles repensem suas práticas de 

forma crítica e propositiva, assumindo o pro-

tagonismo na melhoria do ambiente profis-

sional, bem como da assistência prestada à 

população.

A princípio, o projeto, orientado pela Rede 

Unidas e financiado pelo Ministério da Saúde 

e pela Organização Pan-Americana de Saúde, 

promoveu a qualificação dos trabalhadores da 

cidade utilizando estratégias como rodas de 

conversa e dinâmicas. Foi uma oportunidade 

para conhecer de perto as dificuldades roti-

neiras e superá-las de forma colaborativa. 

“Escutar os trabalhadores foi fundamental 

para discutirmos uma série de mudanças nos 

nossos processos de trabalho, no atendimento 

aos pacientes e na otimização dos serviços do 

SUS. Investir no bem-estar dos profissionais 

traz reflexos diretos para a população”, afirma 

a secretária de Saúde do município, Maria 

Adriana Moreira.

Analisando indicadores que precisavam ser 

melhorados, foram promovidos encontros 

com equipes, por locais de trabalho ou catego-

rias profissionais. A ideia era intervir direta-

mente junto aos responsáveis em busca de 

respostas. 

Ao todo, foram 26 oficinas e 460 trabalhado-

res envolvidos, contemplando toda a rede: 

unidades básicas, incluindo a fluvial, equipes 

do Programa de Saúde da Família, Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), 

Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Policlí-

nica, Hospital Regional, Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), 

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 

Clínica de Reabilitação em Ortopedia e Centro 

de Especialidades Odontológicas (CEO).

Seguindo ainda a metodologia desenvolvida 

pelo coordenador Nacional da Rede Unida, Ju-

lio Cesar Schweickardt, houve um momento 

de devolutiva em que as estratégias pensadas 

foram apresentadas aos trabalhadores. Tam-

bém foi criada uma equipe de planejamento 

responsável por monitorar as metas de cada 

intervenção proposta.

O esforço de adotar processos de cogestão e 

compartilhamento de saberes tem mostrado 

resultados positivos em Tefé, que não tem 

ligação com Manaus por terra e fica cerca de 

14 horas de lancha rápida da capital amazonense.

O município foi, por exemplo, o único de toda 

a região Norte que cumpriu 13 dos 15 indica-

dores pactuados no Programa de Qualificação 

das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS), 

considerado um marco para a Vigilância em 

Educação permanente 
como eixo norteador  

do trabalho em saúde 

NORTE
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Saúde por definir compromissos e responsa-

bilidades para as três esferas de governo. 

Na área da imunização, enquanto boa parte do 

País registra queda nas coberturas vacinais e 

na homogeneidade de coberturas, Tefé conse-

guiu avançar. Atingiu, por exemplo, 100% de 

cobertura vacinal em crianças menores de  

2 anos, meta que desde 2009 não era alcança-

da, e melhorou significativamente a questão 

da homogeneidade, atingindo índice observa-

do antes somente em 2008.

Município

Tefé (AM)

Secretária de Saúde

Maria Adriana Moreira

Responsável pelo Projeto

Maria Adriana Moreira

Outros autores

Kamilly Eduarda Frazão Lopes, 

Maria de Nazaré de Lima Tavares,  

Antônia Naida Pereira do Nascimento,  

Elizete Souza de Azevedo

Contatos 

(97) 98103-7113

adrianamoreira2005@yahoo.com.br
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SACRAMENTO | MG

Sacramento é um município mineiro de 26 

mil habitantes que pôs sua população em mo-

vimento. Com o projeto Academia Viva, a ci-

dade cumpriu rigorosamente as oito metas 

definidas na Política Nacional de Promoção 

da Saúde, estimulando seus moradores de to-

das as faixas etárias a praticarem o autocuida-

do e fortalecerem a autoestima. 

Para cada uma das prioridades da PNPS, fo-

ram criados projetos e iniciativas de nomes 

sugestivos e efetividade nas ações. “Sala de 

Espera” para desenvolver atividades de educa-

ção permanente; “No limite” com foco na ali-

mentação saudável; “Maio Amarelo” para pro-

moção da mobilidade segura; “Cara Limpa” na 

construção da cultura de paz e da prevenção 

do uso de drogas; e “Cidade Limpa” no estí-

mulo ao desenvolvimento sustentável. O mu-

nicípio vem enfrentando também a depen-

dência química e o uso do tabaco com os 

grupos de apoio e as Redes de Atenção. 

O projeto foi criado em 2005, em um contexto 

desfavorável, marcado pelo aumento de tenta-

tivas de suicídio de jovens e pelo consumo de 

drogas, além de altos índices de hipertensos e 

diabéticos. Voltou na atual gestão a ser reim-

plantado na sua integralidade e ainda mais 

forte em termos de intersetorialidade, por 

meio de parceria com várias secretarias, esco-

las, iniciativa privada e terceiro setor. 

As práticas corporais e as atividades físicas es-

tão na escala de prioridades através do Projeto 

Academia da Saúde. Sacramento dispõe de  

4 ginásios cobertos, 2 vilas olímpicas, 7 cam-

pos de futebol, 7 quadras cobertas, 8 quadras 

de bairros, 1 casa de cultura com teatro, 5 esco-

las estaduais e 23 comunidades rurais. Todos 

esses equipamentos públicos estão sendo re-

vitalizados e redescobertos com atividades di-

árias, inclusive à noite e nos finais de semana. 

Caminhada, futsal, basquete, handebol, fute-

bol de campo, capoeira, voleibol, kung fu, ka-

ratê, ciclismo, natação, hidroginástica, hidro-

power, pilates, musculação e dança são as 

modalidades físicas oferecidas. As atividades 

artísitcas e de lazer envolvem pintura, confec-

ção de biscuit, artesanato, aulas de música e 

de canto coral, programação musical, de tea-

tro e dança. São cerca de 160 profissionais en-

volvidos no Projeto Academia Viva, de todos 

os setores da administração municipal.  

A Rede de Atenção à Saúde é responsável pe-

las programações, sob coordenação de 8 equi-

pes da Estratégias Saúde da Família. O traba-

lho de mobilização e motivação é feito 

especialmente pelos Agentes Comunitários de 

Saúde e as ações são matriciadas através do 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf).

“Temos lutado para implantar essa mentalida-

de da Academia Viva com terapias alternati-

Academia Viva reverte 
problemas de saúde  

e fortalece autoestima

SUDESTE
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vas, desenvolvendo principalmente educação 

em saúde e trabalhando a atividade física e a 

orientação nutricional. Os resultados são 

muito bons”, celebra o Secretário de Saúde do 

Município, Reginaldo Afonso dos Santos, que 

também era gestor da pasta quando o projeto 

foi implementado. 

A parceria com o Esporte é intensa, o último 

censo realizado no município revelou que 

1750 pessoas praticam atividades esportivas 

regularmente.“O Copão de Futebol de Salão 

reúne mais de trinta equipes, com jogos todos 

os dias durante mais de um mês. A nossa  

técnica de vôlei já foi treinadora da seleção 

mineira e com esse trabalho de base já temos 

três jogadores na seleção brasileira. O projeto  

“Seleções do futuro” tem mais de 200 crianças 

participando das escolas de futebol masculino 

e feminino”, destaca o Secretário de Saúde.   

Além do aumento expressivo da participação 

da população nas atividades realizadas pelas 

diversas secretarias, houve redução no núme-

ro de internações e na procura pelos serviços 

de pronto-socorro e pronto-atendimento. 

Além disso, reduziram-se os sintomas asso-

ciados ao estresse e à depressão, bem como 

melhoraram os indicadores de qualidade de 

vida dos portadores de hipertensão, diabetes, 

obesidade, fumantes etc.

Município

Sacramento (MG)

Secretário de Saúde

Reginaldo Afonso dos Santos

Responsável pelo Projeto

Reginaldo Afonso dos Santos

Outros autores

Flávio José da Costa

Contatos 

(34) 3351-4169

saude@sacramento.mg.gov.br
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Os últimos 30 anos testemunharam uma ver-

dadeira revolução na atenção à Saúde Mental 

no Brasil. Da luta em defesa dos princípios da 

Reforma Psiquiátrica saíram as bases para 

uma Rede de Atenção Psicossocial (Raps) que 

prevê serviços substitutivos ao secular mode-

lo manicomial de tratamento. Ainda que a 

quantidade de Centros de Atenção Psicosso-

cial (CAPS) tenha crescido quase 1.660% entre 

1998 (148 unidades) e março de 2017 (2.455), 

segundo dados do Ministério da Saúde, a es-

truturação da Raps no interior de um país com 

dimensões continentais segue sendo um de-

safio para a gestão pública. Visando promover 

a assistência psiquiátrica em todo o estado, o 

Rio Grande do Sul criou dentro da Política Es-

tadual de Atenção Integral em Saúde Mental e 

de Atenção Básica um instrumento de finan-

ciamento de atividades educativas.

O Incentivo Financeiro Estadual, instituído 

por meio da Resolução no 404 de 2011 da Co-

missão Intergestores Bipartite, consiste em 

uma verba de fomento para implantação de 

oficinas terapêuticas repassada mensalmente 

ao Fundo Municipal de Saúde da cidade habi-

litada, que varia de 1.500 reais – para localida-

des com um CAPS ou um ambulatório com 

profissional de Saúde Mental – a 3 mil reais – 

para municípios sem os equipamentos. O pro-

cesso de habilitação junto à Secretaria Estadu-

al de Saúde ocorreu por meio de apresentação 

do projeto com proposta técnica, descrição 

dos objetivos e detalhamento das ações a se-

rem desenvolvidas, que de acordo com a reso-

lução devem consistir em pelo menos duas 

horas de atividades educativas semanais vol-

tadas para promoção de práticas coletivas e 

convívio entre os integrantes da comunidade. 

Além disso, a normativa prevê que a oficina 

ocorra de forma articulada com uma Unidade 

Básica de Saúde e com a rede de atenção do 

município, podendo ser realizada tanto nos 

equipamentos de saúde quanto nos espaços 

da comunidade.

Na 16ª Coordenadoria Regional de Saúde 

(CRS), com sede em Lajeado, o trabalho tem 

sido desenvolvido desde 2014. Localizada na 

região oriental do centro do estado, no Vale do 

Taquari, a área de saúde abrange uma popula-

ção de mais de 330 mil pessoas distribuídas 

em 37 cidades, sendo a maioria delas de  

pequeno porte e com redes de atenção psicos-

social pouco estruturadas ou inexistentes. 

“Por isso que a grande potência desse trabalho 

foi fortalecer os espaços de cuidado na Aten-

ção Básica, já que a política estadual prevê a 

integração entre ela e a saúde mental”, avalia a 

assistente social Ariane Jacques Arenhart,  

titular da Coordenação Regional de Saúde 

Mental da 16ª CRS. Em dois anos foram habili-

tadas 28 oficinas em 25 cidades –  das quais 

apenas quatro contam com a assistência de 

SUL

Incentivo Financeiro fomenta 
oficinas terapêuticas em 

pequenas cidades

LAJEDO | RS
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todos os afazeres naquele turno para garantir 

um ‘momento só para mim’. Há um vínculo 

muito forte com os educadores e suporte para 

outras demandas que aparecem. As pessoas 

se sentem cuidadas e valorizadas”, conclui.

um CAPS – e cerca de 800 pessoas atendidas 

por semana em 2016. Para garantir a educação 

permanente junto aos profissionais da Aten-

ção Básica, em 2013 foram iniciados os Encon-

tros Regionais de Oficinas Terapêuticas, reali-

zados de forma anual e itinerante. Com apoio 

da Secretaria Estadual de Saúde também são 

realizados encontros mensais entre os ofici-

neiros para possibilitar a troca de experiências.

Trabalho com teatro, música e artesanato es-

tão entre as ações realizadas com maior frequ-

ência, mas há espaço ainda para a inclusão re-

centemente de atividades físicas e de Práticas 

Integrativas e Complementares (PICs). Os gru-

pos funcionam uma vez por semana com a 

participação média de 10 a 12 usuários, permi-

tindo o acompanhamento de maneira singu-

lar. “Não trabalhamos com um diagnóstico 

dos usuários, mas sim com promoção de cui-

dado e prevenção, identificando aquelas pes-

soas que se encontram em estados vulnerá-

veis. Esse é um espaço para ser um sopro de 

cuidado”, explica a coordenadora. As oficinas 

recebem pessoas com perfis variados, abran-

gendo gêneros, faixas etárias e realidades di-

ferentes, mas com grande presença de mulhe-

res com sinais de quadro depressivo e 

moradoras da zona rural.

Ainda que não tenham uma mensuração 

quantitativa, os resultados da experiência 

apontam através de relatos dos usuários para 

melhoria da qualidade de vida e diminuição 

de internações. “Pela escuta das pessoas per-

cebemos como elas se sentem valorizadas 

nesses espaços das oficinas, porque o trabalho 

em saúde mental no município pequeno ge-

ralmente fica na medicalização ou no atendi-

mento individual, e há um limite para esse 

tipo de abordagem”, aponta. Segundo a gesto-

ra, o cuidado entre os profissionais e os usuá-

rios chega a emocionar. “Escutamos de alguns 

participantes que a semana deles só começa 

quando participam do grupo ou que largam 

Município

Lajeado (RS)

Secretário de Saúde

Ramon Zuquetti

Responsável pelo projeto

Ariane Jacques Arenhart

Outros autores

Magali Kuri Nardini, 

 Jessica da Silveira Heimann

Contatos

(51) 98154-9125

ariane-arenhart@saude.rs.gov.br
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A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no 

mundo. Segundo dados da Organização Pan-

-Americana da Saúde, ligada à Organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS), são cerca de 

800 mil suicídios por ano, dos quais 65 mil 

acontecem na região das Américas. Os índices 

alarmantes fazem desse tipo de morte um pro-

blema de saúde pública e fator já considerado 

pelos organismos internacionais como deter-

minante para a qualidade de vida de uma po-

pulação. No Brasil não é diferente: só em 2016 

foram registrados mais de 11.400 casos, o que 

representa em média 31 vítimas por dia, de 

acordo com os dados do Ministério da Saúde. 

Devido à subnotificação, estima-se que o nú-

mero possa ser ainda maior.

No extremo oeste da Bahia, a 900 quilômetros 

de distância da capital, chamava atenção a si-

tuação de uma cidade de apenas 15 mil habi-

tantes que acumulava taxas superiores à  

média nacional. À beira do Rio Formoso, Cori-

be é um município essencialmente rural, cujo 

aspecto pacato era rompido pelo número de 

mortes por suicídio: só em 2017 foram oito. 

Pelo contexto, a Secretaria Municipal de Saú-

de decidiu criar um Programa de Valorização 

da Vida e Combate ao Suicídio, com início de-

flagrado pelo lançamento de uma cartilha pe-

dagógica na Câmara Municipal de Vereadores, 

em maio de 2018, contando com a presença 

das autoridades locais e representantes de 

instituições de educação, saúde, assistência 

social e segurança pública.

A cartilha foi trabalhada durante uma semana 

em duas escolas da cidade, onde foram desen-

volvidas atividades de conscientização e de 

escuta com alunos entre 13 e 17 anos, das tur-

mas de 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 

do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. As conversas 

foram facilitadas por profissionais do Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (Nasf), enfer-

meiros das unidades de saúde, residentes e 

ainda a coordenadora da Atenção Básica.  

A primeira fase da experiência culminou em 

uma Caminhada de Valorização da Vida e 

Combate ao Suicídio, realizada no dia 25 de 

maio, envolvendo tanto os trabalhadores  

da saúde e a comunidade escolar quanto a  

população em geral.

O Programa para prevenção ao suicídio se-

guiu funcionando através da formação de um 

grupo terapêutico com a participação dos es-

tudantes que tinham interesse em dar conti-

nuidade ao diálogo sobre as questões que os 

afetam. Mediado pela psicóloga do Nasf, Leni-

za Bastos, o coletivo se reúne semanalmente 

em um espaço localizado na Academia da 

Saúde para discutir um tema motivado pela 

exibição de filmes, vídeos e outros recursos 

propostos por ela. “Eles não têm dificuldade 

de lidar com o espaço, porque é leve, com  
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almofadas, pipoca, vídeos. É um ambiente 

bacana, onde os jovens ficam à vontade para 

compartilhar frustrações e dificuldades de  

lidar com os sentimentos”, avalia. 

Segundo a mediadora, entretanto, é difícil 

para os participantes manter a assiduidade: 

“Eles acabam priorizando outras coisas, como 

trabalhos da escola e ajudar a família em casa. 

A gente fica num esforço constante de mobili-

zação e de convite para que outras pessoas 

participem”. Em média o grupo tem funciona-

do com oito participantes.

Outra dificuldade relatada é a falta de partici-

pação de adolescentes do campo, que depen-

dem do transporte escolar para chegar à sede 

do município, o que ocorre apenas nos horá-

rios de entrada e saída da escola. Para esse  

público, o acompanhamento é feito pelas 

equipes volantes que assistem a zona rural.

O grupo terapêutico é um importante espaço 

para que os alunos percebam que, apesar dos 

sentimentos diferentes, os quadros de dificul-

dade são compartilhados. “Os jovens não têm 

muita perspectiva de vida na cidade, então 

isso gera muita ociosidade e ansiedade. Eles 

gostam do grupo por não se sentirem julga-

dos. Quem participa sente que tem muito em 

comum com os outros, que não é só ele que 

está passando por dificuldades”, relata a  

psicóloga. 

Os quadros de maior risco são encaminhados 

para o Centro de Atenção Psicossocial.  

A maior vitória é perceber como os próprios 

adolescentes já criam uma rede de apoio. 

“Queremos formar agentes transformadores, 

fazer com que eles possam acolher outras pes-

soas, entender que esse não é um papel só 

para profissionais. Hoje os estudantes já  

sabem perceber os alertas e aconselhar uns 

aos outros. Alguns até me mandam mensa-

gens perguntando o que fazer”, comemora.
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Franco da Rocha leva o nome do psiquiatra 

que inaugurou em 1898 o Asylo de Alienados 

do Juquery – um dos maiores hospícios que já 

funcionou no Brasil e símbolo de um modelo 

de assistência que segregou do convívio social 

milhares de pessoas em sofrimento psíquico, 

submetendo-as a condições degradantes. Na 

contramão desse histórico, o município tem 

investido em novas práticas institucionais que 

apostam no cuidado em liberdade. O resulta-

do disso vai além da qualidade de vida dos pa-

cientes. Uma pesquisa mostrou que a amplia-

ção da rede de serviços comunitários reduziu 

significativamente as internações hospitala-

res, gerando economia e reduzindo a sobre-

carga no Sistema Único de Saúde. 

O trabalho tomou como ponto de partida o 

ano em que foi inaugurado o primeiro Centro 

de Atenção Psicossocial (Caps) no município, 

2014. E acompanhou a série histórica até 2017, 

período em que houve incremento na assis-

tência. Durante os quatro anos foram inaugu-

rados na cidade um Caps voltado para o públi-

co infanto-juvenil e outro especializado em 

transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, 

além de uma residência terapêutica que aco-

lheu pessoas há mais de 50 anos internas em 

uma das colônias do Juquery. 

Acrescente ainda a contratação de dois médi-

cos psiquiatras e um psicólogo para o Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família, responsáveis 

pelo atendimento no território e matricia-

mento dos casos de saúde mental que chegam 

à Atenção Básica. “É um processo de consoli-

dação de toda a rede”, aponta João Henrique 

Primini Lopes, diretor de Atenção Especializada.

“O trabalho mostra a dimensão da política 

adotada. Já havia uma curva que apontava a 

redução no número de internações. Mas aqui 

no município é a partir da criação do Caps que 

ela se acentua”, explica o cirurgião dentista 

Carlos Cesar, apoiador da Diretoria de Aten-

ção Especializada.

O estudo analisou os dados secundários do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES) e do Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH-SUS), disponibilizados pelo 

Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS). Foram considera-

dos a frequência das internações hospitalares, 

os dias de permanência e o custo. 

A frequência das internações hospitalares foi 

reduzida em 38,2%. Os dias de permanência, 

em 41,2%. E o custo das internações da popu-

lação residente, em 37,8%. Em números abso-

lutos, o trabalho concluiu que, anualmente, 

houve redução de 1.148 internações, 36.548 

dias de permanência, e R$ 1.178.751,00 no cus-

to das internações. Entre quadros de esquizo-
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frenia, por exemplo, os casos de internação 

passaram de 1.878, em 2014, para 1.180, em 2017.

Numa cidade com uma tradição tão marcada 

por um outro modelo de assistência à saúde 

mental, a pesquisa tem ainda uma maior  

relevância. “O trabalho mostra a redução nas  

internações e no custo. Para a gestão é um  

resultado importante para a definição de polí-

ticas”, acredita Carlos Cesar.

“O novo modelo de assistência ainda sofre 

muita resistência, inclusive internamente, de 

nossos pares, de gente que ainda não compre-

ende esse processo menos hospitalocêntrico. 

É uma cultura forte no município, mas  

acreditamos numa mudança de paradigma.  

O convencimento de funcionários e da popu-

lação é constante. Os indicadores são impor-

tantes nesse contexto porque reafirmam a  

importância do aprimoramento das políticas 

de saúde mental”, defende João Henrique.
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Em Apiacás, município mato-grossense com 

aproximadamente 10 mil habitantes, os gesto-

res decidiram desenvolver ações interativas e 

planejadas para proporcionar aos usuários do 

sistema público de saúde serviços de qualida-

de, com equidade e em tempo oportuno. 

O planejamento – como prática participativa, 

institucional e permanente – conseguiu unir 

diversos atores da administração pública e da 

sociedade civil e repercutiu positivamente  

nos indicadores pactuados e no fortalecimen-

to da assistência primária à saúde. 

A secretária de Saúde de Apiacás, Fabiana  

Patrícia Leocádio Soares, explica que o traba-

lho envolveu toda a rede municipal do Siste-

ma Único de Saúde (SUS), com profissionais 

de diversas áreas. “Estiveram presentes vários 

setores: Gestão, Atenção Primária à Saúde, 

Hospitalar, Núcleo Ampliado de Saúde da Fa-

mília (Nasf), Unidade Descentralizada de Rea-

bilitação (UDR) e Vigilância em Saúde, junta-

mente com o Conselho Municipal de Saúde”, 

detalha.

Como resultado na área da gestão, por exem-

plo, foi possível estabelecer o planejamento 

participativo com avaliações quadrimestrais; 

ampliar o número de Equipes de Saúde da  

Família; investir na qualificação profissional; 

aumentar a cobertura de exames laboratoriais 

e revisar e ampliar a Relação Municipal de  

Medicamentos (Remune). 

Fabiana Soares explica que essas avaliações 

quadrimestrais são realizadas por represen-

tantes de cada equipe junto à Gestão por meio 

de análises dos sistemas de informações e dos 

processos de trabalho. O entendimento dos 

gestores é que o planejamento deve ser uma 

prática institucional e permanente, sem estar 

focado num ator, mas voltado a diversos ato-

res sociais. 

“O planejamento participativo é uma alterna-

tiva de excelência para o Sistema Único de 

Saúde. Ações integradas promovem mudan-

ças satisfatórias na qualidade de vida da  

população e garantem a otimização de recur-

sos públicos, além de favorecer a interação  

entre as equipes”, afirma a secretária.

Após implantado o planejamento, o municí-

pio passou a apresentar resultados satisfató-

rios nos indicadores do SISPACTO: redução na 

mortalidade infantil (de 4 para 1 óbito);  

aumento nas coberturas da Atenção Básica 

(de 76% para 100%), elevação proporcional de 

parto normal (de 40% para 52,8%); aumento 

da cobertura vacinal (de 75% para 100%);  

e redução no número de óbitos prematuros 

pelo conjunto das principais Doenças Crôni-

cas não Transmissíveis - DCNT (de 7 para 3).

Planejamento participativo 
muda indicadores 

de saúde em Apiacás

APIACÁS | MT

Planejamento Local do SUS



35

Na área de assistência hospitalar, ocorreu a 

implementação do fluxo de referência e  

contra referência; e a intensificação das ações 

de promoção ao parto normal. Na Unidade 

Descentralizada de Reabilitação (UDR), foi 

possível estabelecer avaliações em pacientes 

para detecção precoce da hanseníase em con-

junto com as equipes da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e realizar visitas domiciliares 

multiprofissional. 

Com relação ao Nasf, o município conseguiu 

maior participação e fortalecimento das ações 

de educação em saúde juntamente com às 

equipes de ESF; envolvimento efetivo no 

acompanhamento das famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família; e comprometi-

mento com as ações de planejamento familiar.
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Mais do que a vontade dos gestores de envol-

ver a população, a participação popular na 

gestão pública requer a consolidação de uma 

cultura de mobilização e engajamento. Previs-

ta como princípio organizativo do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a participação popular 

deve ser considerada dentro das práticas de 

decisão e execução dos serviços, integrando 

as ações desenvolvidas cotidianamente na 

rede de atenção. Necessita também ser forta-

lecida por meio da criação de conselhos e con-

ferências, espaços centrais para a formulação 

de metas e estratégias condizentes com a ne-

cessidade dos usuários, além de controle e 

avaliação da execução da política pública.

Com o objetivo de democratizar as decisões e 

elaborar o Plano Municipal de Saúde (PMS) 

para o quadriênio 2018-2021, o município de 

Jucurutu convocou, através do Conselho Mu-

nicipal de Saúde, um processo de participação 

popular que fomentasse o debate direto com 

os usuários do SUS por meio de uma confe-

rência. Localizada no Vale do Açu, região oes-

te do Rio Grande do Norte, a cidade está a pou-

co mais de 260 quilômetros da capital do 

estado e conta uma população de cerca de 20 

mil habitantes. De acordo com a assessora téc-

nica da Secretaria Municipal de Saúde, Lidja 

Kalliny Gomes dos Santos, tradicionalmente a 

gestão de saúde do município decidia a con-

dução das políticas públicas por “documentos 

de mesa” e não por um planejamento bem 

construído junto à população. 

Para mudar esse cenário foram realizados em 

2017, durante os meses de julho a agosto, 22 

encontros territoriais por bairros e comunida-

des rurais e por grupos setoriais, com a parti-

cipação de gestantes, idosos, pessoas com de-

ficiência, pacientes de saúde mental, além de 

profissionais da saúde e da educação. Ao todo 

participaram das pré-conferências mais de 

480 pessoas, que puderam enumerar pontos 

positivos, negativos e sugestões para os servi-

ços de saúde ofertados na cidade. “Esses três 

meses de trabalho foram muito participativos, 

tanto no Conselho quanto dentro das unida-

des de saúde. Houve maior discussão sobre os 

serviços oferecidos e melhor informação aos 

pacientes. Muitos profissionais e usuários in-

teragiram de forma totalmente diferente da 

rotina de trabalho”, analisa a assessora técnica 

que também presidiu o processo.

A mobilização culminou na realização da 5ª 

Conferência Municipal de Saúde de Jucurutu, 

durante os dias 17 e 18 de setembro daquele 

ano, contando com a participação de conse-

lheiros de saúde, representantes da gestão, 

profissionais, prestadores de serviço, comuni-

dade em geral e delegados aprovados nos en-

contros preparatórios. O espaço foi constituí-

do primeiro pela apresentação do leque de 
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de interação e discussão para além das confe-

rências realizadas a cada quatro anos. “Os re-

sultados mostraram a necessidade de o plane-

jamento participativo ser feito com maior 

frequência, já que é um processo instrutivo 

também. Estamos tentando estudar uma for-

ma de trazer mais para perto das pessoas, sen-

do menos burocrático”, aponta Santos.

serviços do SUS disponíveis na cidade e na se-

quência pelos debates sobre a resolutividade 

dos problemas de acordo com 12 eixos temáti-

cos, que dividiram os participantes em grupos 

compostos por parcelas equivalentes de traba-

lhadores da área e usuários. As propostas fo-

ram lançadas para os eixos de Atenção Básica 

na Estratégia Saúde da Família; Saúde Bucal; 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família; Urgên-

cia/Emergência na Atenção Hospitalar; Aten-

ção Ambulatorial Especializada; Atenção Psi-

cossocial; Vigilância em Sanitária; Vigilância 

Entomológica; Vigilância em Saúde do Traba-

lhador; Assistência Farmacêutica; Gestão do 

Sistema Único de Saúde; e Participação Social.

Entre as 120 propostas aprovadas para o rela-

tório final estavam qualificação dos profissio-

nais e do acolhimento, utilização dos meios de 

comunicação e da internet para divulgação 

constante do funcionamento das unidades bá-

sicas de saúde e participação dos usuários 

através de rodízio nas reuniões mensais de 

planejamento das equipes. De acordo com 

Santos, um dos maiores gargalos detectados 

através das falas foi a falta de comunicação na 

rede de atenção em uma perspectiva ampla. 

“A comunicação não é aberta para a popula-

ção, tanto sobre os temas da saúde em si quan-

to sobre o desenvolvimento dos processos de 

trabalho nas unidades”, avalia. “Os usuários 

mostraram que muitas vezes não sabiam 

quais as especialidades disponíveis no muni-

cípio ou como se dava o acesso e controle da 

demanda”, completa.

Como resultado da Conferência, o Plano Mu-

nicipal de Saúde de Jucurutu para 2018-2021 

foi sistematizado, incorporando os pontos dis-

cutidos e avaliados pelos participantes. Ainda 

que sucinta, a avaliação do espaço feita por 

meio da aplicação de questionários eviden-

ciou a necessidade de aproximar o planeja-

mento das políticas públicas do cotidiano dos 

moradores do município, criando momentos 
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O Plano Municipal de Saúde de Catanduva, 

elaborado em 2016, foi pela primeira vez fruto 

de um processo participativo. Até então, o do-

cumento era formulado em nível central, sem 

envolver trabalhadores e usuários do Sistema 

Único de Saúde. 

“Começamos o planejamento com técnicos da 

gestão. Fizemos um diagnóstico epidemioló-

gico e construímos o documento síntese, mas 

percebemos a necessidade de trazer a popula-

ção para participar do plano, aproximar quem 

está na ponta, considerar as demandas dos 

territórios”, relata Ronaldo Carlos Gonçalves 

Junior, secretário de saúde do município. 

Para operacionalizar a proposta, foram reati-

vados os conselhos locais de saúde que exis-

tem em todas as unidades básicas de Catandu-

va. Durante 60 dias foram realizadas 24 

pré-conferências com formação paritária – 

usuários, trabalhadores e gestores, envolven-

do mais de 300 participantes.  

Cada encontro discutia a partir das diretrizes 

da Conferência Municipal de Saúde e elabora-

va dez propostas, além de eleger delegados. 

Mais que isso, as rodas de conversa serviram 

para dinamizar a participação da comunidade 

na gestão do SUS, através da divulgação dos 

espaços e cronogramas.

As 240 propostas foram divididas em eixos te-

máticos. Redações semelhantes foram agru-

padas, mas de uma forma geral toda a produ-

ção foi incorporada.  “Ouvir a população mudou 

nosso pensamento em algumas áreas e nos fez 

redirecionar ações estratégicas. Os usuários 

apresentaram uma realidade que não tínha-

mos nos dado conta e nem chegava através da 

ouvidoria”, explica Ronaldo. “A gestão é um 

desafio técnico e político. A vontade da popu-

lação inclusive nos deu força para pleitear 

avanços com o executivo e o legislativo”, avalia.

Além de um Plano Municipal de Saúde mais 

próximo das necessidades dos usuários e tra-

balhadores, o processo garantiu o fortaleci-

mento da participação popular. A partir de 

propostas apresentadas pelo seguimento dos 

usuários, foi revisada a Lei, com aprovação da 

Câmara de Vereadores, que instituiu o Conse-

lho Municipal de Saúde, de 1996. A composi-

ção foi ampliada de 20 para 24 membros  

e foram incluídas quatro vagas para represen-

tantes dos conselhos locais de saúde. Além 

disso, foi estabelecida uma maior rotatividade 

dos conselheiros. O mandato passou a ser  

de dois anos, sendo permitida apenas uma re-

condução consecutiva.

“Conquistamos o respeito e a compreensão de 

boa parte da população que antes criticava o 

serviço porque não conhecia as rotinas de tra-
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balho. Quando os usuários participam da 

construção, eles entendem as prioridades e 

passam uma informação mais qualificada, 

ajudam a encaminhar os problemas de forma 

correta para que sejam resolvidos. Todos ga-

nham com a participação”, avalia o secretário.
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As Marias do Brasil são feitas de “força, de 

raça, de gana sempre”. Um nome próprio po-

pular, presente de norte a sul do país, imorta-

lizado nos versos de Milton Nacimento. Assim 

foi batizado o Chá Maria´s, uma ideia inova-

dora, concebida no pequeno município de 20 

mil habitantes, Simonésia, em Minas Gerais. 

Um projeto dois em um: Mães Solidárias e Chá 

Maria´s lança um olhar sensível e acolhedor 

às futuras gerações e às mães da cidade.  

A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria 

Municipal de Saúde, em parceria com a Pasto-

ral da Criança e a Secretaria de Assistência  

Social, para dar assistência às gestantes caren-

tes do Município de Simonésia. Mães Solidá-

rias surge com o intuito de gerar uma rede de 

partilha em que mães em melhores condições 

socioeconômicas doam às outras. Em princí-

pio, foram criados postos de arrecadação na 

cidade, nas Unidades Básicas de Saúde e em 

órgãos da prefeitura. “A adesão da população 

foi tão grande que gerou na equipe a preocu-

pação em relação à distribuição. Como incluir, 

não só as mães que nos procuram, mas tam-

bém as que não vinham até nós e também ne-

cessitam?”, indaga-se Aline Baia Nunes Feito-

sa, uma das responsáveis pelo projeto.

Surge então a ideia de criar um chá de bebê 

comunitário para representar todas as mulhe-

res. Chá Maria’s chegou à segunda edição be-

neficiando mais de 200 gestantes e está pre-

visto no calendário para acontecer 

anualmente. O convite foi direcionado às grá-

vidas que fazem o pré-natal através da 

Estratégia Saúde da Família, são acompanha-

das na clínica de especialidades por ginecolo-

gista e nas visitas dos agentes comunitários 

de saúde, mas também se estendeu às futuras 

mães que se consultam na rede privada. Todas 

elas saem do evento com um kit para limpeza 

do coto umbilical e um kit para a maternidade 

com um pacote de fraldas e cobertor. 

O projeto ganhou uma proporção maior e a 

equipe fez um corpo a corpo junto aos  

comerciantes locais - além de divulgação atra-

vés de rádio, carro de som e cartazes -, para 

ampliar o número de doações e a qualidade 

das arrecadações: berços, fraldas, banheiras, 

dinheiro para a compra de brindes... A Pasto-

ral da Criança também aderiu e ajudou na  

divulgação. Ressalte-se que o bingo com os 

presentes eram exclusivamente para as mães 

com baixo poder aquisitivo, incluídas no Pro-

grama Bolsa Família.

O maior chá de bebê da região trouxe como 

traço comum mulheres em fase de gestação. 

Independente de suas condições sociais, de 

ser ou não o primeiro filho, todas irmanadas 

carregando em seus ventres o futuro do país. 

Foi uma oportunidade também para difundir 

Projeto Mães Solidárias  
e Chá Maria’s
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informações através do projeto social. Médi-

cos e enfermeiros da equipe orientaram quan-

to aos cuidados tanto no período de gravidez 

como após o nascimento dos bebês, ressaltan-

do a importância do pré-natal, do aleitamento 

materno etc.  

Simonésia, que já comemorava uma taxa de 

mortalidade infantil zerada, viu depois do 

projeto aumentar o número de gestantes no 

acompanhamento pré-natal, com mais assi-

duidade nas consultas e nos grupos, realizan-

do exames laboratoriais e desenvolvendo ges-

tações mais saudáveis. “O projeto repercutiu 

de maneira muito positiva. Este ano uma cida-

de vizinha replicou a experiência e isso é  

motivo de grande alegria”, comemora Aline. 
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Se o processo de elaboração da Política Nacio-

nal de Vigilância em Saúde fosse materializa-

do numa imagem, ele poderia ser perfeita-

mente comparado a uma rede capilarizada de 

vasos. Uma experiência realizada pelo Escritó-

rio Regional de Saúde de Sinop (ERS), em Mato 

Grosso (MT), traduz, na prática, o que sugere 

essa metáfora. A equipe do escritório conse-

guiu debater e colocar para funcionar um pro-

cesso que revela a maneira como propostas 

formuladas lá na ponta – por quem vive o coti-

diano das condições de saúde e da aplicação 

das políticas públicas – subsidiaram a formu-

lação dessa política. 

Para isso, o ERS organizou a 1ª Conferência Li-

vre de Vigilância em Saúde e participou das 

Conferências Municipais realizadas na Região 

de Saúde Teles Pires. Na Conferência Livre 

(CL), que contou com a participação de 14 mu-

nicípios, o escritório conduziu discussões que 

trataram dos eixos temáticos norteadores e 

das metodologias a serem trabalhadas nas 

Conferências Municipais (CM). Tudo isso com 

base no Documento Orientador e Diretrizes 

Metodológicas aprovadas na 294ª Reunião Or-

dinária do Conselho Nacional de Saúde. 

A Conferência Livre contou com a participa-

ção de 103 pessoas e foi imprescindível à reali-

zação das Conferências Municipais que ocor-

reram posteriormente. Elaine Alves da Silva, 

coordenadora da Vigilância em Saúde/Imuni-

zação, explica que os participantes da CL tive-

ram a oportunidade de discutir o eixo princi-

pal e cada um dos quatro subeixos norteadores 

da construção da Política Nacional de Vigilân-

cia em Saúde. “Essas discussões e debates 

aconteceram em grupos e, ao final, tudo isso 

possibilitou aos participantes o entrosamento 

com os temas e com a metodologia. Dessa ma-

neira, obtiveram subsídios suficientes para a 

realização das etapas municipais”, ressalta.

Nas etapas que ocorreram nos municípios, 

participaram um total de 1.504 pessoas, repre-

sentando os seguimentos de usuários, gesto-

res, conselhos municipais de saúde e traba-

lhadores da saúde. No somatório, foram 

elaboradas 217 propostas. Como numa rede 

capilarizada, todas foram remetidas, via Con-

selho Municipal de Saúde, à 1ª Conferência  

Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS). Al-

gumas dessas propostas foram selecionadas 

para a etapa nacional. 

Para todos os que participaram das discussões 

na Conferência Livre e nas Conferências Mu-

nicipais restou um sentimento: o da responsa-

bilidade sanitária dos entes federativos na 

busca permanente de caminhos que promo-

vam a universalização das ações de Vigilância 

Sanitária, fortalecendo sua capacidade anteci-

patória e preventiva. 

SINOP | MT
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reuniões semanais para a escrita da experiên-

cia, que tinha como objetivo realizar ações de 

qualificação da Raps a partir do investimento 

no protagonismo, na autonomia e no empo-

deramento dos pacientes. “O nome do projeto 

diz do desejo do grupo. A intenção era discutir 

realmente a partir dos usuários qual o cuida-

do que se quer em Saúde Mental. Para isso 

eles propuseram que fossem feitas viagens a 

outros municípios do Rio Grande do Sul para 

ver o que as outras redes propunham como 

cuidado. O que poderíamos melhorar na rede 

de Viamão?”, relembra a coordenadora das 

Equipes Complementares de Saúde Mental, 

Renata Schorn. A cidade foi então contempla-

da com 50 mil reais para desenvolver a  

proposta, que teria duração inicial de seis me-

ses, extensível pelo mesmo tempo.

Durante o ano de 2017 foram realizadas qua-

tro viagens com o grupo, momentos precedi-

dos e sucedidos por espaços de reflexão sobre 

as iniciativas encontradas e as ideias válidas 

para a realidade de Viamão. Em Gravataí, o 

grupo viamonense conheceu a experiência da 

associação dos usuários dos CAPS, que atua 

tanto como centro de convivência quanto  

fomenta práticas para geração de trabalho e 

renda. Nesse sentido também estava o projeto  

Geração POA, conhecido em Porto Alegre 

como um espaço de promoção de saúde volta-

do para realização de atividades laborais.  

Tornar o usuário protagonista do processo de 

qualificação da Rede de Atenção Psicossocial 

(Raps). Esse foi o objetivo da gestão de saúde 

de Viamão, em 2015, ao decidir junto à comu-

nidade submeter proposta para um edital de 

fomento do governo federal a iniciativas de 

reabilitação psicossocial. Localizada na  

Região Metropolitana de Porto Alegre, a histó-

rica cidade sediou a capital do Rio Grande do 

Sul entre 1763 e 1773, tendo sido nesse período 

o limite extremo do território brasileiro sob 

posse da Coroa portuguesa. Com uma popula-

ção estimada atualmente em mais de 250 mil 

habitantes, é o sétimo maior município do es-

tado e conta com uma rede de Saúde Mental 

com quatro Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) – sendo um para o público infanto-ju-

venil (CAPSi), um para tratamento de doenças 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas 

(CAPS AD) e dois do tipo II para assistência a 

pacientes com transtornos mentais severos. 

Há também Equipes Complementares, que 

desenvolvem ações de desinstitucionalização, 

como suporte ao matriciamento na Atenção 

Básica, e acompanhamento de pessoas que es-

tiveram internadas por longos períodos em 

instituições totais.

O projeto “O Cuidado que Queremos”, selecio-

nado pelo Ministério da Saúde, foi produzido 

a muitas mãos: pelo menos 54 usuários e 28 

trabalhadores e apoiadores contribuíram em 

VIAMÃO | RS
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que Queremos”, que continua a reunir profis-

sionais e usuários de Saúde Mental semanal-

mente para pensar ações de melhoria da assis-

tência municipal. “É um grupo praticamente 

autônomo, um espaço que garante liberdade 

aos usuários para exercer autonomia e pro-

mover a cidadania respeitando as diferenças”, 

conclui a gestora.

O grupo conheceu ainda o complexo de assis-

tência à Saúde Mental de São Lourenço do Sul, 

cidade que é referência nacional nesse campo, 

e de Santa Cruz do Sul, que desenvolve um tra-

balho inspirador com produção de rádio. “Isso 

fez com que a gente conseguisse em 2018 lan-

çar nossa rádio em Viamão, a Rádio Cabeça, 

com programa via web que começou com pro-

duções mensais e agora é quinzenal”, explica a 

coordenadora ao completar que os programas 

são feitos a partir do que os usuários querem 

pesquisar e falar.

A partir daí o fortalecimento das estratégias 

terapêuticas não pararam mais. Além da Rá-

dio Cabeça, o município passou a contar com 

o trabalho de fabricação de bolas de futebol 

pelos pacientes do CAPS AD, cuja renda gera-

da é divida entre a associação e os próprios ar-

tesãos. A verba transferida pelo edital propor-

cionou também a produção de um 

documentário, que leva o nome do grupo e 

pode ser conferido na internet, e de um livro 

que está em fase de finalização e deve ser pu-

blicado em versão digital através da Biblioteca 

Nacional. “Viamão é uma cidade muito pobre 

e com vários fatores de vulnerabilidade, então 

a importância desse trabalho está nas peque-

nas coisas. Muitos desses usuários nunca te-

riam oportunidade de viajar, sair da cidade, 

ficar hospedados em hotel. É interessante per-

ceber o quanto eles ficaram empoderados,  

essas coisas todas enriquecem essa vivência”, 

comemora Renata Schorn.

Mas a iniciativa não parou com o fim do prazo 

estabelecido pelo Ministério da Saúde. “Mes-

mo depois desse período, o grupo decidiu con-

tinuar se encontrando. Não era porque as via-

gens previstas pelo projeto tinham acabado 

que o grupo pararia. Era justamente por isso 

que deveria continuar pensando a qualifica-

ção da rede de Viamão”, explica. Por isso que 

desde o início de 2018 o que era chamado de 

projeto passou a ser o “Coletivo O Cuidado  
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de, o esperado era que a maior parte do cus-

teio fosse feito por repasses federal e estadual, 

mas não foi bem isso que a Secretaria Munici-

pal de Saúde identificou ao realizar um levan-

tamento comparativo entre entradas e saídas. 

“A ideia da experiência surgiu com a necessi-

dade de se ter noção do custo do serviço ofer-

tado, porque tudo é baseado em um orçamen-

to prévio, mas não se tem noção de quanto 

efetivamente custa. Como é o único atendi-

mento de urgência e emergência do municí-

pio, sentimos a necessidade do levantamento 

para fazer o planejamento orçamentário e de 

ações”, explica a secretária de saúde de Jóia, 

Patricia Luiza Schuh.

Localizada a 434 quilômetros de Porto Alegre, 

a cidade gaúcha é pequena em termos popula-

cionais, com pouco menos de 10 mil habitan-

tes, mas guarda uma extensão territorial que é 

um desafio à gestão, já que abriga localidades 

a dezenas de quilômetros do centro. “Em vir-

tude da distância para a sede, temos mais 11 

pontos de atendimento da ESF (Estratégia 

Saúde da Família) e do Nasf (Núcleo Ampliado 

de Saúde da Família), e as equipes realizam 

atendimentos nas localidades conforme o cro-

nograma definido, com médicos, odontólogos 

e exames preventivos”, explica Schuh. Com o 

hospital de referência mais próximo localiza-

do em Ijuí, cidade a 40 quilômetros, os usuá-

rios do SUS em Jóia dependem do Pronto 

O complexo funcionamento do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em um país de extensões con-

tinentais como o Brasil depende de parcerias 

afinadas entre União, estados e municípios 

para repartir responsabilidades e garantir a 

efetividade da atenção. A fim de dividir o pla-

nejamento, o financiamento e a gestão do 

SUS, a Constituição Federal de 1988 define 

atribuições para cada ente da federação, como 

aos governos federais e estaduais a coordena-

ção prioritária das redes de atenção de alta e 

média complexidade, enquanto ao poder mu-

nicipal cabe dar preferência à gestão da aten-

ção primária. As restrições orçamentárias 

para o setor e o desafio de organizar as recei-

tas promovendo arrecadação e repasse neces-

sários são grandes desafios para os gestores. 

Considerado “doença crônica” do Sistema des-

de sua fundação, o subfinanciamento restrin-

ge a efetivação dos princípios de universaliza-

ção, equidade e integralidade previstos no 

texto constitucional.

Na cidade gaúcha de Jóia, por exemplo, a cria-

ção de uma estrutura de gestão estratégica de 

custos do único Pronto Atendimento (PA) do 

município foi ilustrativa para evidenciar o 

descompasso entre os recursos fundamentais 

para manutenção do hospital de pequeno por-

te e as transferências mensais da União e do 

Estado. Por se tratar de um equipamento que 

oferece serviços de média e alta complexida-

Financiamento e o Fundo Municipal de Saúde

JÓIA | RS
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recurso que deveriam ir para a Atenção Básica 

para custear média e alta complexidade”, con-

sidera a gestora. De acordo com ela, a finalida-

de da experiência era pleitear junto ao estado 

um cofinanciamento para auxiliar a manu-

tenção do hospital, o que não foi possível por 

conta da grave crise financeira que o Rio Gran-

de do Sul atravessa. Ainda assim, considera 

que os resultados são positivos, já que permi-

tiu mostrar como o Sistema é financiado. 

“Uma vez que tu pões os números no papel, 

facilita que os gestores, servidores e usuários 

possam ver os valores efetivamente investidos 

em saúde e contribui para o planejamento e 

controle dos gastos”, avalia.

Atendimento para casos de urgência e emer-

gência e atendimentos aos finais de semana e 

feriados. Além disso, os quatro leitos de ob-

servação são utilizados para internação de pa-

cientes que não encontram acolhimento no 

hospital de referência da cidade vizinha. Com 

isso, são feitos cerca de 40 atendimentos diá-

rios e ainda internações por vários dias.

“Como o município assinou o pacto de gestão, 

atualmente recebemos um valor fixo da União 

e nenhuma participação do estado no custeio 

do PA, que é municipal. Um dos objetivos do 

estudo feito é mostrar que o município está fi-

nanciando um serviço de média complexida-

de e que, portanto, seria responsabilidade fi-

nanceira do estado e da União”, avalia a titular 

da Secretaria de Saúde, que é formada em Au-

ditoria e Contabilidade e tem experiência de 

mais de uma década como servidora do depar-

tamento administrativo da pasta, cujo objeti-

vo é efetivar o Centro de Custos do Pronto 

Atendimento. Em dois meses foram levanta-

das todas as informações referentes às despe-

sas administrativas (com pessoal e encargos 

do setor Administrativo, profissionais de saú-

de, contas mensais de telefonia, energia e 

água e outros), de base (com pessoal com en-

cargos de almoxarife, medicamentos, manu-

tenção de móveis e equipamentos, entre ou-

tros) e auxiliares (com setores assistenciais de 

apoio às atividades fins).

Considerando o período acumulado de janei-

ro a outubro de 2017, as despesas com o equi-

pamento totalizaram quase 1,3 milhões de re-

ais. A média mensal ficou em R$ 126.129,90, 

dos quais apenas R$ 33.662,90 são de repasse 

da União, o que significa que 73% dos recur-

sos de custeio do PA são de origem municipal. 

“Como nossa prioridade é o usuário, não va-

mos deixar desassistido, mas o objetivo era 

mostrar o quanto o município está investindo 

em um serviço que não deveria ser sua res-

ponsabilidade. Até porque está sendo tirado 
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O planejamento administrativo dos governos 

conta com diferentes instrumentos que  

podem auxiliar no desenvolvimento de pro-

gramações financeiras. Além de ferramentas 

como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Dire-

trizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentá-

ria Anual (LOA) e o Quadro de Detalhamento 

das Despesas (QDD), as esferas da administra-

ção pública podem consolidar mecanismos 

próprios para melhor previsão orçamentária e 

controle dos gastos. Isso foi o que fez a Prefei-

tura Municipal de Santo Estevão ainda em 

2005 ao criar dois instrumentos para padroni-

zar o planejamento nas diferentes pastas:  

a Solicitação de Despesa (SD) e a Planilha de 

Despacho com Governo Municipal (PD). Dessa 

forma, os documentos oficiais de planejamen-

to da gestão interagem com os instrumentos 

criados para a realidade do município em uma 

experiência bem-sucedida de organização ad-

ministrativa.

“O planejamento físico financeiro é pautado 

dentro de uma realidade compartilhada por 

toda a equipe de governo e é evidente que sur-

gem conflitos no decorrer do processamento 

das solicitações, que são sanados pelo estrei-

tamento existente nas relações entre todas as 

secretarias”, explica Márcia de Almeida  

Nogueira, coordenadora do setor de planeja-

mento da Secretaria Municipal de Saúde. San-

to Estevão é um município de pouco mais de 

50 mil habitantes localizado no Vale do Para-

guaçu, na região do centro norte da Bahia,  

distante apenas 157 quilômetros de Salvador. 

Pelo contexto de dependência de repasses  

federais e estudais e com o objetivo de organi-

zar o processo de trabalho para estabelecer 

uso mais racional dos recursos financeiros e 

materiais, a pasta da Saúde passou a progra-

mar as ações financeiras em blocos trimes-

trais, que são acompanhadas e avaliadas ao  

final de cada período. 

Os planejamentos são iniciados depois do  

repasse do saldo financeiro feito pela Secreta-

ria de Finanças, cerca de 15 a 30 dias antes do 

início da próxima programação. Para cons-

truir as planilhas com as despesas, a coorde-

nadora do setor de planejamento se reúne 

com os representantes da Atenção Básica, da 

Vigilância em Saúde, da Saúde Bucal, do Cen-

tro de Atenção Psicossocial (CAPS), do hospi-

tal municipal de alta complexidade e ainda do  

Serviço de Atendimento Médico de Urgência 

(SAMU). De acordo com ela, o primeiro tri-

mestre é em geral o que demanda maior tra-

balho, já que para muitas situações são neces-

sárias novas licitações. No entanto, as equipes 

já estão acostumadas ao fluxo da gestão e ten-

dem a solicitar o básico para o funcionamento 

da rede de serviços, que é complementado a  

partir da distribuição da demanda nos perío-

dos subsequentes.

Coordenadora da Atenção Básica 

SANTO ESTEVÃO | BA
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A programação inicia com o recebimento das 

demandas de cada coordenador de área e a or-

ganização delas dentro da planilha de solicita-

ção de despesa, com descrição detalhada do 

item, quantidade e preço estimado conforme 

a última licitação. Em seguida a planilha de 

receitas da Secretaria de Saúde é sistematiza-

da por blocos que devem corresponder com as 

previsões orçamentárias. De acordo com  

Nogueira, é necessário manter uma sequência 

de etapas no processo de construção da pro-

gramação trimestral para que questões admi-

nistrativas não virem barreiras para efetivação 

das aquisições. Na sequência é gerada e enca-

minhada ao gabinete do prefeito uma plani-

lha de despacho e enviadas as solicitações 

para a Secretaria de Administração, responsá-

vel pela confecção dos processos administrati-

vos. Além disso, um técnico da gestão em saú-

de acompanha os processos “pari passu” no 

setor administrativo do município, verifican-

do semanalmente se houve compra e entrega 

dos pedidos e pagamento aos fornecedores.

“O planejamento trimestral permite avaliar o 

que solicitar. Como são quatro planejamentos 

para o ano, conseguimos organizar melhor os 

pedidos em relação à licitação anual. Vamos 

avaliando as solicitações e revendo as deman-

das. Com menor intervalo de tempo é mais  

fácil”, conta Nogueira. Com isso foi possível 

equilibrar as receitas e as despesas municipais 

a partir de uma gestão padronizada das execu-

ções das secretarias, operacionalizando as 

ações previstas nos instrumentos oficiais e 

permitindo às equipes de coordenação maior 

entendimento sobre as ferramentas institu-

cionais. Além disso, a experiência permitiu 

que os coordenadores da gestão em saúde  

conhecessem melhor as receitas transferidas 

para a área e socializassem periodicamente 

com os servidores da rede o planejamento 

financeiro.
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No âmbito da saúde, as licitações para aquisi-

ção de materiais e insumos representam um 

enorme desafio. Mais do que processos buro-

cráticos, elas têm influência direta na presta-

ção do serviço ao usuário do Sistema Único de 

Saúde. Até 2014, o município de Benedito 

Novo (SC) enfrentava um problema muito co-

mum: a desorganização e a falta de planeja-

mento e controle nas compras de materiais, 

que geravam desperdício de recursos e impac-

tavam no cotidiano das unidades de saúde.

As licitações para compra de materiais hospi-

talares eram feitas pela Prefeitura, sem a par-

ticipação ou o acompanhamento de nenhum 

representante da área da Saúde. A enfermeira 

e coordenadora da Atenção Básica do municí-

pio, Alexandra Guidarini Stortti, conta que as 

listas de insumos eram repetidas em todas as 

licitações, sem considerar a real demanda das 

unidades. Também não havia controle rigoro-

so no momento do recebimento dos materiais, 

para conferência da qualidade. Havia, portan-

to, grandes estoques de materiais pouco utili-

zados, que tinham de ser descartados após o 

vencimento da validade. Enquanto isso, ou-

tros itens precisavam ser utilizados em quan-

tidades maiores devido à baixa qualidade, e os 

estoques esgotavam rapidamente, levando à 

necessidade de compras diretas e maior gasto 

para reposição.

A partir de 2014, o município começou a reor-

ganizar os gastos em saúde, seguindo um pla-

nejamento mais rigoroso. A princípio, a ex-

pectativa não era a de economizar recursos, 

mas comprar materiais de melhor qualidade, 

em quantidades adequadas à realidade local, e 

exercer um controle mais direto sobre essas 

aquisições, qualificando a gestão dos recursos 

públicos.

A primeira medida foi fazer um pente fino nas 

listas de insumos. Itens desnecessários foram 

gradualmente eliminados, e as especificações 

técnicas de todos os materiais foram revisadas 

conforme a necessidade das unidades de saú-

de. Segundo a coordenadora da Atenção Bási-

ca, ao final de 2013, a lista de aquisição de ma-

teriais hospitalares tinha 241 itens. Quatro 

anos depois, ela havia sido reduzida para 141 

itens, compostos por materiais de melhor 

qualidade e em quantidades mais adequadas.

Após rever os termos de referência e especifi-

cações de produtos, a Secretaria de Saúde pas-

sou então a participar do planejamento e do 

acompanhamento das licitações, solicitando 

amostras dos materiais a serem adquiridos 

para verificar se condiziam com a descrição e 

desclassificando as amostras que desrespeita-

vam o termo de referência. Além disso, repre-

sentantes da SMS faziam o controle dos mate-

riais recebidos no momento do atesto, 
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comparando com a descrição e verificando a 

qualidade e quantidade dos itens entregues.

Nesse processo de qualificação das compras 

públicas, uma empresa chegou a ser punida 

juridicamente e impedida de participar de li-

citações no município, após ser constatado o 

fornecimento de materiais em desacordo com 

as especificações da licitação. A medida teve 

um efeito pedagógico importante, pois outros 

fornecedores sem capacidade técnica ou mal 

intencionados naturalmente deixaram de 

participar dos certames, devido ao rigoroso 

controle que a equipe da secretaria tem feito  

sobre os produtos entregues.

O resultado dessa ação fez diferença no dia-a-

-dia das unidades e também aos cofres públi-

cos. Em 2012, o município gastava R$ 118 mil 

por ano com materiais hospitalares. Em 2017, 

esse volume de gasto caiu para R$ 80,8 mil. 

Com menos recursos, explica Alexandra Gui-

darini, a gestão local consegue hoje comprar 

materiais de qualidade superior e em quanti-

dades mais adequadas, reduzindo desperdí-

cios e o custo com o descarte de materiais.

Graças a essa economia de recursos, o municí-

pio comprou equipamentos e materiais neces-

sários, como eletrocautério, punch para  

biópsia e oftalmoscópio, que antes não exis-

tiam da rede de saúde. Com isso, procedimen-

tos que antes não eram realizados na atenção 

básica, por ausência ou baixa qualidade de 

materiais, hoje são oferecidos normalmente. 
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A relação entre saúde mental e cidadania,  

estabelecida a partir das discussões no bojo da 

reforma psiquiátrica, se traduz no entendi-

mento de que os transtornos mentais e o sofri-

mento gerado por eles devem ser abordados 

num contexto que não envolve apenas a  

saúde, mas também um emaranhado de ques-

tões sociais, políticas, culturais e materiais de 

cada pessoa. 

Os princípios desse movimento, iniciado na 

década de 1980, resultaram na criação da Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS) em substitui-

ção ao modelo manicomial. No entanto, a arti-

culação desses atores com outros componen-

tes da Atenção Básica ainda é um desafio para 

a consolidação do princípio da integralidade 

do cuidado, que norteia o Sistema Único de 

Saúde.

No município de Mafra/SC, a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) local foi instituída em 

2011, com o modelo de portas abertas e de pro-

moção de direitos, sob a coordenação do Cen-

tro de Atenção Psicossocial - CAPS I Casa 

Azul. Indicadores municipais revelam que, 

das cinco principais causas que motivam as 

pessoas a procurarem a Atenção Básica em 

Mafra, três são de ordem mental. O municí-

pio, que tem 56 mil habitantes, também convi-

ve com alto índice de suicídios. 

A enfermeira e coordenadora do CAPS I Casa 

Azul, Adriana Moro, relata que, durante mui-

tos anos, predominou a ideia de que os pa-

cientes de saúde mental pertenciam apenas 

ao CAPS, ignorando que, pela lei e pelos prin-

cípios da reforma psiquiátrica, eles têm o di-

reito de estar em todos os espaços da rede de 

saúde. Também não se considerava que a 

abordagem a esses casos poderia envolver 

questões relacionadas a outras áreas, como 

assistência social, habitação, geração de em-

prego e renda.

Assim, a RAPS municipal passou a se articu-

lar, em 2017, para ampliar a integração entre 

os componentes da rede. Inicialmente, o obje-

tivo era aumentar o acompanhamento dos in-

divíduos que tentavam suicídio. A ferramenta 

utilizada para isso foi a criação de um grupo 

no Whatsapp composto por um representante 

de cada serviço da RAPS: CAPS I; UBS; UPA 

24h; Núcleo Materno Infantil; Policlínica Mu-

nicipal; NASF e Vigilância Epidemiológica. 

Foram convidadas a fazer parte do grupo tam-

bém instituições terceirizadas que prestam 

atendimento para o SUS, como a Comunidade 

Terapêutica Novo Amanhecer - ATENA e o 

Hospital São Vicente de Paulo.

Esse grupo de Whatsapp, conta a coordenado-

ra, facilitou muito o contato entre os compo-

nentes da rede e permitiu realizar uma busca 
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ativa de casos de saúde mental. Por exemplo, 

se um paciente dava entrada em uma unidade 

de urgência e emergência após uma tentativa 

de suicídio, logo o responsável por essa unidade 

comunicava ao grupo pelo Whatsapp, e era 

possível ver rapidamente se o paciente e sua 

família eram atendidos por algum outro servi-

ço da rede. 

Paralelamente, passaram a ocorrer encontros 

mensais dos participantes do grupo para  

discutir os atendimentos e para articular  

outras ações de saúde mental em rede.  

Posteriormente, iniciaram-se reuniões com 

outros serviços, como a assistência social, o 

conselho tutelar e a vara da infância e da  

juventude, também com periodicidade men-

sal. Foram realizadas 17 reuniões itinerantes 

entre 2017 e 2018.

O projeto também resultou em ações de  

reintegração social dos dependentes químicos 

em tratamento em Comunidade Terapêutica 

no CAPS I. Para ampliar a relação com a  

comunidade foi promovido um evento da Luta 

Antimanicomial 2017/2018 e um Pedágio de 

Prevenção do Suicídio, além da realização de 

palestras em escolas, clubes de serviços e ONGs. 

Os profissionais de saúde estão envolvidos em 

um processo de educação permanente, por 

meio de formações e capacitações em Projeto 

Terapêutico Singular (PTS) e em Saúde Mental 

na Atenção Básica, entre outros temas. Hoje, a 

RAPS de Mafra atua com um fluxo bem defini-

do de atendimento, em que o paciente do 

CAPS é também visto como usuário de outros 

serviços da rede. E o PTS é construído com 

base no que cada componente da rede pode 

oferecer ao paciente.

Município

Mafra (SC)

Secretária de Saúde

Jaqueline Fátima Previatti Veiga
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em sofrimento mental. A assistente social 

Ariane Woehl explica que a gestão municipal 

de saúde, com a Rede de Saúde Mental, come-

çou a traçar um planejamento a curto, médio e 

longo prazo, partindo da percepção de que a 

questão do sofrimento mental perpassa todos 

os níveis de atenção.

Segundo ela, a proposta envolve a atuação em 

rede entre os diferentes atores do sistema de 

saúde. Uma rede de saúde mental que dialoga, 

que fala sobre suas dificuldades, mas que tam-

bém determina e detalha metas para, de fato, 

vigiar, acompanhar e estar pronta para lidar 

com esses casos. 

A rede colocou como objetivo a realização de 

reuniões mensais para discutir os casos notifi-

cados de tentativas de suicídio. Para cada caso, 

buscam-se informações sobre a pessoa, o bair-

ro onde ela mora, se é atendida por algum ser-

viço como o NASF, CAPS ou o ambulatório de 

psiquiatria. Por meio de busca ativa, essa pes-

soa é resgatada pelo sistema de saúde para 

que seja tratada na sua integralidade, o que 

pode incluir não só terapia medicamentosa, 

mas apoio psicológico, terapias integrativas e 

orientações aos familiares sobre uma postura 

voltada à prevenção do suicídio.

O município também colocou como meta a re-

alização de pelo menos três reuniões anuais 

O fenômeno do suicídio, sob a ótica da saúde 

pública, ainda representa um enorme desafio 

a ser superado. A crescente incidência de ca-

sos impõe a necessidade de um olhar mais 

atento e cuidadoso por parte dos profissionais 

de saúde para atuar preventivamente. Assim 

como a sociedade encara o tema do suicídio 

como um tabu, também na área da saúde há 

barreiras a serem rompidas. Entre elas, a de 

que pessoas com transtornos mentais ou idea-

ção suicida são de responsabilidade apenas 

dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

para onde devem ser encaminhados. 

Muitas vezes, os primeiros sinais de que uma 

pessoa está pensando em interromper a pró-

pria vida podem se mostrar numa queixa du-

rante um atendimento ambulatorial corri-

queiro, numa visita domiciliar do profissional 

de saúde da família. Nesses momentos, a es-

cuta qualificada e o acolhimento correto po-

dem fazer a diferença. Nos hospitais e nos ser-

viços de urgência, da mesma forma, a 

abordagem adequada no primeiro atendimen-

to a uma pessoa que tenha tentado suicídio é 

fundamental para prevenir novas tentativas.

Essa percepção, aliada a uma análise cuidado-

sa sobre os indicadores epidemiológicos das 

tentativas de suicídio e dos casos consuma-

dos, levou o município de Mafra/SC a repen-

sar o modelo de atenção e cuidado às pessoas 
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com todos os profissionais de saúde, em que 

são discutidos os indicadores epidemiológi-

cos, chamando a atenção para os bairros, a fai-

xa etária, o gênero, as comorbidades psiquiá-

tricas, tentativas de suicídio e também 

questões sociais que precisam ser considera-

das para identificar sinais de alerta e fatores 

de risco para o suicídio. Com esse mapa em 

mãos, são planejadas as ações em conjunto 

com as áreas de educação, assistência social, 

conselho tutelar, segurança pública e outras.

Além disso, uma vez por ano, em setembro, há 

um Seminário Municipal, no qual se discutem 

questões relacionadas à prevenção do suicí-

dio. Profissionais de saúde de nível superior, 

técnicos, agentes comunitários de saúde,  

enfermeiros, equipes multidisciplinares, pro-

fissionais que atuam em clínicas de reabilita-

ção, em comunidades terapêuticas, agentes de 

segurança pública e em ambientes escolares e 

demais atores sociais são públicos-alvo dessas 

discussões. O município de Mafra SC conta 

com profissionais da área da Prevenção  

e Atenção ao Sofrimento Mental, de impor-

tância e renome nacional e internacional, que 

atuam como facilitadores das temáticas nos 

Seminários. 

Também foi elaborado um manual de bolso 

sobre o tema para os profissionais de saúde e 

outro para a comunidade. Os usuários com 

histórico de tentativas de suicídio são acom-

panhados no CAPS Casa Azul. O município 

também criou o Grupo de Amparo à Vida, que 

sinaliza pontos de ajuste na rede, monitora e 

acolhe espontaneamente usuários tentantes e 

familiares de pessoas que se suicidaram, 

criando um elo a mais na rede de saúde.

Essa estratégia de educação permanente trou-

xe mais segurança aos profissionais de saúde, 

ampliando a identificação de queixas que po-

dem mascarar ideações suicidas. A ideia de 

corresponsabilidade entre os atores da rede 
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Secretária de Saúde
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Desde que foi transformada em ação prioritá-

ria para estruturação da Atenção Básica, a Es-

tratégia Saúde da Família contou com indução 

e apoio dos governos para se tornar porta de 

entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em 24 anos de trabalho, a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) se afirmou como modelo exitoso 

de expansão do cuidado primário, que atual-

mente conta com 65% da população brasileira 

cadastrada. Ainda que 43 mil equipes de profis-

sionais atuem junto a 135 milhões de usuários, 

a cobertura insuficiente a muitos territórios se-

gue sendo um grande desafio para o poder pú-

blico, como é o caso da gestão municipal de 

Igarassu, situada na Região Metropolitana de 

Recife. Para reverter o cenário de falta de aten-

ção universal, a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) desenvolveu uma experiência voltada às 

regiões ainda não atendidas pela ESF.

Por meio de seleção pública, 100 estudantes 

do Ensino Médio, com idades entre 16 e 21 

anos, foram escolhidos para participar do Pro-

grama de Inclusão Social na Saúde (PISS), que 

tinha como objetivo mapear as áreas desco-

bertas pela ESF e realizar um levantamento 

epidemiológico, o que serviria também para 

que o município solicitasse ao Ministério da 

Saúde (MS) a habilitação de novas equipes de 

profissionais. Para ir a campo, os alunos sele-

cionados passaram por capacitação sobre o 

funcionamento do SUS e os processos de  

trabalho realizados pela SMS. “Não deixamos 

ninguém ir às ruas sem preparo. Nas ativida-

des educativas os alunos aprendiam a Regra 

de Ouro: fazer ao outro apenas o que gostaria 

que fizessem com você”, conta a secretária de 

saúde Patrícia Amélia Mendonça, ao enfatizar 

que mais do que técnico, o PISS visou ser um 

trabalho de humanização.

A experiência contou com um software de-

senvolvido pelo coordenador de sistema de 

informações da própria SMS para registro dos 

dados a serem coletados, chamado SISMAP, 

que segue critérios definidos pelo Ministério 

para o cadastramento das famílias, com análi-

se da situação de saúde local e de seus deter-

minantes. Com tudo pronto e os territórios 

escolhidos, os estudantes foram às ruas: 

“Tinha equipe que passava muito tempo den-

tro de uma casa. Os supervisores iam ver o 

que estava acontecendo e percebiam que os 

alunos permaneciam na escuta, envolvidos 

com as histórias dos moradores”, relata a ges-

tora. O trabalho de campo foi monitorado por 

profissionais de enfermagem integrantes da 

equipe de coordenação do PISS. Ao todo, a ex-

periência durou quase sete meses.

Os dados epidemiológicos sistematizados re-

velaram que as 12 áreas não abrangidas pela 

ESF em Igarassu incluem quase duas mil resi-

dências, nas quais vivem mais de 6.400 pesso-
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as com idades predominantes entre 30 e 60 

anos. Além disso, o diagnóstico situacional do 

território mostrou que a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) é o problema de saúde mais 

presente e que a hanseníase foi a mais relata-

da dentre as doenças negligenciadas. Com o 

levantamento pronto, a gestão municipal  

decidiu elaborar um programa de intervenção 

nomeado “Saúde pra Gente”, que aproveita os 

mesmos profissionais da ESF para cobrir de 

forma itinerante as áreas mapeadas. Entre os 

serviços ofertados estão atendimentos médi-

cos, odontológicos e nutricionais, além de  

testes de HIV, sífilis e hepatite B, exames de 

escarro, aplicaçãode vacinas, ações de contro-

le de arbovírus e palestras. 

Ainda que o MS não esteja habilitando novos 

serviços e Igarassu não tenha recebido as 

equipes de trabalho necessárias para univer-

salizar a ESF no município, os resultados do 

PISS são comemorados: para a secretária,  

a inclusão dos alunos superou as expectativas 

iniciais e mostrou que a sensibilização para o 

trabalho de promotor da saúde empodera os 

estudantes e valoriza o SUS enquanto política 

de inclusão. “Muitos nos disseram que chega-

vam nas casas apenas pra cadastrar os usuá-

rios, mas lá entendiam a importância da escu-

ta. Vários perceberam que era um trabalho 

inclusive psicológico de ouvir o que as pessoas 

tinham a dizer e como elas vivem”, relembra. 

Segundo Mendonça, houve alunos que até  

decidiram seguir carreira como profissionais 

de saúde, demonstrando que a estratégia além 

de inovadora é também transformadora.
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A luta antimanicomial produziu belas experi-

ências de humanização em saúde mental no 

Brasil. O município do Carmo, com 18 mil ha-

bitantes, abrigou por mais de 50 anos o que foi 

o último hospital psiquiátrico do Estado do 

Rio de Janeiro. O Hospital Estadual Teixeira 

Brandão era uma fazenda colonial do século 

passado, onde funcionava uma colônia psiqui-

átrica entre 1947 e 2001, sob a égide do traba-

lho agrícola aliado às práticas terapêuticas 

como reformador do indivíduo.

Em 2001, a Gerência de Saúde Mental do Esta-

do do Rio de Janeiro fez uma intervenção no 

local através do Programa Nacional de Avalia-

ção do Sistema Hospitalar/Psiquiatria.“O hos-

pital recebeu uma nota desfavorável porque 

foram encontradas várias irregularidades e a 

gerência então assume a gestão da clínica e 

começa um grande processo de reorientação 

da assistência psiquiátrica interna do hospi-

tal. Eram 280 pacientes internados cuja média 

de permanência era maior que 25 anos, ou 

seja, as pessoas estavam morando ali em con-

dições subumanas, de desvalorização total 

dos direitos civis, políticos, entre outros”,  

descreve Rodrigo Japur Duarte Tavares, um dos 

responsáveis pelo projeto. 

A reorientação no hospital teve dois objetivos 

principais: o retorno ao lar para aqueles que 

tinham família e a integração na comunidade 

do Carmo, através das Residências Terapêuti-

cas (RTs), daqueles que não tinham para onde 

ir (em torno de 160 pacientes). A medida faz 

parte da estratégia de inclusão da Política  

Nacional de Saúde Mental no escopo do mu-

nicípio. A parceria entre estado e município 

possibilitou a implantação na época de 25  

residências e a total desativação do hospital. 

“Essa foi uma experiência diferenciada  

porque a instituição foi fechada por inteiro.  

Mesmo aqueles pacientes de alta complexida-

de foram inseridos nas RTs e montamos uma 

grande rede no município”, explica Rodrigo. 

A rede de serviços era formada pelo Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), quatro leitos 

hospitalares, Centro de Convivência, Ambula-

tório de Psiquiatria e Estratégia Saúde da Fa-

mília. Em 2017, Carmo estabelece um convê-

nio com a Fundação Educacional Serra dos 

Órgãos, inserindo o Internato de Saúde Men-

tal, cujo principal foco de atuação são as Resi-

dências Terapêuticas. Era preciso que as uni-

dades de saúde da família compreendessem 

as Residências Terapêuticas como moradias 

comuns, que necessitam de atendimento  

clínico, e coube aos alunos de Medicina pro-

mover a integração desses espaços com a 

Atenção Básica. 

O estudante de medicina passa a transitar 

nesse cenário fazendo a interface ensino, pes-
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quisa e comunidade. Cabe a ele também aten-

der a própria comunidade, principalmente as 

mais vulneráveis socialmente. “A gente tem 

perseguido essa meta de inserir o estudante 

nesses lugares junto ao médico da ESF, traba-

lhando principalmente com pacientes que  

fazem uso de substâncias psicoativas e com 

transtorno mental grave”. 

Para promover a integração, os residentes 

fizeram um grande mutirão de atendimento, 

dividindo as Residências Terapêuticas por  

áreas e cadastrando os pacientes na ESF.  

Os médicos da ESF passaram a atender as  

demandas do ponto de vista clínico e com 

a circulação dos alunos pelas comunidades 

outras demandas foram surgindo. O médico 

da AB é também um preceptor da faculdade.   

A experiência em Carmo serviu de modelo 

para a reforma psiquiátrica no estado do Rio de 

Janeiro e transbordou para outros municípios.
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Quem são verdadeiramente os pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) que estão por 

trás de cada demanda judicial para reivindicar 

remédios, procedimentos ou qualquer outro 

tipo de serviço? Profissionais da Secretaria de 

Saúde de Barbalha, município situado ao sul 

do Ceará, decidiram, a partir de abril de 2018, 

buscar resposta a esse questionamento.  

A ideia posta em prática fez com que a gestão 

da saúde assumisse em todas as situações ju-

dicializadas uma postura ativa e altiva, conhe-

cendo caso a caso. 

Para isso, não havia outra fórmula senão bater 

à porta de cada paciente para reavaliar sua 

saúde e saber se a demanda levada à Justiça 

ainda era atual e necessária. Antes das visitas, 

houve um trabalho prévio para levantar infor-

mações dos pacientes com ordem judicial em 

aberto; organizar planilha com endereços, de-

mandas e datas dos processos; elaborar ter-

mos e instrumentos de coleta de dados; e fi-

nalmente montar a equipe multidisciplinar 

para ir a campo. 

O grupo formado por enfermeira, assistente 

social, médico e nutricionista conseguiu obter 

verdadeiros achados, superando a limitação 

do Judiciário no sentido de atualizar as reais 

necessidades desses pacientes. A enfermeira 

Nayara Luiza Pereira Rodrigues, responsável 

pelo projeto, explica que a intenção era, inclu-

sive, saber se eles moravam no município, se 

ainda estavam vivos, se a demanda deles já ha-

via sido atendida, se já haviam recebido alta 

do tratamento ou mesmo se o tratamento  

havia mudado. “Não existia fluxo de reavalia-

ção dos pacientes”, conta.

As suspeitas da equipe de que muitas infor-

mações sobre as demandas judiciais estavam 

defasadas logo se confirmaram. “Foram en-

contrados pacientes que já haviam ido a óbito 

há alguns anos e o processo ainda estava ati-

vo. Isso representava uma grande brecha para 

possíveis fraudes e desvios de dinheiro públi-

co. Outros pacientes que foram visitados já ti-

nham alteração de prescrição ou já tinham re-

cebido alta. Nada havia sido informado ao 

poder Judiciário”, detalha Nayara Rodrigues. 

Esse trabalho contribuiu para dificultar a 

ocorrência de fraudes e o uso incorreto do di-

nheiro público. A quantidade de processos ar-

quivados e o valor demandado por eles di-

mensionam a relevância dessa iniciativa. Com 

a descoberta de pacientes que já haviam mor-

rido, foram arquivados 68 processos que equi-

valiam a R$ 113,5 mil. Dos usuários que rece-

beram alta, foram arquivados 96 processos, 

num total R$ 150,3 mil. 

Tudo isso permitiu construir fluxos organiza-

cionais e ferramentas de gestão – entre elas, 
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misso. Segundo a enfermeira, o paciente ou 

responsável, ao assinar esse documento, com-

promete-se a comunicar à Secretaria de Saúde 

os casos de alteração de tratamento, alta, óbito 

ou mudança de endereço. Como reforço às in-

formações, também foi instituído um levanta-

mento mensal de óbitos, que cruza as mortes 

ocorridas no município com a relação de pa-

cientes que têm processos na Justiça. 

Nayara Rodrigues revela que outro resultado 

do projeto foi promover o amadurecimento da 

relação com representantes da Justiça, com 

membros da Defensoria Pública e com os pró-

prios pacientes. “A parceria com a Defensoria 

Pública, que já existia desde abril de 2017, me-

lhorou muito. Com os pacientes, foi construí-

da uma relação sólida e, acima de tudo, de 

muito respeito, pois o objetivo da gestão nun-

ca foi tirar o que é de direito. A justiça hoje en-

tende que é necessário utilizar os recursos de 

forma adequada e supervisionada para que 

possamos fazer valer os princípios constitu-

cionais”, esclarece a enfermeira.

Município

Barbalha (CE)

Secretária de Saúde

Poliana Callou de Morais Dantas

Responsável pelo Projeto

Nayara Luiza Pereira Rodrigues

Outros autores 

Pollyanna Callou de Morais Dantas, 

Maria Helena Lima Sousa, 

Sarah Rachel Pinheiro,
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Na contramão da estatística brasileira, Jundiaí 

vem conseguindo reduzir o número de ações 

promovidas contra o município para garantir 

acesso a medicamentos e insumos não dispo-

nibilizados pelo Sistema Único de Saúde.  

O município investe em ações simples, pauta-

das em processos de orientação e mediação 

sanitária, para desconstruir o complexo pro-

blema que vem engessando orçamentos e 

comprometendo o princípio da equidade na 

rede.  “Foi pouco o investimento financeiro, cer-

ca de R$ 8 mil na compra de mobiliário. Mas 

um alto investimento humano”, calcula Tarsila 

Costa do Amaral, assessora da Unidade de Ges-

tão de Negócios Jurídicos e Cidadania (UGNJC).

Ela conta que em 2015 teve início um processo 

para qualificar a gestão no enfrentamento da 

judicialização. Mas foi em 2017, com a implan-

tação do Centro de Orientação e Mediação do 

SUS (SUS C.O.M. VC), que houve uma melhor 

articulação das estratégias. “Naquele ano teve 

mudança de governo e havia a demanda de 

criar uma câmara técnica para atender os pe-

didos judiciais. Fui contra. Antes do trabalho 

de aprimorar as respostas judiciais, eu achava 

que a gente precisava trabalhar no preventivo, 

atuar onde a demanda começa, orientando o 

usuário”, explica. A equipe estudou experiên-

cias em outros municípios e o Acessa SUS, de-

senvolvido pela Secretaria da Saúde do Estado 

de São Paulo. Se debruçou também sobre o 

fluxo do atendimento em Jundiaí e foi elabo-

rando um projeto adequado à realidade local.

O trabalho resultou no Centro de Orientação e 

Mediação do SUS, instalado no prédio da Far-

mácia Central, na Unidade Marechal. Lá, dois 

funcionários treinados orientam os usuários 

em relação ao acesso a medicamentos e insu-

mos que fazem parte da oferta do SUS no Mu-

nicípio e no Estado. Caso a demanda prescrita 

não esteja no elenco disponibilizado pelo mu-

nicípio, é feito um contato com o médico pres-

critor – seja ele da rede ou não. O rol de medi-

camentos é apresentado para que seja avaliada 

a possibilidade de uma alternativa terapêutica 

que atenda às necessidades do paciente. Por 

vezes, é só um ajuste de dosagem. Com base 

no número do CID (Classificação Internacio-

nal de Doenças) é checado se o tratamento 

está previsto no protocolo dos medicamentos 

do componente especializado.

Caso sejam prescritos medicamentos de dis-

pensação excepcional, cuja responsabilidade 

é do governo estadual, o Centro fornece todas 

as orientações e acompanha o processo. “Bus-

camos a conversa, a pactuação, sobre o que é 

melhor pra esse paciente. É preciso considerar 

que o medicamento da rede tem acesso facili-

tado e que não há segurança jurídica. Os juí-

zes têm negado muitos pedidos ou o trata-

mento pode demorar. Avaliamos o que de 

JUNDIAÍ | SP
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soa, como sujeito singular”, explica Tarsila, 

que é advogada, especialista em Direito Sani-

tário e mestranda em Saúde Coletiva pela Fa-

culdade de Ciências Médica da Unicamp.

No esforço de encontrar soluções extrajudi-

ciais e garantir o acesso dos usuários à saúde 

de forma mais célere, econômica e eficaz,  

Jundiaí também pactuou com o Ministério Pú-

blico do Estado de São Paulo e a Defensoria  

Pública no intuito de compartilhar conheci-

mentos técnicos. Foram adotados, por exem-

plo, e-mails institucionais exclusivos para 

atender a demanda de pacientes em busca de 

medicamentos, garantindo celeridade e aten-

ção aos casos. 

“Ainda temos um passivo de anos anteriores, 

mas estamos conseguindo reduzir novas de-

mandas judiciais e a alta carga que o municí-

pio vinha suportando”, comemora Tarsila. 

Comparando o número de ações que deram 

entrada no segundo semestre de 2016 (384), 

com o mesmo período de 2017 (219), houve 

uma redução de 43%. Considerando apenas as 

ações promovidas pela Defensoria Pública do 

Estado, a redução foi ainda maior, de 58,24%. 

Município

Jundiaí  (SP)

Secretário de Saúde

Tiago Texera

Responsável pelo Projeto
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A Constituição brasileira de 1988 assegurou a 

Saúde como direito fundamental do cidadão e 

dever do Estado, abrindo a possibilidade para 

que a falta de acesso aos serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS) seja questionada por 

vias judiciais. No entanto, a intensiva judicia-

lização dos problemas enfrentados no SUS 

nas últimas décadas se tornou um empecilho 

para muitos gestores públicos, que por vezes 

dependem de decisões e recursos de outros 

entes da federação para fazer valer o direito  

à saúde nos municípios. 

É um desafio para governos em diferentes ní-

veis desenvolver estratégias para assegurar o 

bom funcionamento do SUS e evitar a recor-

rente ida aos tribunais. Nesse sentido, o traba-

lho articulado entre profissionais do Sistema 

de Justiça e da administração pública pode ser 

importante instrumento a fim de alcançar saí-

das conjuntas para os problemas que afetam a 

assistência à população. Essa foi a aposta feita 

pelo Ministério Público de Pernambuco (3ª 

circunscrição) e os municípios que compõem 

a X Gerência Regional de Saúde (Geres) do Es-

tado ao constituir o Núcleo Técnico de Apoio à 

Gestão da Saúde. Formado por promotores e 

promotoras de justiça e pelos titulares das se-

cretarias, o grupo é responsável desde 2014 

por discutir as dificuldades relacionadas ao 

gerenciamento da saúde em 12 cidades do ser-

tão pernambucano, o que significa uma popu-

lação de quase 190 mil pessoas. 

“Esse núcleo foi criado em conjunto para ter-

mos a possibilidade de discutir os processos 

de trabalho e as demandas da população. 

Apresentamos nas reuniões o que era respon-

sabilidade de cada ente da federação para que 

os promotores entendessem o funcionamento 

do sistema e evitassem a judicialização”, ex-

plica Artur Belarmino de Amorim, secretário 

de saúde do município de Afogados da Inga-

zeira, cidade sede da X Geres. “A gestão muni-

cipal tem limites e só é possível ultrapassar se 

tivermos cooperação com o estado e a União. 

Quando os órgãos de controle conseguem en-

xergar isso, temos menor número de procedi-

mentos judiciais”, completa. Os municípios 

envolvidos são: Afogados da Ingazeira, Breji-

nho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, 

Quixaba, Santa Terezinha, São José do Egito, 

Solidão, Tabira e Tuparetama. Além de gesto-

res e promotores, são convidados a participar 

das reuniões mensais realizadas no município 

sede representantes de outros órgãos de con-

trole, como a Controladoria Geral da União e o 

Tribunal de Contas, de acordo com a pauta a 

ser discutida.

“O Núcleo não atua para jogar “panos quentes” 

nos problemas enfrentados pelas prefeituras, 

mas define através de pactuação as melhores 

estratégias para a resolução das demandas”, 

justifica Amorim. Isso significa que a saída 

não é imposta unilateralmente, mas sim cons-

truída conjuntamente e dentro das possibili-

AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE
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com definição de responsabilidades e prazos. 

“O Núcleo tem ação preventiva e pedagógica, 

pois discutimos todos os problemas da saúde, 

inclusive a melhor aplicação de recursos. Com 

isso conseguimos evitar multas para o gestor, 

porque os promotores enxergam as necessi-

dades imediatas dos municípios”. A experiên-

cia foi tão bem sucedida que o Ministério  

Público expandiu os núcleos técnicos para 

apoio a outros setores da administração pública, 

como Educação e Agricultura.

“Conseguimos criar um ambiente de confiança 

junto aos promotores e conquistar de forma 

integrada muitos avanços para os municí-

pios”, avalia Amorim. Entre os resultados 

mais notáveis na Saúde estão a ampliação da 

cobertura da atenção primária de 68%  

para a totalidade de territórios da X Geres;  

a informatização da rede básica e a disponibi-

lização de tablets para o trabalho dos agentes 

comunitários de saúde; a padronização dos 

salários e das jornadas de trabalho e o fim da 

competição entre os municípios pela contra-

tação de médicos; a construção da relação de 

medicamentos de responsabilidade municipal; 

a eliminação da fila de cirurgias no Hospital 

Regional e ainda a construção de uma pauta 

de reivindicações para os candidatos a prefei-

to durante as eleições. “Com isso ganha a po-

pulação, que tem o direito garantido, e ganham 

os gestores públicos, que muitas vezes são ta-

xados como incompetentes por problemas 

que estão além do seu alcance”, completa.

Município

Afogados da Ingazeira (PE)

Secretário de Saúde

Artur Belarmino de Amorim
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Com o objetivo de acabar com os obstáculos 

entre gestão municipal de saúde e órgãos de 

controle legal (Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública), o município de Valença 

do Piauí (PI) decidiu estreitar laços com esses 

órgãos para solucionar de maneira mais eficaz 

os casos de judicialização que demandavam 

serviços de saúde. Como caminho a ser per-

corrido, a gestão buscou abrir canais de diálo-

go e de parceria com essas instâncias. 

A intenção era aperfeiçoar os serviços de saú-

de ofertados para os usuários do SUS, elimi-

nar situações em que caberia acionar a Justiça 

contra o município e ainda dar ciência a esses 

órgãos das dificuldades orçamentárias para 

custear ações que fogem à responsabilidade 

da Secretaria de Saúde. Como ponto de parti-

da, a Secretaria contabilizou todas as ordens 

judiciais e notificações recebidas de 2012 até 

2017, analisando cada demanda. 

Entre os resultados, observou-se que nos pedi-

dos por medicamento, 30% eram por compo-

nentes já ofertados pelo município e cerca de 

70% eram medicamentos de componente  

especializado cuja responsabilidade é da  

Secretaria Estadual. Analisando cada caso,  

foi possível articular com os órgãos legais for-

mas de garantir a cada paciente acessar seu 

direito, porém, considerando os meios ade-

quados para isso.  

“A maior parte dos casos de judicialização era 

para fornecimento de medicamentos, de  

componentes especializados, que poderiam 

ser fornecidos pelo estado do Piauí, já que  

temos uma farmácia especializada em Teresi-

na que oferta essas medicações. Mas, em vez  

disso, o município era acionado na Justiça”, 

conta a assistente social Mayra Kelly Pereira 

da Silva Rosa. 

Para fazer o levantamento de cada ordem judi-

cial, a gestão municipal de saúde formou uma 

comissão multidisciplinar, envolvendo asses-

sora técnica, assistente social, farmacêutico, 

advogada e a própria secretária de saúde,  

Walmarya Moura Carvalho Cavalcante. 

“A intenção era verificar o que cada um pode-

ria fazer dentro de sua especialidade para me-

lhorar esse fluxo de atendimento aos usuá-

rios, para que pudessem ter acesso a essas 

medicações sem precisar recorrer à Justiça”, 

explica Mayra Kelly. 

O grupo, após avaliar as condições de acesso 

desses usuários aos serviços da atenção bási-

ca, buscou se reunir com representantes do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública no município. Um dos  

objetivos era elencar propostas para organizar 

as demandas encaminhadas por esses órgãos 

que resultavam em notificações e ordens judi-

ciais contra o município, bem como firmar 

VALENÇA DO PIAUÍ | PI
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acordos para facilitar a ampliação e execução 

dos serviços de saúde em favor dos usuários, 

entre outros pontos.

“Antes, como não havia essa comunicação en-

tre os atores envolvidos, inúmeras ordens ju-

dicias foram surgindo, sem que houvesse uma 

explanação real de como essas demandas po-

deriam ser resolvidas de maneira conjunta, 

evitando uma judicialização. O que havia era 

o cumprimento do mandado judicial. O pro-

blema é que essas inúmeras demandas judi-

ciais oneravam enormemente o município”, 

detalha a assistente social. 

O fato é que os gastos com medicamentos  

especializados – que embora fossem de res-

ponsabilidade estadual – passaram a afetar di-

retamente o custeio da farmácia básica do 

município. O custo com ordens judiciais e re-

comendações chegou a R$ 14.695,81, enquan-

to o recurso para custear a farmácia básica era 

somente de R$ 11.000,00. 

“Fomos muito bem recebidos e compreendi-

dos pelos representantes dos órgãos de  

controle legal, porque eles entenderam que o 

nosso objetivo e preocupação era fazer com 

que esse usuário tivesse acesso aos serviços de 

saúde, que é direito de cada um, mas pela por-

ta de entrada devida”, afirma a assistente so-

cial Mayra Kelly Pereira.  

Município

Valença do Piauí  (PI)

Secretária de Saúde
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A cidade de São Salvador do Tocantins é um 

município do Norte brasileiro com pouco 

mais de três mil habitantes. Apesar de viver o 

ritmo pacato das pequenas cidades, apresenta 

um perfil epidemiológico não muito diferente 

dos grandes centros quando o assunto são do-

enças e agravos advindos do sobrepeso da sua 

população. Com o objetivo de promover a ree-

ducação alimentar entre os moradores, me-

lhorar a qualidade de vida e disseminar a prá-

tica de atividades físicas, profissionais de 

saúde decidiram criar um projeto para incen-

tivá-los a emagrecer de maneira saudável. 

“O projeto começou em janeiro de 2016, ape-

nas com a prática de atividade física duas ve-

zes durante a semana”, conta Elysanya Tavares 

Bezerra, fisioterapeuta do Núcleo Ampliado 

de Saúde da Família (Nasf). Ela relata que os 

potenciais participantes eram, inicialmente, 

identificados pelos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACSs) durante as visitas domiciliares, 

e depois encaminhados para avaliação da 

equipe do Nasf. 

“No início, eram poucas pessoas interessadas, 

mas com os resultados positivos, foram sur-

gindo novos pretendentes. Com o avanço do 

projeto, algumas meninas atingiram o peso 

ideal e hoje já têm uma rotina própria, com 

exercícios”, completa. Porém, para chegar a 

esses resultados, Elysanya Tavares conta que 

foi necessário agregar outras ações para além 

das atividades físicas. Foi quando nasceu a 

ideia de incluir a orientação nutricional e a 

auriculoterpia, que é uma técnica que utiliza 

pontos da pele da aurícula (ouvido externo) 

para tratar dores e enfermidades do corpo. 

A fisioterapeuta, responsável pela experiên-

cia, detalha que logo nas primeiras avaliações 

as participantes do projeto fizeram queixas 

acerca da dificuldade de lidar com a compul-

são alimentar. Ou seja, elas estavam empe-

nhadas em fazer os exercícios físicos, mas, 

ainda assim, não conseguiam perder peso. 

“Elas reclamavam de ansiedade e por isso a 

gente decidiu potencializar o projeto”, afirma. 

Em novembro de 2017, além das atividades  

físicas realizadas duas vezes na semana,  

o projeto incorporou uma sessão de auriculo-

terapia semanal e o atendimento nutricional. 

“A nutricionista acompanha cada participante 

individualmente uma vez por mês. Também é 

feito o apoio matricial com todo o grupo, com 

o objetivo de tirar dúvidas e fazer orienta-

ções”, argumenta Elysanya Tavares.

Com a inclusão das sessões de auriculoterapia,  

o resultado do trabalho foi imediatamente senti-

do. “As participantes passaram a relatar que di-

minuiu muito a ansiedade, melhorou a insônia e 

foi embora a compulsão alimentar”, comemora. 

Reeducação alimentar 
e atividade física na 

redução da obesidade 
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Segundo a fisioterapeuta, as participantes do 

projeto foram bastante receptivas às sessões, já 

que se trata de um método simples, pouco inva-

sivo, indolor e rápido. 

Com quase três anos de existência, entre 70 e 

80 pessoas já aderiram à proposta de perder 

peso com saúde. “Algumas mulheres atingi-

ram sua meta, mas permanecem no progra-

ma. Outras já saíram porque conseguiram in-

dividualmente se adaptar às atividades físicas 

e seguir as orientações nutricionais”, conclui 

Elysanya Tavares.
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agendados, gerando uma enorme demanda 

reprimida. Além disso, a regulação dos proce-

dimentos e consultas especializadas era cen-

tralizada na Secretaria de Saúde, na sede mu-

nicipal, e não nas unidades de saúde, o que 

dificultava o acesso aos moradores de regiões 

mais distantes. 

Identificados esses gargalos, a gestão muni- 

cipal iniciou um grande processo de reorgani-

zação e controle da articulação entre a Aten-

ção Primária e os demais níveis de complexi-

dade. Inicialmente, foram levantadas as 

especialidades mais demandadas, o volume 

médio de atendimentos mensais necessários e 

o tamanho da demanda reprimida. 

Como forma de ampliar o acesso às especiali-

dades dentro do próprio município, e diante 

das dificuldades impostas pela Lei de Respon-

sabilidade Fiscal, a solução foi a abertura de 

chamadas públicas para contratar prestadores 

de serviço em Abaetetuba. Cinco meses após o 

início da gestão, os primeiros contratos com 

clínicas prestadoras de serviço foram assinados.

A gestão municipal elaborou protocolos de 

acesso para regulação e estabeleceu cotas de 

consultas e procedimentos para cada unidade 

de saúde. Na ausência do SISREG descentrali-

zado, o controle e a prestação de contas passa-

ram a ser feitos por meio de planilhas manu-

Organizar o acesso a consultas e procedimen-

tos especializados, com a Atenção Básica 

como ordenadora do cuidado, é um desafio 

para muitos municípios. No caso de Abaetetu-

ba/PA, esse desafio é agravado por vários fato-

res. A dispersão populacional, a dificuldade 

de acesso a algumas localidades e as barreiras 

de conectividade e informatização das unida-

des de saúde são algumas dificuldades enfren-

tadas pela gestão de saúde municipal.

Segundo dados de 2017 do IBGE, Abaetetuba 

tem cerca de 153 mil habitantes, mas suas 20 

equipes de Saúde da Família atingem uma  

cobertura de apenas 50% da população. Pelo 

menos 40% dos moradores do município resi-

dem nas 72 ilhas que compõem o território, 

algumas muito distantes da sede do municí-

pio, com viagens que dependem das variações 

de maré e podem levar várias horas. Há, ainda, 

34 localidades de ramais e estradas e 16 bair-

ros na zona urbana.

A coordenadora da Atenção Básica do municí-

pio, Kellen da Costa Barbosa, conta que, em 

janeiro de 2017, a oferta de consultas e proce-

dimentos especializados encontrava-se sus-

pensa há pelo menos quatro meses. Segundo 

ela, as 45 especialidades disponíveis eram ofe-

recidas apenas por meio de pactuação com o 

estado e outros municípios, e apenas 40% dos 

encaminhamentos anuais eram efetivamente 
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ais, e as cotas eram ajustadas mensalmente, 

conforme a demanda de cada unidade. Tam-

bém foi estabelecido um fluxo para a marca-

ção de consultas e exames especializados.

Para o usuário, a mudança foi drástica: hoje, 

ao procurar a unidade de saúde, ele já sai com 

a consulta ou procedimento agendado.  

Caso a cota da unidade esteja esgotada, o pa-

ciente é colocado em uma fila de espera, con-

forme a prioridade do caso, ou encaminhado 

para a Central Municipal de Regulação, cuja 

administração é feita pela Secretaria de Saúde 

utilizando uma reserva técnica de consultas e 

procedimentos para essas situações.

Hoje, Abaetetuba tem 32 especialidades e 12 

tipos de procedimentos contratualizados. 

O município conseguiu reduzir consideravel-

mente a demanda reprimida e também o tem-

po de espera, que caiu para menos de um mês. 

Em 2018, o município ofereceu cerca de 19 mil 

atendimentos especializados, um volume 

mais de dez vezes maior do que era possível 

oferecer anteriormente.

A experiência permitiu ainda rever a PPI, ava-

liando até que ponto é vantajoso para o muni-

cípio pactuar determinadas especialidades ou 

contratualizar o serviço no próprio território, 

revertendo aos cofres locais recursos que an-

tes iam para a capital ou para outros municí-

pios. Outro avanço importante foi a implanta-

ção da gestão integrada do cuidado e o 

empoderamento da Atenção Primária como 

ordenadora.

Para Kellen Costa, a experiência mostrou que 

não é preciso estar em uma grande metrópole 

para oferecer um leque maior de serviços à 

população e melhorar a resolutividade do cui-

dado. Há estratégias que permitem essa oferta 

dentro das possibilidades de cada município, 

e o planejamento, a integração, a colaboração 

e a transparência fazem o SUS que dá certo.
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Mesmo com o avanço no Brasil de legislações 

que tentam responsabilizar os agressores, os 

índices de violência contra a mulher ainda são 

alarmantes e chamam atenção para uma reali-

dade não superada, fruto de uma questão es-

trutural que é o machismo, assolando mulhe-

res cotidianamente tanto na esfera privada 

quanto na pública. De acordo com pesquisa 

do Datafolha, uma a cada três pessoas com 

identidades femininas afirmaram ter sofrido 

algum tipo de agressão no ano de 2016, que 

além da ordem física, pode ser enquadrada 

como sexual, psicológica, simbólica e patri-

monial. Isso representa 503 mulheres violen-

tadas a cada hora no território brasileiro, nú-

mero que por conta da subnotificação deve ser 

ainda maior. Grave também é o desenrolar 

dessas histórias: 52% afirmaram ter se calado, 

13% preferiram o auxílio da família e apenas 

11% procuraram a delegacia.

Embora a aprovação de textos como a Lei  

Maria da Penha e a tipificação do feminicídio 

como crime hediondo tenha sido comemora-

da, estudos revelam que em alguns setores e 

regiões a violência de gênero aumentou. En-

quanto os assassinatos caíram 8% entre bran-

cas nos últimos dez anos, aumentaram em 

15,4% entre as mulheres negras, representan-

do um abismo que mostra que no Brasil se 

mata 71% mais negras do que brancas, revela 

o Atlas da Violência do Instituto de Pesquisas 

Econômicas e Aplicadas (Ipea) lançado em 

2018. Em termos de territórios, o mesmo estu-

do aponta que o Maranhão foi o recordista no 

aumento de feminicídios entre 2005 e 2015, 

registrando salto em 130%, o que significou 

mais de mil casos no estado. Na capital,  

São Luís, o cenário não foi diferente: em  

apenas quatro meses de trabalho, a Casa da 

Mulher Brasileira registrou 2.438 denúncias 

de agressão.

Com o objetivo de acolher as vítimas dos vá-

rios tipos de violência de gênero, foi criado em 

agosto de 2013 no Hospital Municipal de Ur-

gência e Emergência Dr. Clementino Moura, 

popularmente conhecido como Socorrão II, o 

Setor de Atividades Especiais Espaço Mulher 

(SAEEM). O hospital fica localizado no bairro 

Cidade Operária da capital maranhense.  

O serviço voltado às mulheres é formado por 

uma equipe com cinco servidoras e oito aca-

dêmicos de serviço social, que trabalham em 

uma perspectiva de acolhimento para diag-

nóstico adequado, oferecendo informações e 

orientações às pessoas que prestam serviço 

junto à assistência e acompanhamento das 

vítimas para garantia da integralidade em 

saúde. As ações do SAEEM estão fundamenta-

das nos princípios da Política Nacional de  

Humanização da Assistência Hospitalar e no  

Plano Nacional de Política para as Mulheres.
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tos”, explica Guimarães. “É um trabalho 

maravilhoso, acompanhei de perto e vi casos 

de mulheres que entraram no espaço agredi-

das fisicamente, emocionalmente, dilacera-

das... Várias vão voltar para a mesma realida-

de, já que é muito difícil se libertar de uma 

situação de violência, boa parte inclusive por-

que depende do marido. Mas algumas realida-

des conseguimos mudar e isso precisa ser  

disseminado”, comemora.

“O setor conta com uma articulação munici-

pal com diferentes profissionais para intervir 

diante dos casos de agressão. Esse é um tema 

complexo, porque cada mulher apresenta 

uma realidade diferente, por isso cada caso é 

estudado e os atendimentos são diferencia-

dos”, explica a assessora da Secretaria Munici-

pal de Saúde de São Luís, Eva Guimarães, res-

ponsável pela pesquisa quantitativa que 

acompanhou a experiência entre março e 

maio de 2018. Neste período foram realizados 

87 atendimentos, com perfis que variaram de 

10 a 90 anos, cujos casos mais frequentes 

eram de agressão física por arma de fogo ou 

arma branca.

Depois de realizada busca ativa dentro do hos-

pital para identificação de casos de violência 

de gênero, o SAEEM realiza o trabalho em 

mais três etapas: a primeira ouvindo as víti-

mas para conhecimento do contexto de vida e 

de agressão e a segunda orientando e notifi-

cando conforme a situação emergencial, mo-

mento em que o trabalho pode ser articulado 

com delegacia, centro de referência, defenso-

ria pública ou abrigamento. Os profissionais 

do acolhimento preenchem ainda a ficha no 

Sistema de Informação de Agravo e Notifica-

ção (SINAN) para que haja continuidade na 

assistência à paciente sob suspeita de proble-

ma de saúde. Caso tenha oportunidade de 

contato com o agressor, a equipe de assisten-

tes sociais e psicólogo tentam um trabalho de 

conscientização e reflexão. Por fim, a última 

etapa do atendimento se refere ao monitora-

mento do retorno da mulher para casa feito 

por meio da “fonevisita”, uma estratégia de 

acompanhamento contínuo para reconhecer 

casos de reincidência de violência.

“Onde vivemos a violência de gênero é banali-

zada e naturalizada, mas de um tempo pra cá 

está havendo maior esclarecimento e empo-

deramento das mulheres. Essa é uma iniciati-

va que as estimula a lutar pelos próprios direi-
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Sua gênese está em 2004, com a implementa-

ção do “Programa de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicas (Fitoviva)”. Em 2007, a iniciativa 

ganhou força a partir de uma Lei Municipal 

(Lei 5.053/07) e, finalmente, firmou-se anos 

depois com a criação da URPICS. Em 2017, 

transformou-se em política municipal por 

meio da Resolução 23/2017 e foi inserida na 

Unidade de Saúde do bairro Despraiado, em 

Cuiabá.

“Essa modalidade, que foi reconhecida e insti-

tucionalizada pelo Sistema Único de Saúde 

com a publicação da ‘Política Nacional de Prá-

ticas Integrativas e Complementares (PNPIC)’, 

em 2006, cuida da saúde física e também 

emocional e psicológica. Com o equilíbrio en-

tre corpo e mente proporcionado pelas tera-

pias, o objetivo do trabalho é contribuir com a 

medicina convencional, diminuindo a dor do 

paciente, aliviando os sintomas da doença e 

promovendo a cura do indivíduo”, explica  

Nilva Maria Fernandes de Campos, responsá-

vel técnica da URPICS.

Os atendimentos realizados no horto florestal 

são prestados em horários específicos, que  

podem ser agendados por meio de telefone ou 

via encaminhamento realizado pela Unidade 

Básica de Saúde.  Após dois anos de funciona-

mento da URPICS como política municipal, os 

profissionais que atuam nesse trabalho ava-

A Unidade de Referência em Práticas Integra-

tivas e Complementares (URPICS), da Secreta-

ria Municipal de Saúde de Cuiabá (MT), tem 

permitido a centenas de usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) vivenciar uma experiên-

cia que subverte o entendimento sobre os pro-

cessos de cura e adoecimento. Ao prestar 

atendimento com práticas alternativas à me-

dicina convencional, a iniciativa permite ao 

indivíduo compreender a relação direta que a 

sua doença ou a sua saúde tem com o seu con-

texto de vida. 

Por meio da fitoterapia, da homeopatia, do 

reike, da yoga, da aromaterapia e de várias  

outras práticas terapêuticas, o paciente é  

incentivado a se conectar interiormente para 

entender melhor o mundo a sua volta. Nesse 

sentido, as Práticas Integrativas e Comple-

mentares (PICS) – adotadas já há algum tempo 

pelo SUS – têm se mostrado um caminho  

seguro à promoção da saúde. Em Cuiabá, a 

aplicação delas já é uma realidade há algum tempo. 

O trabalho começou a ser estruturado a partir 

de uma parceria entre servidores da Secreta-

ria Municipal de Saúde e profissionais dos 

Serviços Urbanos e do Meio Ambiente, que ce-

deram o espaço do Horto Florestal Tote Garcia 

Neto para a realização do projeto. Até alcançar 

a estrutura que tem hoje, a iniciativa engati-

nhou por algumas etapas. 
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liam que a intensa procura pelas terapias  

alternativas comprova a eficácia delas na  

melhoria da saúde dos usuários do SUS. 

A intenção agora é ampliar e descentralizar a 

iniciativa. Este ano, a atual gestão da saúde 

implantou uma Sala de PICS no Hospital e 

Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC) 

para atender servidores com aplicação de rei-

ki e auriculoterapia. Ainda em 2018, a meta 

estabelecida previa a iniciação de 60 profis-

sionais em reiki e auriculoterapia para atuar 

em 30 equipes da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), além da formação de 40 trabalhadores 

da rede de atenção em Terapia Comunitária 

Integrativa (TCI) para atuar em 20 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS). 

A conclusão da equipe multiprofissional que 

coordena e aplica as terapias é que a experiên-

cia tem demonstrado a potencialidade das 

Práticas Integrativas e Complementares como 

apoio eficaz ao cuidado com a saúde, demons-

trando que o modo de vida de cada indivíduo 

– inserido numa coletividade – é capaz de de-

terminar e transformar espaços sociais, pro-

mover novas escolhas e, por fim, criar novas 

possibilidades. 
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Desde 2010, Itapeva apresentava um crescente 

aumento na mortalidade infantil. O índice 

chegou a 23,3 em 2013. A taxa, acima da regis-

trada no estado de São Paulo e bem acima da 

preconizada pela Organização Mundial de 

Saúde, serviu de alerta e mobilizou o municí-

pio em torno da atenção às mães e aos recém-

-nascidos. Como resultado do trabalho desen-

volvido ao longo de quatro anos, em 2017 

foram 8 óbitos por mil nascidos vivos, uma 

marca histórica.

“Importante falar que não atingimos os resul-

tados de uma hora para outra. Reforçamos as 

ações desde 2014. Foi um longo período em 

que mesmo com as novas ações, as estatísticas 

não mudavam. Insistimos na expectativa de 

que ia dar resultado”, explica Gislaine Pinn 

Gil, diretora da Atenção Primária. 

O Comitê de Mortalidade Materna e Infantil 

(CMMI) investigou todos os casos de óbitos in-

fantis e identificou as principais causas das 

mortes. Com base nesses dados, foram elabo-

radas as estratégias. O diagnóstico apontou, 

por exemplo, falhas no cumprimento dos pro-

tocolos assistenciais adotados. Por isso,  

foi desenvolvida uma ficha de acompanha-

mento pré-natal para cada gestante. 

As enfermeiras das unidades de saúde são res-

ponsáveis por anotar as datas das consultas, 

resultados de exames, tratamentos realizados, 

vacinação, encaminhamentos, condições de 

moradia. As fichas são encaminhadas para a 

Secretaria de Saúde e monitoradas por profis-

sionais, também enfermeiras, que fazem a 

correção e verificam se o protocolo está sendo 

seguido corretamente. “As condutas podem 

ser corrigidas precocemente, identificando e 

resolvendo o quanto antes os problemas.  

Isso serviu também como um processo de 

educação para as equipes, sobretudo porque 

foram inseridas novas rotinas assistenciais”, 

afirma Gislaine. 

O exame citopatológico passou a ser obrigató-

rio na primeira consulta de pré-natal e o espe-

cular, na 20ª semana de gestação, para investi-

gação de vaginose bacteriana com apoio de 

teste de ph e amina. Foram adotados ainda 

teste rápido de proteinúria, terceira ultrasso-

nografia para o risco habitual, coleta de Strep-

tococcus tipo B e disponibilização imediata de 

tratamento de infecção urinária em gestante, 

antes com distribuição restrita na farmácia de 

referência. 

Foi incorporada ainda uma visita domiciliar 

até o sétimo dia após o nascimento. “Uma en-

fermeira visita todas as puérperas e recém-

-nascidos, independente se eles foram atendi-

dos pelo SUS, convênio ou particular”, diz 

Gislaine.  Ela explica que é um momento para 
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tirar dúvidas e repassar orientações sobre 

amamentação, vacinas, exame do pezinho e 

outros cuidados com o bebê.

As enfermeiras da Atenção Básica também as-

sumiram a verificação de óbito infantil e fetal. 

Elas fazem visitas domiciliares, realizam en-

trevistas seguindo um roteiro prévio, revisam 

prontuários e investigam as causas, fornecen-

do todos os dados ao Comitê de Mortalidade. 

O comitê prepara um documento que é então 

enviado para a unidade de saúde de origem e 

uma roda de conversa é feita com toda a equi-

pe envolvida na assistência.

Reforçando a ideia de que o acesso à informa-

ção é promotor de saúde há ainda duas inicia-

tivas em curso em Itapeva. A Semana do Bebê, 

que virou lei municipal, realiza ações educati-

vas nas unidades de saúde com foco no cuida-

do com as crianças. O Projeto Maternagem 

oferece uma vez por semana palestras nas sa-

las de espera das unidades básicas de saúde 

para gestantes e outras mães.

No âmbito hospitalar, também foram adota-

das mudanças. Foi inaugurada, por exemplo, 

uma portaria exclusiva para gestantes.  

Os profissionais que atuam no plantão obsté-

trico e na maternidade passam agora por  

capacitações contínuas e oferecem ao mesmo 

tempo um curso gratuito para gestantes com 

periodicidade trimestral. 

“O processo envolve muitos profissionais e 

contamos com uma rede de apoio que é  

fundamental – outros órgãos, secretarias,  

instituições. Nosso desafio agora é manter  

nossas equipes motivadas, atualizadas, moni-

toradas, porque é um trabalho constante e as 

outras demandas não param. Temos que man-

ter e consolidar os avanços”, diz a coordena-

dora da Atenção Básica. 
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los moradores e o espaço era tido como  

sensível diante dos costumes locais. O desco-

nhecimento acerca dos serviços prestados e o 

preconceito se misturavam, criando um  

cordão que isolava o único CAPS do restante 

da comunidade e alimentando o círculo de  

invisibilização ou rejeição que atormenta 

quem convive com transtornos mentais.

Com pouco mais de 20 mil habitantes e dis-

tante 150 quilômetros da capital do estado,  

a cidade vive basicamente da agricultura e da 

pecuária, com destaque para culturas que  

tradicionalmente resistem a climas secos, 

como feijão e milho, caprinos e suínos. Foi 

justamente a força do verde que insiste em 

brotar no sertão que abriu a possibilidade de 

garantir uma nova forma de acolhimento e de 

proporcionar a interação dos pacientes  

de saúde mental com o meio ambiente a partir 

de atividades sociais. 

Segundo a psicóloga Jade Isis de Sousa Nunes, 

percebendo o encantamento deles pelas  

plantas, surgiu a iniciativa de criar um jardim 

na área externa ao CAPS, onde foram planta-

das mudas diversas e criados ornamentos com 

garrafas pet, tintas e pneus, formando uma 

“parede verde”, tudo como parte da rotina 

terapêutica com os usuários. Além disso,  

a construção de um caminho sensorial, for-

mado por caixas de tijolos no chão com pedri-

Estima-se que as doenças mentais correspon-

dam a 12% das causas de adoecimento no 

mundo e ainda que os Transtornos Mentais 

Comuns (TCM), como ansiedade, insônia, es-

quecimento e dificuldade de concentração, 

atinjam cerca de um terço da população do 

globo. Só no Brasil, a prevalência dos TCM 

pode chegar a mais de 40% dos habitantes,  

o que corresponde a mais de 80 milhões de 

pessoas distribuídas por todas as faixas etá-

rias e territórios. 

Embora boa parte da população mundial con-

viva com problemas de saúde mental, eles ain-

da são considerados tabu e o tratamento é  

dificultado pela falta de abertura social para 

discutir o tema. Mesmo com a reestruturação 

da rede de atenção proposta a partir da Refor-

ma Psiquiátrica no Sistema Único de Saúde 

(SUS) brasileiro, cujo foco do tratamento  

deixou de ser o modelo de internação hospita-

lar e passou a valorizar o protagonismo do 

usuário em integração com o ambiente, a 

construção do lugar social da loucura tem 

sido ainda disputada entre ideias de institu-

cionalização e antimanicomiais.

No município de Santa Bárbara, localizado no 

nordeste baiano, não foi diferente. Desde a 

criação do Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) na cidade, em 2014, a atuação dos pro-

fissionais da área pouco era compreendida pe-

“Terapia e meio ambiente” 
auxilia pacientes com 

transtorno mental  
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A visita às fazendas da região, chamada de 

grupo de culminância, ocorre mensalmente 

com a participação de familiares dos usuários 

a fim de visibilizar o trabalho da assistência 

para além do atendimento psiquiátrico.

A equipe do Centro de Atenção Psicossocial 

acompanha mais de 1.700 pacientes. Há ou-

tros dois projetos que pretendem alinhar  

saúde à inclusão social, mas foi a iniciativa  

Terapia e Meio Ambiente que permitiu a 

maior aproximação da comunidade com  

o trabalho desempenhado pela atenção psi-

quiátrica do município e contribuiu para des-

mistificar o lugar do CAPS no contexto social.  

Depois de saberem da premiação da experiên-

cia, conta a gestora, uma comemoração foi  

realizada com a participação de todos os  

envolvidos para mostrar que a vitória era  

coletiva. “Durante a festa de comemoração 

outros proprietários rurais apareceram para 

se oferecer a participar. Hoje temos um núme-

ro crescente de pessoas que querem colaborar 

com o ‘projeto que ganhou’”, relata.

nhas diversas, passou a contribuir para as  

práticas de estimulo à percepção e melhora da 

motricidade.

Para Jacklene Mirne Gonçalves Santos, assis-

tente social que atualmente ocupa a titulari-

dade da Secretaria Municipal de Saúde de 

Santa Bárbara, o potencial de contribuição da 

iniciativa para o contexto da cidade era muito 

grande e por isso a ação foi transformada em 

programa, chamado de “Terapia e Meio  

Ambiente”, e teve as atividades expandidas.  

A gestão passou a solicitar aos proprietários 

rurais do município a autorização para desen-

volver visitas de campo às fazendas, levando 

um grupo de 25 usuários do CAPS para ter 

contato com a fauna e a flora locais. “A gente 

tem certeza que houve uma interação muito 

positiva a partir dessa experiência, porque ini-

cialmente havia uma resistência dos fazendei-

ros em ceder o espaço. Eles questionavam: 

‘Mas ao trazer pra cá eles não vão bagunçar? 

Hoje é diferente, já tem fazendeiro que busca a 

gente para oferecer a propriedade”, relata.  

A secretária de saúde conta ainda que os  

pacientes ficavam tão felizes durante a pro-

gramação externa que alguns até deixavam  

a medicação em casa.

Para incrementar o programa, articulações  

foram feitas com a Secretaria Municipal de 

Educação, que cede o transporte nos dias  

de ida ao campo, e com a Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente, que disponi-

biliza um engenheiro ambiental para acompa-

nhar as atividades e orientar os participantes 

sobre o significado das plantas e dos animais. 

Atualmente a experiência acontece com práti-

cas semanais no CAPS, que envolve ações no 

jardim, na horta e no caminho sensorial orien-

tadas por uma equipe com assistente social, 

enfermeira, psicóloga e educadora social; 

como também com a realização do grupo de 

convivência às quintas-feiras para socializar 

as experiências na presença do psiquiatra. 

Município

Santa Bárbara (BA)

Secretária de Saúde

Jacklene Mirne Gonçalves Santos

Responsável pelo projeto

Jade Isis de Sousa Nunes

Outros autores 

Jacklene Mirne Gonçalves Santos

Contatos

(75) 99950-9620

sesau@santabarbara.ba.gov.br
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Imagine o tamanho do desafio para um muni-

cípio de 75 mil habitantes enfrentar uma epi-

demia de dengue que em um ano teve 5 mil 

casos registrados? Era preciso sensibilidade, 

mãos dadas e muito trabalho para reverter nú-

meros tão expressivos. E o Município de  

Curvelo, em Minas Gerais, não mediu esforços 

no combate, prevenção e controle das Arbovi-

roses que atingiram a cidade em 2016, impac-

tando a vida das pessoas e os serviços públicos 

de saúde.   

Bravos guardiões puseram-se nas ruas. Diante 

da situação epidemiológica do Aedes aegypti 

em Curvelo era preciso unir forças entre os 

agentes de saúde, esses que estão habilitados 

a entrar na casa das pessoas, que conhecem 

suas rotinas e encontram as portas abertas. 

Para tanto, foi elaborado em 2017 um projeto 

de mobilização que teve como principal estra-

tégia promover a integração dos Agentes Co-

munitários de Saúde (ACSs) e os Agentes de 

Endemias (ACEs), mediante ações de preven-

ção e controle das Arboviroses. 

“O Projeto Cidadão Agente, Curvelo conscien-

te no combate ao Aedes aegypti teve como fi-

nalidade fortalecer a prevenção e o combate 

ao vetor na Atenção Primária, através da inte-

gração dos agentes, além de conscientizar a 

população a participar efetivamente das ações 

de controle, eliminando os criadouros do 

mosquito, interrompendo seu ciclo evolutivo, 

tornando-se vigilante no combate ao vetor”, 

esclarece a Secretária Municipal de Saúde  

de Curvelo, Rejane Valgas Oliveira Galvão. 

Era preciso, portanto, acionar novos atores 

para que a mobilização social se desse de for-

ma efetiva e revertesse a proliferação da doen-

ça. A equipe de educadores em saúde da Vigi-

lância Ambiental, de forma ordenada e 

integrada, envolveu então todos os veículos 

de comunicação do município na divulgação 

do projeto, mobilizou as associações de bair-

ros e desenvolveu ações educativas nas 34 

 instituições de ensino da cidade. Fora, claro, a 

participação das equipes da Estratégia Saúde 

da Família, que realizaram as visitas domici-

liares, promovendo ações de educação em 

saúde no combate ao vetor nas respectivas 

áreas de abrangência.

A integração entre Vigilância em Saúde e 

Atenção Primária resultou ainda na iniciativa 

de premiação dos Imóveis Modelos (dentro 

dos padrões preconizados). Durante as visitas 

técnicas, os moradores que tivessem seus do-

micílios livres do Aedes aegypti recebíam 

cupons para a participação em sorteios  

mensais. Após o sorteio, os agentes organiza-

vam visitas surpresa para averiguar as condi-

ções dos imóveis e premiar os proprietários 

que mantivessem suas casas livres dos cria-

Atenção Básica 
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reconhecido com o recebimento de brindes e 

destaque “Agente Nota 10”. As escolas se en-

volveram realizando a gincana “Xô Aedes. 

Passa ou Repassa. Errou torta na cara”, que le-

vou conhecimento de forma divertida aos alu-

nos que se tornaram “agentes vigilantes” em 

suas próprias casas.

O cerco se fechou para o mosquito transmis-

sor da dengue. Em 2016 foram mais de 5 mil 

casos registrados, em 2017 houve uma redu-

ção para 291 casos suspeitos e, no ano seguin-

te, 209. “Essa redução se deve a uma soma de 

fatores, mas foi possível perceber a mudança 

de comportamento da população e dos agen-

tes que se envolveram no combate ao vetor. 

Cabe ainda destacar que, pela primeira vez 

nos últimos anos, os profissionais se engaja-

ram de forma efetiva e espontaneamente nas 

ações de controle das Arboviroses e na sensi-

bilização e mobilização da população”, come-

mora a Secretária de Saúde.

Curvelo ocupa o 14º lugar no ranking das  

50 cidades pequenas brasileiras que apresen-

tam melhor desenvolvimento econômico, se-

gundo estudos recentes. O município é Polo 

Microrregional de Saúde, referência em aten-

ção secundária e urgência/emergência para 

dez municípios. Possui dois hospitais, um 

Pronto Atendimento, 17 equipes da Estratégia 

Saúde da Família (cobertura de 72,78% da  

população) e três Centros de Saúde.

Município

Curvelo (MG)

Secretária de Saúde

Rejane Valgas Oliveira Galvão

Responsável pelo Projeto

Albany de Souza

Contatos 

(37) 8807-6240

educsaude.curvelo@gmail.com
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O Acolhimento Pedagógico é uma ferramenta 

desenvolvida para fortalecimento da Estraté-

gia Saúde da Família, que busca reconhecer 

nos profissionais o protagonismo no processo 

de trabalho. A metodologia visa envolver o co-

tidiano de atuação das equipes através de mo-

mentos de reflexão e de avaliação, permitindo 

elaborar estratégias para modificar os com-

portamentos e adequar a assistência à popula-

ção de acordo com a realidade local. “O gover-

no do estado da Bahia tem um manual para 

trabalhar com Acolhimento Pedagógico, mas 

não havia implementado em nenhum lugar. 

Acabamos sendo um projeto piloto definido a 

partir de reuniões que ajustou o formato esta-

dual ao município”, explica Pedro Henrique 

Presta Dias, gerente de Planejamento Estraté-

gico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

de São Francisco do Conde, município situado 

na Região Metropolitana de Salvador. “Tira-

mos uma proposta inicial que aprimorou o 

manual do estado, adequando as temáticas à 

nossa realidade”.

A experiência de Acolhimento Pedagógico 

naquela cidade foi desenvolvida através de en-

contros facilitados por membros da gestão 

municipal, das diretorias da Atenção Básica e 

Planejamento em Saúde, capacitados pela Se-

cretaria Estadual. “Nossa maior dificuldade 

era interromper os trabalhos para realizar os 

encontros. Quando a gestão interrompe a ro-

tina em uma semana, isso gera dificuldade, 

mas os resultados alcançados compensaram, 

pois foi muito importante para o cotidiano 

rever o processo de trabalho”, avalia Dias. Ao 

todo foram cinco reuniões mensais entre ju-

lho e novembro de 2017, com os agentes co-

munitários e as 15 equipes de saúde da famí-

lia. A ideia era abordar os problemas na 

organização do trabalho a partir da crítica 

problematizadora, provocando reflexão nos 

profissionais e soluções criativas.

A metodologia agregava a articulação entre 

uma primeira etapa teórica e uma atividade 

prática, garantindo 40 horas de momentos te-

óricos e 20 horas de exercícios para cada equi-

pe. O primeiro encontro explorou o tema das 

tendências pedagógicas, determinantes so-

ciais, modelos de atenção e políticas de saúde, 

culminando em uma atividade de discussão 

dos modelos de atenção praticados pelas equi-

pes nos territórios. O segundo refletiu sobre a 

territorialização e a rede de atenção, com um 

exercício para reconhecimento do território 

de abrangência e realização de cartografia 

com perfil social, prevalências, entre outros 

dados. O terceiro momento discutiu os indica-

dores da Atenção Básica e o sistema e-SUS, 

culminando na atividade de preenchimento 

dos formulários. Já a quarta oficina trabalhou 

Planejamento e Programação Local em Saúde, 

com a construção da árvore dos problemas e a 

Atenção Básica 
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priorização de um deles para buscar soluções, 

incluindo a organização do acolhimento da 

demanda espontânea e a elaboração da agen-

da das equipes. Por fim, o último espaço foi 

uma vivência sobre a gestão da Atenção Bási-

ca com ênfase no apoio institucional.

Entre as melhorias percebidas após o projeto 

está a qualificação das reuniões das equipes, 

com a garantia do foco no processo de traba-

lho, e a ampliação da capacidade de diálogo 

entre profissionais, gestão e comunidade.  

“Foi muito importante perceber os problemas 

que existiam e não eram discutidos conjunta-

mente, a maior parte referente ao fluxo de  

trabalho”, analisa Dias. A metodologia permi-

tiu ainda que 100% dos profissionais passas-

sem a trabalhar com cartografia e com a agen-

da territorializada, construída de acordo com 

as demandas locais. Segundo o gerente de  

Planejamento Estratégico da Diretoria de  

Planejamento da SMS, a experiência piloto em 

São Francisco do Conde permitiu à gestão  

estadual reformular o manual sobre Acolhi-

mento Pedagógico e estimulou a implantação 

da metodologia em outros municípios.

Município

São Francisco do Conde (BA)

Secretária de Saúde

Eleuzina Falcão

Responsável pelo projeto

Pedro Henrique Presta Dias

Outros autores

Juliana dos Santos Lima, 

Maria de Fátima Santos, 

Layla Kelly Conceição Silva, 

Eleuzina Falcão da Silva Santos e 

Betânia de Almeida Macedo Pedreira

Contatos

(71) 99240-5328

pedropresta@hotmail.com
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Elas são mestras na arte de partejar. São con-

selheiras, curadoras e companheiras na boa 

hora. Pelas mãos das parteiras tradicionais, 

cerca de 80 crianças vêm ao mundo por ano 

na área rural do município de Breves/PA.  

Essas mulheres desempenham um papel fun-

damental na vida daquelas que não têm como 

acessar os serviços de saúde na hora de parir. 

No desempenho do ofício, percorrem longas 

distâncias e têm de lidar com casos, às vezes, 

complicados, contando apenas com o conhe-

cimento herdado e as orientações recebidas 

das equipes de saúde. 

Como a maioria das parteiras da região não 

sabe ler e nem escrever, os saberes são trans-

mitidos oralmente de mãe para filha, de avó 

para neta ou de comadre para comadre. Pela 

interação com um grande número de famílias, 

as parteiras conhecem como ninguém as co-

munidades isoladas, ribeirinhas e de regiões 

alagadas e, muitas vezes, são consideradas as 

personagens mais importantes no que diz res-

peito à saúde da mulher e da criança nas co-

munidades onde vivem. Mas elas próprias, 

muitas vezes, também não conseguem aces-

sar os serviços para cuidar da saúde.

Resgatar e valorizar essas mulheres é um dos 

objetivos do projeto “Revelando Sorrisos das 

Parteiras Tradicionais do Município de Bre-

ves/PA”, que oferece serviços de saúde bucal 

especialmente a esse público. A ideia, explica 

o secretário Municipal de Saúde, Amaury 

Cunha, é proporcionar a elas um motivo a 

mais para sorrir, por meio do atendimento 

odontológico e da entrega de próteses dentárias.

A equipe da Atenção Básica elaborou o proje-

to de forma articulada. Sua concepção levou 

cerca de um mês e meio, entre leituras e bus-

cas de informações referentes às parteiras do 

município. Hoje, Breves tem 233 parteiras  

tradicionais cadastradas pela Secretaria Mu-

nicipal de Saúde. São mulheres com idades 

entre 28 e 75 anos, moradoras principalmente 

da área rural. 

Além dos serviços de saúde bucal, a gestão 

municipal apoia o trabalho delas com a entre-

ga do “kit parteira” e com ações de educação 

permanente, além de cuidados com a saúde 

da mulher e beleza. O projeto funciona uma 

vez ao mês, com atendimentos odontológicos 

pela manhã e palestras com profissionais de 

nível superior à tarde. Durante os atendimen-

tos e rodas de conversa, as equipes percebe-

ram a fragilidade na autoestima devido ao 

sentimento de desvalorização e à aparência  

física comprometida, inclusive pela falta de 

dentição.

O projeto evidenciou a necessidade de confec-

ção de próteses dentárias para 80% das parti-

Atenção Básica 
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cipantes do projeto, além de permitir, por 

meio de orientações, que elas façam a manu-

tenção dessas próteses. Mas, mais do que isso, 

ajudou essas mulheres a resgatar o amor  

próprio, além de garantir o adequado proces-

so de mastigação e deglutição com a oferta 

das próteses dentárias.

Em pouco de tempo de implantação do proje-

to, foi possível perceber o estreitamento dos 

laços entre as parteiras e a equipe da atenção 

básica, o que permitiu também sanar questões 

relacionadas à distribuição de materiais de 

apoio para os partos. Além disso, as rodas de 

conversa tornaram-se momentos únicos  

de compartilhamento de saberes entre as  

parteiras, reforçando e aprimorando o ofício 

desenvolvido por elas com a orientação dos 

profissionais de saúde.

Município

Breves (PA)

Secretário de Saúde

Amaury de Jesus Soares da Cunha

Responsável pelo Projeto

Mariele Borges do Nascimento

Contato

(91) 98495-7075

(91) 99819-5382

mariellyborges@hotmail.com
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O Programa de Apoio à Saúde Comunitária de 

Assentados Rurais (Pascar) do município de 

Mirassol D’Oeste (MT), com pouco mais de 26 

mil habitantes, bateu à porta de pequenos 

produtores rurais de assentamento da região 

para saber como eles faziam uso de agrotóxi-

cos e como descartavam as embalagens desses 

venenos. O trabalho foi desenvolvido pelos 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate às Endemias.

Para além da forma de utilização do produto e 

do descarte dos vasilhames, os profissionais 

de saúde queriam averiguar que tipo de agro-

tóxicos eram mais usados, que alimentos 

eram alvos da aplicação desses pesticidas, 

quais equipamentos de proteção individual 

(EPIs) eram utilizados pelos agricultores e que 

nível de informação eles tinham sobre agroe-

cologia. 

A ideia era, além de coletar informações, 

orientá-los sobre a importância de implemen-

tar técnicas agrícolas capazes de minimizar o 

uso de agrotóxicos. O trabalho realizado in 

loco envolveu uma abordagem qualitativa por 

meio de entrevistas, conversa informal, regis-

tro fotográfico e relato de caso sobre uma in-

tercorrência grave devido ao uso de agrotóxi-

co, que levou uma criança à morte. 

“Ficamos impressionados com a forma como 

era realizado o descarte das embalagens. Mes-

mo alguns agricultores sabendo dos riscos a 

que estavam expostos, faziam o descarte no 

solo e em valetas. Até mesmo dentro de poço 

encontramos embalagens vazias de agrotóxi-

co”, afirma a enfermeira Rafaela Aparecida 

Almeida Barroso, responsável pelo projeto. 

Ela explica que o nível de informação sobre o 

uso dos pesticidas e o descarte inadequado de 

embalagens variava muito entre os agriculto-

res. Alguns já tinham conhecimento sobre os 

riscos, enquanto outros possuíam um nível 

mínimo de informação e um terceiro grupo 

desconhecia a gravidade das consequências. 

“No início, ficaram meio receosos de demons-

trar o que utilizavam. Porém, quando enten-

deram que o nosso trabalho não era julgar, 

mas orientar e colaborar com a prática da 

agroecologia, nos acolheram de braços aber-

tos”, conta.

Essa confiança foi sendo conquistada no de-

correr do processo. “A gente conversou, expôs 

os riscos e citou exemplos dos malefícios que 

as práticas não recomendadas causavam. Com 

as visitas e com o acolhimento, fomos adqui-

rindo a confiança da população e, assim, con-

seguimos intervir naquela realidade”, explica 

Rafaela Barroso.

Atenção Básica 
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A enfermeira relata ainda que, com a morte de 

uma criança da comunidade por causa de des-

carte incorreto de embalagem, os assentados 

e a população vizinha passaram a ter mais 

cautela e decidiram seguir os procedimentos 

corretos. “Foi uma lição dolorosa que serviu 

de exemplo para todo o assentamento”, avalia.

No geral, como resultado de todo o trabalho, a 

população começou a dar mais importância 

ao uso dos equipamentos de proteção indivi-

dual, passou a observar e a orientar o seu vizi-

nho que não descartava corretamente as em-

balagens, decidiu usar os agrotóxicos com 

mais cautela e iniciou a implantação de práti-

cas de agroecologia. “Essas práticas foram se 

difundindo entre eles”, comemora. 

Município

Mirassol D’Oeste (MT)

Secretária de Saúde

Marcela Cristina Colombo Martins 

Responsável pelo Projeto

Rafaela Aparecida Almeida Barroso

Outros autores

Adeilson José da Rocha,

Carlos Leandro de Oliveira Carvalho,

 Claudete Belmiro de Paula. 

Zelinda Peron. 

Heraldo Neri Onório 

Contatos

(65) 99627-9133

rrafaela_a@hotmail.com
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produto, e não da média de consumo. É essa 

característica que permite reduzir desperdí-

cios e gerir os estoques de forma mais eficien-

te, principalmente considerando que alguns 

medicamentos são sazonais – por exemplo,  

a demanda por antibióticos aumenta no in-

verno, em virtude das gripes. Há portanto 

uma determinada dose de incerteza sobre o 

tipo de medicamento que será mais necessá-

rio em cada unidade ao longo do ano.

A fase de implantação da ferramenta foi de 

maio de 2016 a janeiro de 2017. O ponto de parti-

da foi o levantamento dos medicamentos ven-

cidos, dos mais demandados e dos mais caros. 

Também se calculou o tempo entre o pedido e 

a entrega desses medicamentos pelos fornece-

dores. Esse período passou a ser usado como 

referência para sinalizar o “ponto de pedido”, 

ou seja, o momento correto de iniciar cada 

processo de compra. Com base nisso, um novo 

fluxo de trabalho foi estabelecido.

As cores escolhidas foram verde, amarelo e 

vermelho. O cartão verde representava o esto-

que em nível ideal; o amarelo, estoque com a 

reposição já em andamento; e o vermelho si-

nalizava que era necessário iniciar nova com-

pra imediatamente para evitar falha no abas-

tecimento daquele item às unidades. Além de 

ser de fácil entendimento, o sistema tem baixo 

custo de implementação.

No final de 1940, a multinacional japonesa 

Toyota inventou um método de gestão que 

permitia, a partir de cartões coloridos, contro-

lar os estoques de várias peças automobilísti-

cas e definir o momento certo de fabricá-las. 

Assim nasceu o kanban, que significa, literal-

mente, “cartão” ou “sinalização”. Quase 80 

anos depois, essa ferramenta continua se 

mostrando extremamente eficaz nos mais va-

riados setores, inclusive na saúde. Foi nesse 

sistema que o município de Joinville/SC deci-

diu apostar para aprimorar a gestão dos esto-

ques de medicamentos na Central de Abaste-

cimento Farmacêutico (CAF).

Até 2016, a aquisição de medicamentos em 

Joinville era feita por média mensal, o que  

gerava desperdício de alguns itens e falta de  

outros. Quando se iniciou a implantação do 

kanban, havia quatro objetivos a serem alcan-

çados: simplificar a gestão do estoque; reduzir 

as faltas de medicamentos, que eram recor-

rentes; evitar desperdícios; e adequar os pro-

cessos de trabalho para que as aquisições de 

medicamentos fossem feitas no momento 

correto.

Auditora interna na Secretaria Municipal de 

Saúde e responsável pela implantação do 

kanban na CAF, Jocelita Cardozo Colagrande 

conta que a vantagem primordial do sistema é 

que ele funciona a partir da demanda real do 

Atenção Básica 
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Outro fator positivo foi a automatização do 

kanban, utilizando o sistema informatizado de 

estoque de medicamentos da CAF, denominado 

Hórus. Ao inserir os dados de consumo de cada 

item, automaticamente o sistema Hórus faz a 

leitura da posição de estoque, classificando-o 

em uma das três cores do kanban. Com isso,  

é possível iniciar rapidamente os processos de 

aquisição dos itens vermelhos e verificar, no 

sistema de compras públicas municipais, a si-

tuação das licitações, as atas de registro de 

preços, as quantidades e valores dos medica-

mentos em fase de aquisição, classificados 

como amarelos no sistema.

Com essa experiência, a falta de medicamen-

tos em Joinville foi reduzida em 70% no  

quarto trimestre de 2016, em relação ao  

mesmo período de 2015, e a quantidade de 

medicamentos vencidos caiu em 44% nos pri-

meiros oito meses de 2017. A duração dos pro-

cessos de compras foi diminuída de 63 para 10 

dias, em média. Essas mudanças diminuíram 

em 90% as viagens à capital para coleta de 

medicamentos, economizando recursos. Tam-

bém foi possível redistribuir as tarefas dos 

servidores da Central, otimizando o trabalho 

da equipe.

Em 2018 a utilização do kanban foi ampliada 

para o Hospital Municipal São José, com o  

objetivo de gerir estoques de órteses, próteses 

e materiais especiais (OPMEs) e também de 

materiais médico-hospitalares.

Município

Joinville (SC)

Secretário de Saúde 

Jean Rodrigues da Silva

Responsável pelo projeto

Jocelita Cardozo Colagrande

Contatos

(47) 99188-3580

jocelita.colagrande@gmail.com



<

9
0

Grandes soluções às vezes vêm em forma de 

simples criações. Foi isso que percebeu a  

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, 

capital de Rondônia, com a implementação de 

um sistema de consulta e localização de medi-

camentos em tempo real que reúne as infor-

mações de toda a rede de farmácias munici-

pais. A ideia partiu da farmacêutica e 

bioquímica Lígia Fernandes, que antes da  

experiência na área da saúde já acumulava 

formação como analista de sistemas. Em 2015, 

ela era diretora do Departamento de Assistên-

cia Farmacêutica do município, mas afirma 

que não foi da cadeira de gestora que perce-

beu a necessidade de organizar o fluxo de pro-

cura e dispensação dos medicamentos. “Ges-

tor tem que ir para a ponta para saber as 

demandas do sistema”, defende.

E assim se percebeu as queixas dos usuários 

sobre a rede básica. Depois de receitado pelo 

médico, o medicamento era envolto por dúvi-

das: onde encontrá-lo? É fornecido pelo muni-

cípio, pelo estado ou tem que sem comprado? 

Como ter a certeza de que ele estará disponí-

vel no lugar informado? “O pessoal ficava no 

itinerário, de farmácia em farmácia procuran-

do, às vezes tinha pouco remédio, às vezes não 

tinha. Então a gente teve que se colocar no lu-

gar dos pacientes que muitas vezes não  

tinham nem dinheiro pra se deslocar”, relata. 

Antes, todo controle do fluxo de entrada e  

saída dos produtos à Central de Abastecimen-

to Farmacêutico era feito de forma manual 

por meio de planilhas analógicas. “É impor-

tante saber para onde o medicamento está 

indo. Eu já era formada em Informática quan-

do trabalhava no CAPS (Centro de Atenção  

Psicossocial), então implantei na época o  

controle por computador”.

Para transformar a iniciativa pontual em um 

sistema a serviço de toda a rede básica foi ne-

cessário unir esforços com a Coordenadoria 

Municipal de Tecnologia da Informação da 

Prefeitura Municipal (CMTI), que deslocou 

um programador para atuar junto à assistên-

cia farmacêutica. Inicialmente foi utilizado o 

Sistema Integrado de Informatização de  

Ambiente Hospitalar (HOSPUB), disponibili-

zado pelo Ministério da Saúde, que logo de-

pois foi substituído por ter tido o uso descon-

tinuado pelo Governo Federal. 

Na sequência, a experiência passou a utilizar 

o sistema Hórus, também desenvolvido pelo 

Datasus. “Apesar de específico para assistên-

cia farmacêutica, nossa dificuldade com o  

Hórus foi a necessidade de internet para fun-

cionar. Boa parte das nossas unidades naque-

la época não tinha acesso à web, então a gente 

não podia disseminar a tecnologia nem era  

seguro para usar”, explica Fernandes.

Informatização garante 
controle e transparência 

sobre medicamentos 

PORTO VELHO | RO

Atenção Básica 
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a capital de Rondônia é a quarta maior cidade 

da região Norte do Brasil, com pouco mais de 

meio milhão de habitantes, de acordo com da-

dos do último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Além da sede, o 

município conta com mais 11 distritos, alguns 

situados a mais de 300 quilômetros do centro. 

Para a farmacêutica, as características de  

Porto Velho evidenciam a dificuldade de dis-

seminação dos sistemas informatizados pela 

rede de atenção básica, que conta ainda com 

10 unidades móveis fluviais, responsáveis por 

garantir o acesso aos serviços de saúde para 

comunidades ribeirinhas, todas sem acesso 

à internet.

A solução encontrada pela equipe foi desen-

volver sem custo nenhum a própria ferramen-

ta digital para sistematizar em tempo real os 

dados sobre a disponibilidade de medicamen-

tos nos pontos dispensadores da rede urbana, 

chamado SISFARMA, que começou a ser im-

plementado em 2016. Para evitar que o pa-

ciente se deslocasse desnecessariamente, o 

passo seguinte foi a criação de uma página 

para permitir a busca pública pela medicação 

necessária, a Farm@Pub (https://farmapub.

portovelho.ro.gov.br/), que entrou no ar em 

fevereiro de 2018.

Em dois simples passos é possível saber ins-

tantaneamente a disponibilidade e a localiza-

ção do remédio, com informações como nome 

e endereço da unidade de dispensação, quan-

tidade do produto e ainda a identificação do 

local no mapa. “Os farmacêuticos foram mui-

to dedicados acompanhando a dispensação, 

dando capacitações, atualizações, explicações 

de como funciona. Com essa ferramenta ainda 

temos o registro da produtividade por mês, 

com a origem do medicamento, da receita e o 

relatório do paciente”, explica Lígia Fernandes.

A rede básica de assistência farmacêutica de 

Porto Velho é atualmente composta por 61 

unidades, das quais 19 disponibilizam as  

informações publicamente para os usuários,  

já que as demais não são unidades dispensa-

doras. São mais de 200 itens farmacêuticos 

inseridos no sistema. A iniciativa garantiu ao 

mesmo tempo acessibilidade aos usuários, 

transparência na gestão, maior controle dos 

recursos públicos, organização do estoque e 

ainda redução de judicializações contra o mu-

nicípio, já que em vários casos os pacientes  

recorriam ao Sistema de Justiça quando não 

encontravam a medicação.

Município

Porto Velho (RO)

Secretária de Saúde

Eliana Pasini

Responsável pelo projeto

Lígia Fernandes Arruda Silveira Pereira

Outros autores

Saulo Roberto Faria do Nascimento,  

Moacir Bishop Camata, 

Jonas Nink Barros

Contatos

(69) 99311-8897

ligiaarrudasilveira@gmail.com
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como ferramentas complementares aos trata-

mentos já ofertados pelo município em saúde 

mental. As rodas de conversa têm como obje-

tivo levar orientações à população local, bus-

cando reverter ideações suicidas e evitar que 

as tentativas de autoextermínio se concretizem.

A psicóloga do CAPS Gerlane Costa dos San-

tos, idealizadora do projeto, conta que a estra-

tégia é fazer com que temas como depressão, 

suicídio e saúde mental sejam debatidos em 

todos os espaços possíveis, levando apoio a 

quem precisa e nem sempre sabe como buscar 

ajuda. Os debates também ajudam a quebrar a 

barreira do preconceito que atinge os pacien-

tes com transtornos mentais.

Nos últimos meses, escolas, empresas e igre-

jas da cidade têm sido palco de rodas de con-

versa semanais ou quinzenais. A iniciativa 

abrange ainda a aplicação de questionários, 

mediante assinatura de Termo de Consenti-

mento Livre e Esclarecido, visando à detecção 

de indicadores de tendência à depressão e ao 

suicídio.

Paralelamente, foi implantado o “Televida 

CAPS”, uma linha telefônica que funciona em 

regime de plantão, nos dias úteis, das 8h às 

17h, para atendimento relacionado a tentati-

vas de suicídio. Por meio desse canal,  

a equipe pode orientar pessoas que buscam 

No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira 

a própria vida. Dados de 2017 do Ministério da 

Saúde mostram que, de 2007 a 2016, 106.374 

pessoas morreram em decorrência do suicí-

dio. Em 2016, a taxa foi de 5,8 casos a cada 

grupo de 100 mil habitantes. 

O suicídio tornou-se um grave problema de 

saúde pública mundial, com um crescimento 

alarmante de incidência nos últimos anos, es-

pecialmente entre os jovens de 15 a 29 anos. 

Tanto que a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estabeleceu a meta de reduzir em 10% 

os casos de mortes por suicídio até 2020.

Com apenas 33,7 mil habitantes, a pequena 

São Bento, na região de Catolé do Rocha/PB, 

deparou-se com nada menos do que nove 

mortes autoprovocadas em 2016. O registro 

alarmou os profissionais de saúde mental do 

município, que sentiram necessidade de in-

tervir nesse cenário. Em janeiro de 2017,  

começaram as primeiras mobilizações da 

equipe. No mesmo ano, foram também desen-

volvidas várias ações no âmbito do setembro 

amarelo, mês de prevenção ao suicídio. 

Em 2018, a equipe implantou o projeto “Eu me 

importo com a sua vida”, com uma programa-

ção permanente que aposta em rodas de con-

versa e no acolhimento oferecido pelo Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS) dona Quinca 

“Eu me importo com a 
sua vida”: projeto busca 

prevenção de suicídios 

SÃO BENTO | PB

Vigilância em Saúde no Município
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quando necessário. 

Como resultado dessas ações, ocorreu um au-

mento da demanda espontânea para atendi-

mento no CAPS de casos de depressão asso-

ciada a ideação suicida. Outro resultado 

importante, segundo Gerlane, é que o projeto 

ajudou a identificar a subnotificação de suicí-

dios tentados e consumados e contribuiu para 

a qualificação desses registros pelo sistema de 

saúde municipal.

A repercussão positiva das rodas de conversa 

rendeu ainda um convite à equipe do projeto 

para a realização de um programa semanal na 

Rádio Comunitária Piranhas 104.9 FM. Toda 

quarta-feira, das 10h às 11h, vai ao ar o progra-

ma “Saúde Mental e Qualidade de Vida”, apre-

sentado por profissionais –psicólogos, assis-

tentes sociais e médicos – e usuários do CAPS.

Município

São Bento (PB)

Secretária de Saúde

Lindinalva Dantas dos Santos

Responsável pelo projeto

Gerlane Costa dos Santos

Outros autores

Lindinalva Dantas dos Santos

Márcia Almeida Marques 

Fernanda Drielly de Araújo Santos

Marcos Vítor Costa Castelhano 

Giovani Amado Rivera

Contatos

(83) 999751163 

gerlanepsic12@hotmail.com
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Em Marília, no interior paulista, o caso de 

uma paciente da fisioterapia, encaminhada 

por apresentar lesão de esforço repetitivo re-

lacionada ao trabalho, acabou por revelar o 

ambiente de pressão e práticas de assédio mo-

ral institucionalizadas em uma grande indús-

tria de alimentos do município. Uma parceria 

entre o Centro de Referência em Saúde do Tra-

balhador (Cerest) e o Ministério Público do 

Trabalho conseguiu reverter a situação que 

vinha desencadeando sofrimento psíquico em 

várias operárias da linha de produção. 

Atendida no serviço particular, a mulher  

havia sido diagnosticada com síndrome do tú-

nel do carpo e síndrome do pânico. E, enquan-

to aguardava uma cirurgia na mão, passou a 

fazer fisioterapia no Cerest, que é sediado em 

Marília e em 31 outras cidades da região.  

Ela, no entanto, demonstrou dificuldade de le-

var o tratamento adiante devido a crises de 

ansiedade. Foi aí que o setor de reabilitação 

acionou o serviço de psicologia.

“Os médicos que a acompanhavam não perce-

biam a relação do sofrimento mental com a 

atividade laboral. Foi no Cerest que a gente co-

meçou a suspeitar. Percebi que não era uma 

síndrome do pânico porque todas as ocorrên-

cias de crise de ansiedade estavam associadas 

ao trabalho. Aconteciam na linha de produ-

ção, ao levar o atestado médico na empresa, 

quando passava em frente ao trabalho”, expli-

ca Daniela Maria Maia Veríssimo, psicóloga 

que acolheu a paciente.

O nexo causal foi reforçado nos relatos de ou-

tras trabalhadoras, ouvidas em entrevistas se-

mi-dirigidas. Elas também narraram proces-

sos de adoecimento e confirmaram o ambiente 

hostil. “A gestão era baseada no medo. As mu-

lheres, maioria na linha de produção, eram 

cobradas e ouviam frequentemente ameaças 

do tipo ‘cabeças vão rolar’.  Imagine que fala-

mos de uma empresa muito grande e é o  

sonho de muita gente na cidade estar lá den-

tro. Para elas, a possibilidade de demissão  

gerava angústia e sofrimento psíquico”, resu-

me Daniela.

Diante do farto material coletado, a equipe do 

Cerest conseguiu o apoio do Ministério Públi-

co do Trabalho (MPT), sediado em Bauru, para 

uma intervenção que levasse a empresa a ado-

tar um modelo de gestão mais saudável e se-

guro. Foi feita uma inspeção no local que 

constatou vários problemas, desde um am-

biente muito quente até a falta de estratégia 

para que uma das operárias se ausentasse 

para ir ao banheiro. “Bastava que uma saísse 

por breve tempo que a linha de produção vira-

va uma bagunça. Pressionadas, elas evitavam 

sair e recorrentemente tinham infecção uri-

nária”, lembra a psicóloga.

MARÍLIA | SP

Cerest promove 
ação intersetorial para  

prevenir doenças psíquicas

Vigilância em Saúde no Município
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em conjunto pelo Cerest e o MPT, estabelecen-

do várias mudanças que o empregador deve-

ria adotar. Um ano após a assinatura do docu-

mento, uma nova inspeção constatou que os 

funcionários que exerciam cargo de chefia ha-

viam passado por um treinamento de comba-

te ao assédio moral, um grupo de apoio e escu-

ta para os trabalhadores havia sido criado e o 

anonimato para quem procurava a ouvidoria 

estava garantido. Acrescente a isso que uma 

empresa de psicologia havia sido contratada 

para implantar as mudanças.

A equipe do Cerest caiu em campo mais uma 

vez para se certificar das conquistas. “Fomos 

percebendo que a gestão já não era mais tão 

agressiva. Havia um resultado positivo.  

As pessoas tinham coisas boas para contar”, 

diz Daniela.  A psicóloga cita, por exemplo, 

que antes quando um trabalhador sofria um 

acidente de trabalho precisava contar para ou-

tros 50 colegas o que havia feito de errado.  

A prática, utilizada como uma “ação educati-

va”, estava banida.

“Nós do Cerest avaliamos que o mais interes-

sante desta experiência foi a questão da parce-

ria com o Ministério Público do Trabalho.  

Se tivéssemos feito tudo sozinhos o resultado 

não teria o mesmo impacto. Descobrimos 

uma estratégia que estamos, inclusive, ado-

tando em um outro caso envolvendo outra 

empresa da região”, finaliza.

Município

Marília (SP)

Secretária de Saúde

Kátia Ferraz Santana

Responsável pelo projeto

Daniela Maria Maia Veríssimo 

Outros autores

Luciana Caluz Carvalho Pereira

Contatos

(14) 3413.4975

cerest@marilia.sp.gov.br
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Angra dos Reis foi descoberta em 6 de janeiro 

de 1502, no dia dos Reis Magos. Recebeu então 

este nome por causa da enorme angra ponti-

lhada de ilhas paradisíacas, montanhas, rios e 

florestas, além de um mar profundamente 

azul. Com população estimada em quase 200 

mil habitantes, Angra possui cinco distritos 

sanitários, sendo um deles a Ilha Grande. A rede 

municipal de serviços de saúde é bem estrutu-

rada, com 58 Equipes de Saúde da Família 

(ESF), 32 Equipes de Saúde Bucal (ESB), labora-

tórios, hospitais contratados e um do município. 

Em 2018, o município concentrou o maior nú-

mero de casos e óbitos de Febre Amarela (FA) 

do Estado do Rio de Janeiro, a maioria na Ilha 

Grande. Até o início de maio foram registra-

dos 54 casos da doença, com 15 óbitos.  

A Secretaria Municipal de Saúde entrou em 

ação e começou uma intensa campanha de va-

cinação. Até março de 2018, 159 mil pessoas 

foram imunizadas. Para garantir uma cober-

tura vacinal maior, as equipes da Atenção  

Básica e da Vigilância em Saúde percorreram 

o território em busca de indivíduos não vaci-

nados. Neste levantamento, identificaram 

moradores com contraindicação absoluta da 

vacina. Como protegê-los?

Diante do cenário, a SMS, em parceria com a 

Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Coor-

denação Geral do Programa de Controle da 

Malária e Doenças Transmitidas pelo Aedes 

aegypti pensaram alternativas para diminuir 

os riscos desses grupos contraírem Febre 

Amarela. Para tanto, foram distribuídos  

repelentes e adotada uma iniciativa inédita 

com esse fim: a instalação de telas impregna-

das com inseticida nas residências dos mora-

dores não vacinados.

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os 

Agentes de Combate às Endemias (ACE)  

caíram em campo e, na Ilha Grande, onde se 

concentrava a maioria dos casos da doença, 

visitaram casa a casa, inclusive as localizadas 

na região de mata densa da ilha, que é um  

Parque Estadual. Nas visitas, os agentes fa-

ziam o levantamento de quem havia sido  

vacinado ou não, distribuíam repelentes for-

necidos pelo Ministério da Saúde e davam 

orientações sobre como evitar locais com a 

presença do vetor. 

“Ao identificar uma parcela dessa população 

com contraindicação absoluta da vacina, co-

meçamos a pensar algumas estratégias para 

amenizar o problema, como distribuir repe-

lentes. Lembramos então das telas impregna-

das com inseticida que existem no Ministério 

da Saúde para o Programa de Controle da  

Malária e, junto à SES-RJ, elaboramos um 

projeto e apresentamos à equipe técnica do 

Ministério da Saúde, pedindo a liberação des-

ANGRA DOS REIS | RJ

Telas com inseticida protegem 
contra Febre Amarela 

Vigilância em Saúde no Município
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sas telas”, explica Romário Gabriel Aquino, 

um dos responsáveis pelo projeto.

Após a liberação das telas, iniciativa inédita 

no Brasil no controle da Febre Amarela, Angra 

destinou um profissional carpinteiro para  

visitar as residências mapeadas, realizar a me-

dição de janelas e portas, confeccionar as ba-

ses e instalar as telas de proteção. As ações  

tiveram início no dia 15 de março de 2018 e se 

estendem ao longo do ano, considerando a 

exigência de um trabalho cauteloso e minu-

cioso, já que exige mão-de-obra especializada 

para a montagem das estruturas de afixação 

das telas, antes de chegarem às residências. 

A estimativa para a Ilha Grande era proteger 

90 residências. A efetividade das telas tem du-

ração de cinco anos e após esse período have-

rá uma nova avaliação. Até dezembro de 2018 

não foi registrado nenhum caso de Febre 

Amarela em moradores com contraindicação 

da vacina, que tiveram as telas instaladas em 

suas residências. 

Município

Angra dos Reis (RJ)

Secretário de Saúde

Renan Vinicius Santos de Oliveira

Responsável pelo Projeto

Romário Gabriel Aquino

Outros autores

Mário Sérgio Ribeiro, 

Eliezer Estevam de Barros Júnior, 

Renan Vinicius Santos de Oliveira e 

Filipe Pereira Borges
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 romariogabriel@hotmail.com
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Uma das espécies de café mais antiga do Bra-

sil chama-se, sugestivamente, “Mundo Novo”. 

Agricultores do município de Monte Sião en-

volvidos na “Oficina de conscientização para a 

população exposta a agrotóxicos” se despedi-

ram da última etapa desse rico processo de 

formação carregando mudas de “Mundo 

Novo”, instigados a plantá-las e cultivá-las 

longe dos agrotóxicos.

O cuidado com a saúde do trabalhador rural 

foi um desafio abraçado generosamente há  

quatro anos pela Secretaria Municipal de Saú-

de de Monte Sião, um pequeno município mi-

neiro de pouco mais de 23 mil habitantes, com 

tradição agrícola de lavoura de café e referên-

cia na fabricação de tricô, com mais de 2 mil 

malharias. O município conta com uma uni-

dade de pronto atendimento, convênio com a 

Santa Casa e cinco equipes da Estratégia Saú-

de da Família (ESF). 

Monte Sião integra a Regional de Saúde per-

tencente a Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais. 

Ao participar do Encontro de Saúde do Traba-

lhador, o município foi apresentado ao proje-

to da “Oficina de conscientização para a popu-

lação exposta a agrotóxicos”, uma iniciativa 

disponibilizada aos interessados em levá-la 

aos seus lugares de origem. Karina de Souza, 

representante da Epidemiologia e da Saúde do 

Trabalhador do município, abraçou a ideia 

prontamente e se articulou com a EMATER 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural) para levar a experiência a Monte Sião.   

A primeira oficina foi realizada no Bairro da 

Batinga, um pequeno território com lavouras 

de café, uma associação organizada e uma 

unidade da Estratégia Saúde da Família no 

bairro, o que facilitaria o atendimento médi-

co. O projeto foi apresentado para 25 peque-

nos produtores rurais que aderiram à iniciati-

va, envolvendo a parte clínica, de realização 

de exames laboratoriais, e a de conscientiza-

ção. “O intuito dessa experiência não é zerar o 

uso, mas garantir uma utilização adequada do 

agrotóxico porque sabíamos que não conse-

guiríamos transformar a agricultura familiar 

em orgânica de um dia para a noite, mas sim 

incentivar o uso correto e a utilização de Equi-

pamentos de Proteção Individual (EPIs)”,  

explica Karina de Souza.

A primeira etapa do projeto foi de conscienti-

zação, já que o Brasil é o maior consumidor de 

agrotóxico do mundo. Muitos dos agricultores 

sequer conheciam equipamentos básicos de 

projeção como máscaras e luvas. Todos eles 

aceitaram realizar uma bateria de exames la-

boratoriais, raio x do tórax, Sorologia Colines-

terase Plasmática que atestaram os níveis de 

entoxicação no organismo. Nesses últimos 

anos, foram feitas três avaliações clínicas e a 

MONTE SIÃO | MG

Oficina da população 
exposta a agrotóxicos 

aumenta conscientização

Vigilância em Saúde no Município
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Colinesterase dos trabalhadores vem aumen-

tando, ou seja, há uma diminuição dos níveis 

de contaminação, o que aponta para a consoli-

dação do uso de EPIs, demonstrando mais 

consciência na utilização desses acessórios 

distribuidos ao longo dos encontros. 

“É interessante observar que a cada etapa a 

gente realiza encontros com os agricultores e 

apresenta o resultado das coletas em gráficos. 

Isso gerou uma competição positiva entre 

eles, ou seja, se o seu gráfico caiu significa que 

você não fez o trabalho corretamente e um 

acaba fiscalizando o outro. O nível de cons-

cientização deles se ampliou bastante”, em-

polga-se Karina. A parceria com a EMATER fez 

com que os trabalhadores se deslocassem até 

as feiras e conhecessem novos produtos me-

nos tóxicos para aplicar nas lavouras, porque 

a discussão sobre a composição do agrotóxico, 

os riscos ao meio ambiente e à saúde, não só 

deles, mas também de quem consome, é tema 

da maior relevância. 

Município

Monte Sião (MG)

Secretário de Saúde

Rafael Batista de Souza

Responsável pelo Projeto

Karina de Souza

Outros autores

Luciane Sales Silva Mendes

Contatos 

(35) 8849-5734

diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br
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A Regulação é um dos setores estratégicos da 

gestão pública para garantir um bom fluxo na 

assistência à saúde. Com a expansão do Siste-

ma Único de Saúde (SUS), os municípios de-

senvolveram soluções próprias para organizar 

o acesso aos serviços, na tentativa de otimizar 

os recursos disponíveis e qualificar a atenção. 

Antes mesmo da instituição da Política Nacio-

nal de Regulação do Sistema Único de Saúde, 

em 2008, o município de Porto Alegre já con-

tava com uma experiência pioneira na área. 

“Nossa regulação talvez seja uma das mais an-

tigas do país, ainda da década de 1990. Naque-

le tempo só existia planilha e papel e ficáva-

mos mais na tentativa de conseguir leitos para 

casos específicos. Ainda não havia nenhuma 

regulamentação nacional”, conta o responsá-

vel pela Coordenação de Regulação da Secre-

taria Municipal de Saúde (SMS), Jorge Osório.

A primeira investida na sistematização digital 

das informações relacionadas à saúde em  

Porto Alegre foi feita em 2010, mas durou ape-

nas três anos, já que o programa não conse-

guia integrar os cadastros existentes com o 

Cartão SUS e não indicava a disponibilidade 

de leitos em tempo real. “O cadastro era cria-

do na hora para o paciente, mas se o nome fos-

se escrito com uma grafia diferente já não era 

possível acessar o cadastro anterior, pois um 

novo era criado. Ficamos com um sistema ob-

soleto que não dava para adequar”, conta Osó-

rio. Outra barreira enfrentada pela regulação 

foi a tentativa de utilização da estrutura dis-

ponibilizada pelo Ministério da Saúde, o  

SISREG, que apesar de ter sido criada para  

o gerenciamentodetodo complexo regulador - 

permitindo a organização do acesso de  

consultas, exames, procedimentos de média e 

alta complexidade - não atendia às especifici-

dades locais.

A saída encontrada pela gestão foi a criação, 

em 2014, de um Grupo de Trabalho para a for-

mulação de um sistema de informações ade-

quado às necessidades da cidade. Em parceria 

com a Companhia de Processamento de  

Dados do Município de Porto Alegre (Procem-

pa), com o grupo técnico da regulação e com o 

setor de Tecnologia da Informação, a SMS 

 projetou em módulos integrados o Gerencia-

mento de Consultas e Internações, contem-

plando requisitos e funcionalidades necessá-

rias para o aprimoramento da Regulação do 

Acesso de acordo com a legislação existente. 

“Primeiro fizemos o Sistema de Gerenciamen-

to de Consultas (Gercon), implantado em ju-

lho de 2016, porque usávamos um que se caís-

se perdia todas as filas”, relata o coordenador 

ao explicar que a estrutura do primeiro serviu 

como base para o desenvolvimento, na sequ-

ência, do Sistema de Gerenciamento de Inter-

nações (Gerint). Com a versão piloto finaliza-

da em dezembro de 2017, o Gerint passou a 

Regulação do SUS no Município

PORTO ALEGRE | RS

Gerenciamento  
de Internações monitora  

99% dos leitos em tempo real
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saúde no mês seguinte.

O novo sistema tem acesso via web e lingua-

gem fácil e intuitiva, permitindo o uso inclusi-

ve através de aparelhos celulares. A identifi-

cação dos usuários se dá por meio do banco de 

informações do Cartão Nacional de Saúde,  

o que evita que as unidades realizem novos  

cadastros e possibilita a construção de um  

histórico de consultas e internações. “Hoje os 

campos para preenchimento são estruturados 

e obrigatórios, há a completa relação da situa-

ção do paciente e tudo isso tem que ser atuali-

zado a cada 24 horas”, explica Jorge Osório. 

Segundo ele, isso permite ordenar os casos 

conforme a gravidade e posicionar na frente 

os que mais precisam do serviço, inserindo os 

hospitais como participantes do processo de 

regulação e garantindo transparência nas  

filas. A gestão comemora atualmente alocar 

em leito hospitalar 66% das solicitações em 

até 24 horas e 80% em até 48 horas: “Só isso  

já valeu a pena. O tempo de resposta para os  

pacientes é o mais importante”.

Em um ano de utilização, o Gerint já conta 

com o monitoramento de 99% dos leitos  

existentes na capital gaúcha, cerca de 4.500 

unidades. Além disso, dos 19 hospitais locali-

zados na cidade, apenas um não é ainda moni-

torado em tempo real. E tudo isso se deu em 

64% das unidades através de integração de 

sistemas, sem necessidade de fazer os profis-

sionais utilizarem duas redes de informação 

paralelamente. “O Sistema também é integra-

do ao mapeamento de contas. Se as informa-

ções registradas não estiverem corretas,  

os hospitais vão ter dificuldade para  

cobrar pelos serviços”, explica Osório.  

Pelo sucesso da implantação do Gerint em 

Porto Alegre, o governo do Rio Grande do Sul 

abriu uma porta de diálogo com a SMS a fim 

de estudar como expandir a experiência  

de regulação para o estado.

Município

Porto Alegre (RS)

Secretário de Saúde

Erno Harzheim

Responsável pelo projeto

Jorge Luiz Silveira Osório

Outros autores

Erno Harzheim, 

Pablo de Lannoy Stürmer, 

Clarice Stella Porciuncula

Contatos

(51) 99994-3268

j.osorio@sms.prefpoa.com.br
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Viana, no Espirito Santo, é um município de 

quase 77 mil habitantes banhado pela bacia do 

rio Jucu e pelos rios Biriricas, Peixe Verde,  

Formate, Calçado, Jacarandá e Santo Agosti-

nho. É uma cidade com mais de 90% do seu 

território urbanizado e uma rede de saúde es-

truturada com 17 Unidades Básicas de Saúde, 

um Núcleo de Especialidades e um Pronto 

Atendimento Municipal. Para organizar o flu-

xo de atendimento, a Secretaria Municipal de 

Saúde implementou o Apoio Matricial da  

Regulação em todos os serviços de saúde de 

Viana. É como se uma família numerosa, com 

características muito distintas, sentasse à 

mesa com frequência para encontrar soluções 

conjuntas aos desafios mais recorrentes. 

“O Apoio Matricial da Regulação é um traba-

lho que foi pensado como importante ferra-

menta na avaliação de desenvolvimento dos 

serviços de saúde, em todos os eixos”, observa 

Sonia Maria da Silva Balestreiro, uma das res-

ponsáveis pelo projeto. A dinâmica é a seguin-

te: encontros sistemáticos agendados previa-

mente em cada Unidade Básica de Saúde 

(UBS) entre dois médicos e o gerente da Regu-

lação e toda a equipe daquela unidade (coor-

denador, médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde, 

odontólogos, auxiliares de consultório dentá-

rio), além de profissionais da atenção especia-

lizada. Ali, se esgotam as discussões e são  

definidas estratégias conjuntas para melhorar 

a qualidade dos encaminhamentos realizados 

e a otimização das vagas disponibilizadas  

pelas redes estadual e municipal de saúde. 

Envolver toda a equipe da UBS é uma decisão 

estratégica de integração entre os setores da 

saúde, de forma a qualificar o acesso ao aten-

dimento especializado. “A participação de 

todos os profissionais reforça a responsabili-

dade no encaminhamento do paciente a um 

especialista, visto que o direcionamento  

desnecessário impede que a consulta ou exa-

me especializado beneficie quem realmente 

precisa, retardando ou até mesmo tornando  

indisponível o acesso”, explica Sonia. 

Os espaços coletivos de discussão são também 

de criação de uma metodologia de Educação 

Permanente. A relação horizontal estabeleci-

da trouxe resultados muito positivos a exem-

plo do canal de diálogo aberto e permanente 

entre médicos da regulação e equipe das UBS 

para tirar dúvidas, resolver problemas refe-

rentes a encaminhamentos de consultas e 

exames especializados e dar respostas mais 

ágeis aos pacientes que necessitam de atendi-

mento com mais urgência. A relação ficou 

mais próxima e, consequentemente, as solu-

ções também.

Apoio Matricial da  
Regulação: Metodologia para  

o Acesso às Especialidades

VIANA | ES

Regulação do SUS no Município



10
3

A Secretaria Municipal de Saúde avalia que o 

Apoio Matricial da Regulação se insere no 

contexto do município como uma ferramenta 

metodológica importante de gestão do traba-

lho em saúde, que sugere modificações nas 

relações dos níveis hierárquicos em sistemas 

de saúde e busca traçar estratégias de articula-

ção tecendo a rede. A iniciativa resultou em 

mais qualidade técnica, sobretudo em relação 

aos encaminhamentos. Isto se reflete no  

aumento da satisfação dos usuários do Siste-

ma Único de Saúde de Viana porque são aten-

didos em tempo oportuno, evitando compli-

cações no quadro clínico. Houve ainda 

redução das devoluções dos encaminhamen-

tos para a AB. Com isso, aperfeiçoa-se a gestão 

integrada da Atenção à Saúde. 

Município

Viana (ES)

Secretário de Saúde

Luiz Carlos Reblin

Responsável pelo Projeto

Sonia Maria da Silva Balestreiro

Outros autores

Heraldo Lemos Gonçalves e  

Márcia Regina Sfalsin Coutinho

Contatos 

(27) 999727662

smbalestreiro@gmai.com
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Campos dos Goytacazes é o município mais 

populoso do interior do Estado do Rio de Ja-

neiro, com mais de 500 mil habitantes. A ci-

dade é um importante centro comercial e fi-

nanceiro, que abrange o norte e noroeste 

fluminense e o sul capixaba. É a 7ª cidade 

mais rica do país e a maior produtora de pe-

tróleo do Brasil, além de concentrar a maior 

parte da indústria de cerâmica fluminense. 

Das sete usinas de açúcar e álcool do estado, 

seis estão no município. Essa prosperidade 

econômica faz do local a principal referência 

de atendimento de saúde da região. 

O município possui uma grande capacidade 

instalada para atendimento das necessidades 

de saúde de sua população e da Região Norte 

Fluminense. Porém, o teto financeiro para 

atenção de média e alta complexidade, repas-

sado pelo Ministério da Saúde, é muito infe-

rior às necessidades da população regional. 

Do mesmo modo, é insuficiente o valor da ta-

bela de referência do SUS (SIGTAP) para finan-

ciar os serviços prestados de forma comple-

mentar nos estabelecimentos de saúde 

contratualizados. Na rede complementar des-

tacam-se quatro hospitais gerais filantrópicos, 

alguns com UNACON, que é o serviço de alta 

complexidade em oncologia. 

Há na cidade uma rede própria especializada 

bem estruturada, que atua principalmente 

como porta de entrada para a Rede de Atenção 

às Urgências Regionais, com dois grandes 

hospitais municipais e unidades pré-hospita-

lares atendendo os distritos de saúde, além de 

uma UPA 24 horas sob gestão estadual.  

É nesse contexto de grande demanda e finan-

ciamento insuficiente que a Secretaria Muni-

cipal de Saúde tomou a decisão de implemen-

tar um projeto de organização de fluxos 

assistenciais, com fortalecimento do financia-

mento e seus controles.

Para implementar o “Monitoramento da Con-

tratualização e Pactuações Intermunicipais 

através da Regulação do Acesso”, a gestão ado-

tou a metodologia de complementação muni-

cipal dos procedimentos contratados ao SUS, 

aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. 

“Os contratos foram firmados através de cha-

mamento público e o fluxo de acesso aos ser-

viços passou a ser através da regulação muni-

cipal. O efetivo controle das metas físicas e 

financeiras dos contratos e das pactuações  

intermunicipais foi implantado através das 

informações dos serviços autorizados e enca-

minhados pela Central de Regulação aos  

serviços contratualizados”, explica Valeria 

Corrêa Lopes, uma das responsáveis pelo projeto.  

Todo o processo tem suporte de uma ferra-

menta informatizada na qual foram imple-

mentados painéis de controle com indicado-

CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ

Monitoramento da 
Contratualização e 

Pactuações Intermunicipais 

Regulação do SUS no Município
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res físicos e financeiros, em ambiente WEB e 

em aplicativo para smartphone, que possibili-

taram uma visão real do consumo dos recur-

sos utilizados. Em síntese, através dessa ferra-

menta se tem controle das solicitações de 

acesso a consultas, exames, tratamentos,  

internações nas próprias unidades ou transfe-

rências das portas de entradas para os leitos 

de retaguarda, referências cirúrgicas ou uni-

dades de terapia intensiva. 

O sistema calcula ainda o custo previsto do 

procedimento e o atualiza diariamente de 

acordo com a permanência do paciente  

internado, para o caso de leitos de UTI, apre-

sentando às equipes de monitoramento pai-

néis de controle que informam o gasto total 

estimado, o consumo percentual do contrato 

do estabelecimento de saúde executor e o con-

sumo do teto pactuado do município de resi-

dência do paciente atendido. Tais informações 

fazem com que os reguladores organizem o 

acesso sem ultrapassar os limites financeiros 

estabelecidos para o pagamento dos serviços 

prestados.

“A iniciativa trouxe impactos do ponto de vis-

ta financeiro, de transparência e de ampliação 

do acesso, no sentido de permitir que o muni-

cípio passasse a pagar um preço adequado  

pelos procedimentos efetivamente encami-

nhados aos serviços complementares ao  

SUS, tornando o processo transparente para 

todos os envolvidos e para os órgãos fiscaliza-

dores”, avalia Valeria. Quando a gestão muni-

cipal passou a complementar a tabela federal 

de referência, a oferta de serviços e o acesso 

aumentaram, por outro lado, o controle efeti-

vo dessas demandas, suas prioridades e o mo-

nitoramento da previsão de seus gastos trou-

xeram segurança para os gestores e equilíbrio 

entre a capacidade de financiamento e a  

missão de atender de forma integral as neces-

sidades de saúde.

Município

Campos dos Goytacazes (RJ)

Secretária de Saúde

Fabiana de Mello Catalani Rosa

Responsável pelo Projeto

Valeria Corrêa Lopes 

Contatos 

(22) 999032048

valcorrealopes@ig.com.br
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“Vir a Ser” é um termo utilizada pelo psicana-

lista argentino Alfredo Jerusalinsky, radicado 

no Brasil há 41 anos, para traduzir a possibili-

dade de um sujeito caminhar em direção a 

suas descobertas e potencialidades. Essa mes-

ma expressão também dá nome a um projeto 

que nasceu da iniciativa de profissionais do 

Centro Especializado em Reabilitação (CER) 

IV, do município de São Bernardo do Campo, 

localizado na região da Grande São Paulo. 

A iniciativa é fruto da necessidade de garantir 

às pessoas com diagnóstico ou suspeita de 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) cuida-

dos específicos e interdisciplinares na área da 

reabilitação. O desafio era criar uma estraté-

gia capaz de oferecer esse atendimento clínico 

integral voltado à singularidade dos casos de 

TEA, mas de um modo diferenciado das práti-

cas já produzidas no CER. 

Quem dimensiona o tamanho do desafio é a 

psicóloga Gilmara Pereira de Castro. Ela deta-

lha que, no geral, as manifestações sintomáti-

cas dos pacientes encaminhados à CER eram 

abordadas em suas características mais evi-

dentes, numa relação de casualidade direta. 

Do tipo: alteração motora, indicação de fisio-

terapia; alteração na fala, fonoaudiologia –  

e assim por diante. 

Mas a inclusão dos quadros de TEA no rol das 

deficiências passou a exigir novas abordagens 

por parte da reabilitação. A psicóloga lembra 

que, até então, manifestações “comportamentais” 

ou “secundárias” não chegavam a ser tomadas 

como questão para o atendimento. “E, como 

consequência, o processo terapêutico desses 

usuários parecia não avançar, visto que a ofer-

ta de cuidado não contemplava um olhar para 

o desenvolvimento psíquico”, explica.  

Portanto, o “Vir a Ser” surge de uma inquieta-

ção dos profissionais da reabilitação do CER 

ao perceberem a necessidade de um rearranjo 

institucional para dar respostas a essa deman-

da não contemplada no serviço de atendimen-

to. A partir da discussão de casos clínicos, eles 

passam a fazer reuniões sistemáticas com o 

objetivo de estabelecer as linhas gerais e o 

modelo de atendimento. Nasce, assim, uma 

nova abordagem. 

“Em setembro de 2015, foram feitas as primei-

ras leituras e a modelagem da estratégia no-

meada de Vir a Ser”, conta. “O grupo é consti-

tuído por profissionais das diferentes equipes 

do CER e com múltiplas formações. O Vir a  

Ser se torna, a partir de janeiro de 2016, um  

lugar de encontro com usuários e suas famí-

lias, um lugar de escuta e cuidado”, completa 

a psicóloga Gilmara Pereira.

SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP

Estratégia “Vir a Ser” 
reorganiza cuidado de 
pessoas com autismo

Regulação do SUS no Município
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quatro encontros, juntamente com os familia-

res. Nesse momento inicial, geralmente três 

profissionais –fonoaudiólogo, psicólogo e te-

rapeuta ocupacional – fazem entrevistas e  

observações com base em roteiro que explora 

aspectos da dinâmica familiar; da função  

paterna; da posição na fala e na linguagem,  

entre outros detalhes. 

Segundo a psicóloga, o processo de avaliação 

termina após a discussão do caso com todos 

os profissionais da estratégia, seguido de feedback 

à família e pactuação do chamado Projeto Te-

rapêutico Singular (PTS). “A partir da discus-

são do PTS, elege-se um profissional de refe-

rência, que mediará a participação do usuário 

no atendimento individual ou no grupo tera-

pêutico – estratégia que favorece a intervenção 

no campo das relações entre os usuários, os fa-

miliares e os profissionais”, conta. 

De janeiro de 2016 a dezembro de 2017, 195 

usuários foram acolhidos. Desse total,  

20 pacientes já estavam sendo atendidos no 

CER e 175 tiveram origem em encaminhamen-

tos externos. Após escuta qualificada, 65 usu-

ários foram avaliados por uma equipe multi-

disciplinar e 21 apresentaram o perfil de 

elegibilidade, começando o processo de reabi-

litação semanalmente. Assim, 41 usuários  

foram inseridos nos tipos de atendimentos 

ofertados pela estratégia “Vir a Ser”. 

Município

São Bernardo do Campo (SP)

Secretário de Saúde

Geraldo Reple Sobrinho

Responsável pelo Projeto

Gilmara Pereira de Castro

Outros autores

Milena de Faria Trigo Pellegatti, 

Larissa Laís de Sá Trentim,  

Patrícia Helena Vaquero Marques,  

Luana Ferreira de Araújo,  

Antonia Alice de Souza Fonseca

Contatos
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marapcastro@gmail.com
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Dados de uma pesquisa realizada em 2017 

pelo Ministério da Saúde revelam: uma em 

cada cinco pessoas no Brasil é obesa, e mais da 

metade da população apresenta excesso de 

peso. O levantamento mostrou ainda que a 

prevalência da obesidade no país passou de 

11,8%, em 2006, para 18,9%, em 2016. Uma 

verdadeira epidemia instalada em dez anos.

O crescimento da obesidade pode ter colabo-

rado, segundo o estudo, para o aumento dos 

casos de diabetes e hipertensão. O diagnóstico 

médico de diabetes no Brasil passou de 5,5%, 

em 2006, para 8,9%, em 2016. O de hiperten-

são, no mesmo período, subiu de 22,5% para 

25,7%. Essas duas doenças são mais predomi-

nantes em mulheres.

Outro estudo, dessa vez realizado no Departa-

mento de Medicina Preventiva da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP), em colaboração com a Harvard Uni-

versity, e publicado na revista científica Can-

cer Epidemiology no dia 28 de março de 2018, 

estima que pelo menos 15 mil casos de câncer 

diagnosticados por ano no Brasil – ou 3,8% do 

total – são atribuíveis ao Índice de Massa Cor-

poral (IMC) elevado. 

O estudo da USP verificou também que esses 

casos são mais comuns em mulheres do que 

em homens. Não apenas pelo fato de a média 

do IMC ser mais elevada nas mulheres mas, 

principalmente, porque três tipos de câncer 

atribuíveis à obesidade e sobrepeso – de ová-

rio, de útero e de mama – afetam quase exclu-

sivamente a população feminina.

Dados tão alarmantes têm levado os gestores 

de saúde a investir cada vez mais em projetos 

e ações que visam à redução do sobrepeso da 

população em geral e, mais especificamente, 

das mulheres. É o caso do Projeto Diva Fitness, 

que tem estimulado a mudança de hábitos na 

população feminina do município de Sítio 

Novo do Tocantins/TO.

Com adesão de 103 mulheres durante dois 

anos, selecionadas pelas equipes da Estratégia 

Saúde da Família entre pacientes com IMC su-

perior a 27, o Projeto Diva Fitness oferece  exa-

mes  laboratoriais,  antropometria  semanal, 

orientação nutricional para reeducação ali-

mentar, além de atividades físicas e aeróbicas 

duas vezes por semana.

Para perder peso e melhorar a saúde, não há 

segredo e nem é necessário usar técnicas  

caras ou sofisticadas. Basta se alimentar bem, 

substituindo o consumo excessivo de açúca-

res e ultraprocessados por alimentos mais  

naturais, como frutas, legumes, verduras e 

grãos integrais, além de praticar atividade  

física regularmente. 

SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | TO
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uma das coordenadoras do projeto Diva  

Fitness, destaca que a equipe multidisciplinar 

buscou incorporar às práticas de atividade  

física equipamentos feitos a partir de mate-

riais recicláveis e de fácil acesso às mulheres, 

independentemente da faixa de renda, como 

cabos de vassoura e garrafas PET.

As 103 mulheres do projeto foram acompa-

nhadas e tiveram sua saúde monitorada du-

rante dois anos, como forma de consolidar os 

novos hábitos e evitar que elas abandonassem 

as práticas saudáveis. A medida deu resultado 

bastante positivo: ao final do acompanha-

mento, 80% das participantes apresentaram 

redução da massa corpórea. Os exames labo-

ratoriais apontaram 85% de estabilização das 

taxas de colesterol, triglicerídeos e glicemia 

capilar. E todas apresentaram melhora na  

autoestima e no condicionamento físico. 

Assim, além de oportunizar momentos de  la-

zer e descontração, o projeto também mostrou 

que a oferta de acompanhamento contínuo, 

com orientação sobre alimentação saudável e 

exercícios físicos, contribuiu para a persistên-

cia no projeto e para a saúde corporal das par-

ticipantes.

Município 

Sítio Novo do Tocantins (TO)

Secretária de Saúde

Maria das Dores Abreu Farias

Responsável pelo projeto

James Dewar Pereira Oliveira

Outros autores

Poliana Lopes Alves, Caltamídia Vasconcelos 

e Silva Pereira

Contato

(63) 99249-5865
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O aleitamento materno protege a criança pe-

quena contra diarreias, pneumonias, infec-

ções e alergias. Propicia melhor desenvolvi-

mento do sistema nervoso, fortalece o vínculo 

com a mãe e reduz a chance de desenvolvi-

mento de doenças como diabetes, obesidade, 

hipertensão arterial e vários tipos de câncer 

na vida adulta. Segundo a Organização Mun-

dial de Saúde (OMS), a amamentação de todos 

os bebês durante os primeiros dois anos de 

vida poderia salvar a vida de mais de 820 mil 

crianças com menos de 5 anos todos os anos. 

Apesar disso, a organização estima que, atual-

mente, apenas 38% dos bebês sejam alimenta-

dos exclusivamente com leite materno até os 

6 meses na região das Américas e só 32% con-

tinuam sendo amamentados até os 24 meses.

No Brasil, dados de 2009 revelam que o aleita-

mento materno exclusivo dura, em média, 

54 dias, menos de um terço dos seis meses 

preconizados pela OMS. A duração média de 

amamentação em geral é de 341,6 dias, ou 11,2 

meses, quando o ideal seriam 24 meses. Esse 

cenário tem demandado uma atuação mais 

robusta na área da saúde, com vistas ao forta-

lecimento do aleitamento materno no país. 

Em 2012, o Ministério da Saúde lançou a Es-

tratégia Amamenta e Alimenta Brasil – EAAB, 

com o objetivo de qualificar o processo de tra-

balho dos profissionais da atenção básica para 

reforçar e incentivar a promoção do aleita-

mento materno e da alimentação saudável 

para crianças menores de dois anos. O muni-

cípio de Castanhal, no Pará, aderiu em 2015 à 

Estratégia e estabeleceu a meta de aumentar 

em 60% o índice de amamentação de crianças 

até dois anos de idade no município, além de 

reduzir em 10% a morbimortalidade infantil. 

O processo de implantação da EAAB em  

Castanhal iniciou-se com a formação de dez 

tutores municipais, por meio de oficinas de 

trabalho que qualificaram profissionais de re-

ferência, responsáveis por disseminar a estra-

tégia e realizar oficinas nas suas respectivas 

unidades básicas de saúde. A responsável téc-

nica pela Saúde da Criança em Castanhal, 

Nayara Matias, explica que nas UBS, a equipe 

de saúde envolvida traçava um plano de ação 

para o território, buscando superar os entra-

ves e desafios encontrados. 

O diferencial da implantação da EAAB no mu-

nicípio, acrescenta Nayara, foi a intersetoriali-

dade, com o envolvimento de profissionais e 

equipamentos de assistência social e educa-

ção, como CRAS, CREAS e creches, nas oficinas 

de trabalho. Ao ultrapassar os limites da saúde, 

foi possível aumentar a adesão das mães ao 

aleitamento materno, especialmente as que 

demonstravam maior dificuldade em prosse-

guir amamentando seus filhos após o fim da 

licença-maternidade.

CASTANHAL | PA
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por meio da Estratégia EAAB, das quais 13 fo-

ram certificadas pelo Ministério da Saúde.  

O município tem atualmente 491 profissionais 

capacitados.

Município

Castanhal (PA)

Secretária de Saúde

Carla Moreira Pereira Lima

Responsável pelo Projeto

Nayara da Cunha Matias

Outros autores

Hellen Patrícia Machado Carrero

Contatos

(91) 98258-2726

ncmatias86@hotmail.com
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Salmonelose, hepatite A, giardíase, gastroen-

terite, cólera. Esses são apenas alguns exem-

plos de doenças transmitidas por alimentos 

contaminados por bactérias, vírus, parasitas e 

fungos, devido à falta de higiene ou práticas 

inadequadas de armazenamento, transporte, 

manipulação, cocção e conservação. 

As grandes indústrias conhecem bem a legis-

lação e as normas sanitárias para produção e 

comercialização de produtos alimentícios. 

Por isso, quando cometem irregularidades 

que podem trazer risco à saúde dos consumi-

dores, ficam sujeitas a punições ágeis e seve-

ras. Porém, nos municípios, a realidade é bem 

diferente. Muitos pequenos produtores e co-

merciantes não sabem o risco à saúde que 

seus produtos podem oferecer e não conhe-

cem as normas sanitárias para evitá-lo. Por 

isso, capacitar os comerciantes e produtores 

que lidam com alimentos é tão importante 

quanto fiscalizar e punir.

Partindo dessa percepção, a Vigilância Sanitá-

ria do município de Trombudo Central/SC 

tem intensificado, desde 2017, as ações educa-

tivas para disseminar boas práticas de mani-

pulação de alimentos nos mais variados seto-

res e serviços. 

O fiscal da Vigilância Sanitária de Trombudo 

Central e idealizador do projeto, Alesio Jung, 

conta que as equipes de fiscalização identifi-

caram que a maioria dos pequenos estabeleci-

mentos que comercializam comida apresenta-

va os mesmos tipos de dificuldades e de 

problemas relativos ao risco de transmissão 

de doenças por alimentos. 

Em muitos casos, as equipes encontravam ge-

ladeiras e freezers que não tinham boas condi-

ções de funcionamento e que poderiam facili-

tar a contaminação. Além disso, produtos 

armazenados de forma inadequada. Na maio-

ria das vezes, explica Alesio, não havia neces-

sidade de grandes mudanças estruturais, mas 

sim de comportamento em relação à manipu-

lação dos alimentos no dia-a-dia.

Esse cenário indicou a necessidade de uma ca-

pacitação específica sobre o tema. Assim, com 

auxílio de uma consultoria, foi elaborada uma 

cartilha e as equipes passaram a oferecer cur-

sos sobre boas práticas sanitárias. Inicialmen-

te, as aulas foram direcionadas ao ramo das 

padarias. Depois, o curso passou a ser ofereci-

do para supermercados, bares, lanchonetes e, 

por fim, aos Conselhos Pastorais Comunitá-

rios de igrejas, que realizam eventos.

Em geral, as oficinas são estruturadas em três 

aulas, com carga horária total de 12h. Com fo-

tos e vídeos, as equipes mostram os achados 

de fiscalização mais frequentes e, também,  

TROMBUDO | SC

Capacitação de prestadores 
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risco de contaminação. Uso de uniforme, 

a correta assepsia, o manejo e os cuidados 

com os equipamentos, além da manipulação 

de alimentos in natura e industrializados, coc-

ção e armazenamento, compõem o conteúdo 

do curso.

Ao todo, cerca de 250 pessoas já foram capaci-

tadas entre 2017 e 2018. E o reflexo nas fiscali-

zações foi significativo: Alesio estima que já 

houve uma diminuição de 70% nas ocorrências 

de problemas. Os 30% de casos restantes são 

de estabelecimentos novos ou de equipes com 

grande rotatividade de profissionais, que ain-

da não passaram por capacitação ou que não 

têm experiência com manipulação de alimentos.

Outro reflexo positivo é que a população local 

passou a enxergar a fiscalização da Vigilância 

Sanitária como uma ação benéfica, e as equi-

pes como parceiras e orientadoras de boas 

práticas, com interferência positiva no proces-

so de qualificação de mão de obra e na efetiva 

promoção da saúde da comunidade. Hoje, já 

existe uma procura espontânea de comercian-

tes por orientações quanto a medidas necessá-

rias para adequação de novos estabelecimen-

tos às normas sanitárias.

Município

Trombudo Central (SC)

Secretária de Saúde

Tania Bini Azevedo Waltrick

Responsável pelo projeto

Tania Bini Azevedo Waltrick

Outros autores

Alésio Jung

Jerusa Palte

Contatos

(47) 3544-0186

saude@trombudocentral.sc.gov.br 
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A cada três adultos mortos no Brasil, dois são 

homens. No país, os homens vivem, em mé-

dia, sete anos a menos do que as mulheres e 

têm mais doenças do coração, câncer, diabe-

tes, colesterol e pressão arterial mais elevada. 

Os dados são da Organização Mundial de Saú-

de (OMS). Apesar disso, atrair a população 

masculina para ações de prevenção de doen-

ças e de promoção da saúde ainda é um gran-

de desafio.

Em Guaraí/TO, a gestão municipal de saúde 

tem conseguido vencer esse desafio com uma 

ação de fácil aplicação e baixo custo, por meio 

da articulação entre a Estratégia Saúde da Fa-

mília, a Vigilância Epidemiológica e a área de 

Imunização, articulada à oferta de ações em 

horários flexíveis. O projeto foi criado para 

atender a uma demanda dos próprios homens 

da comunidade local, que demonstravam ter 

dificuldade para comparecer aos serviços de 

saúde durante o horário normal de expedien-

te. A partir dessa percepção, elaborou-se um 

cronograma com um calendário anual de 

atendimento, que previa atividades noturnas 

uma vez por mês, alternando entre as unida-

des básicas de saúde municipais.

As ações envolvem consultas de rotina com 

clínico geral e exames laboratoriais, como 

PSA, testes rápidos de HIV, Hepatites e Sífilis, 

glicemia, avaliação odontológica e nutricio-

nal, exames de ultrassonografia da próstata, 

atualização das vacinas. O projeto tem a parti-

cipação de médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, odontólogos, técnicos de saúde 

bucal, agentes comunitários de saúde e esta-

giários. O tempo de espera, que não é longo, 

é preenchido com jogos de baralho, dominó, 

dama e também com rodas de conversa, de 

forma que se torna prazeroso para os pacientes.

A secretária municipal de Saúde, Marlene 

Sandri, explica que, nos dias de atividades do 

projeto, os profissionais das equipes de Saúde 

da Família trabalham normalmente durante o 

dia e permanecem para as ações noturnas.  

O trabalho extra é compensado com folgas, de 

maneira que o projeto não gera nenhum custo 

adicional ao município. Nos primeiros três 

meses, os resultados já foram significativos: 

238 consultas médicas realizadas, 85 doses de 

vacina aplicadas, 216 testes rápidos realizados 

para diagnóstico de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, 

além de 55 avaliações odontológicas e 42 tes-

tes de glicemia.

Com o tempo, a propaganda boca a boca gerou 

um efeito muito positivo. Hoje, conta Marle-

ne, há noites em que 200 homens são atendi-

dos nas UBS no turno noturno. O projeto orga-

nizou também um mutirão para realização de 

exames no presídio da cidade, onde foram 

aplicados mais de cem testes rápidos para de-

GUARAÍ | TO
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tecção de sífilis, HIV e hepatites, além de  

medição de glicemia. Um mutirão nos mes-

mos moldes também foi realizado no quartel 

militar municipal.

A divulgação dos dias e locais de atendimento 

é feita no site da prefeitura, nas redes sociais 

oficiais e na rádio da cidade. Segundo a secre-

tária de saúde, o projeto já soma quase dois 

mil atendimentos desde a sua implantação, 

no início de 2018, e os servidores têm mostra-

do um grande engajamento e satisfação com a 

iniciativa. 

Os bons resultados da experiência atraíram a 

atenção de outros municípios, que, inspirados 

na iniciativa de Guaraí, também começaram  

a implementar ações de saúde do homem em 

horários alternativos.

Município 

Guaraí (TO)

Secretária de Saúde

Marlene de Fátima Sandri Oliveira

Responsável pelo projeto

Daltilene Ribeiro Lima Figueiredo

Outros autores

Laynne Katrycia Souza Lopes

Contatos

(63) 3464-2121

planejguaraisms@gmail.com
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Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS,1996), a mortalidade materna permite 

identificar o lugar que a mulher ocupa na so-

ciedade e reflete a adequação do sistema de 

saúde para dar respostas às suas necessida-

des. Nesse contexto, a mortalidade materna 

pode ser entendida não apenas como um 

evento relacionado à saúde, mas como uma 

violação de direitos humanos. Todos os dias, 

aproximadamente 830 mulheres morrem por 

causas evitáveis relacionadas à gestação e ao 

parto no mundo, e quase todas essas mortes 

ocorrem em países em desenvolvimento.

A morte materna é aquela que ocorre durante 

a gestação ou até seis semanas após o parto e 

pode ser resultante de causas obstétricas dire-

tas – complicações decorrentes de interven-

ções, omissões ou tratamento incorreto –, obs-

tétricas indiretas – óbitos que resultam de 

doenças prévias à gravidez ou que se desen-

volvem nesse período, agravadas pelos efeitos 

fisiológicos da gravidez – ou, ainda, por cau-

sas não obstétricas, que abrangem as mortes 

acidentais ou incidentais durante e logo após 

a gestação. 

Ainda segundo a OMS, a mortalidade materna 

é maior entre mulheres que vivem em áreas 

rurais e comunidades mais pobres. E, em 

comparação com outras mulheres, as jovens 

adolescentes enfrentam um maior risco de 

complicações e morte como resultado da gra-

videz. A promoção da maternidade segura, 

portanto, deve ser um compromisso da gestão 

de saúde, com foco na atenção de qualidade 

durante a gravidez e o puerpério e com ações 

voltadas, principalmente, a essa parcela mais 

vulnerável da população feminina.

Tendo em vista esse cenário, em março de 

2017 o município de Teotônio Vilela/AL  

implantou o Ambulatório de Atenção ao Risco 

Materno-Infantil, que oferece cuidados desde 

o pré-natal até o acompanhamento dos bebês 

no primeiro ano de idade. A enfermeira obsté-

trica Thaynara Almeida, uma das responsá-

veis pelo ambulatório, explica que o espaço 

preza pela humanização da assistência e pro-

cura oferecer um ambiente acolhedor para a 

mulher e para o bebê. Além de consulta  

pré-natal de enfermagem obstétrica e acom-

panhamento nutricional para gestantes com 

fator de risco, o ambulatório mantém ainda 

uma sala de amamentação, pensada para dar 

tranquilidade às mulheres no puerpério e 

para ajudar aquelas que tenham dificuldades 

em amamentar seus bebês.

Como complemento, o ambulatório oferece 

acompanhamento psicológico para as gestan-

tes e puérperas com quadros de depressão, 

para vítimas de estupro, mulheres em vulne-

rabilidade social e que sofrem violação de di-

TEOTÔNIO VILELA | AL
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reitos. Mais recentemente, o público infanto-

-juvenil também foi incorporado a esse serviço. 

Segundo Thaynara, o resultado mais imediato 

do ambulatório foi a melhora da quantidade 

de consultas e da qualidade do acompanha-

mento ofertado durante o pré-natal e o puer-

pério, principalmente no caso das mulheres 

em situação mais vulnerável. Desde a implan-

tação do ambulatório, em março de 2017, até 

abril de 2018, nenhum óbito materno foi  

registrado em Teotônio Vilela.

O município criou, ainda, uma rede de refe-

rência e contrarrefêrencia entre o hospital, a 

creche, o ambulatório, a Estratégia Saúde da 

Família e os equipamentos de assistência social. 

Esse trabalho articulado, afirma Thaynara,  

tem gerado bons resultados no sentido de 

compartilhar a responsabilidade pelo acom-

panhamento das mulheres.

Outro avanço importante desde a implanta-

ção do ambulatório foi a adesão à campanha 

da primeira dose de antibiótico na Unidade 

Básica de Saúde para as crianças. Muitos ca-

sos de pneumonia em crianças até um ano de 

idade, em que o medicamento era apenas re-

ceitado para que a mãe ministrasse em casa, 

passaram a ser tratados com a dose inicial de 

medicação na UBS, com orientação mais pre-

cisa à mãe e supervisão dos profissionais de 

saúde. Com isso, de julho de 2017 a fevereiro 

de 2018, não foi registrado nenhum óbito de 

criança até um ano de idade no município. 

Município

Teotônio Vilela (AL)

Secretária de Saúde

Izabelle Monteiro Alcântara Pereira

Responsável pelo projeto

Thaynara Carla Pontes de Almeida

Outros autores

Yalli da Silva Leite Lessa,  

Márcia Cristina Buarque de Araújo, 

Maria Elineide Joaquim Costa, 

Izabelle Alcântara Pereira

Contatos

(81) 99134-0859

thay_csu@hotmail.com
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mentos acabavam sendo registrados no esta-

do de Pernambuco, esse costume das gestan-

tes de realizar seus partos em Palmares 

também trazia reflexos para o sistema de saú-

de municipal.

Isso porque, como as mulheres e seus bebês 

eram referenciados a unidades de saúde de 

outro estado, tanto o município de origem 

quanto o estado de Alagoas tinham maior di-

ficuldade para prestar assistência pós-parto. 

Além disso, quando havia alguma intercor-

rência durante o parto em Palmares, as mães 

usavam a rede de internação de Pernambuco, 

o que às vezes significava que o bebê ficaria  

internado em um município mais distante, 

até 200 km de casa. 

O trabalho da gestão municipal para mudar 

essa realidade partiu da análise das fichas ca-

dastrais das gestantes e relatórios do Sistema 

de Informações sobre Nascidos Vivos -  

SINASC. As futuras mamães e suas famílias, 

conta Rosanny Pinheiro, passaram a receber 

informações e orientações sobre a importân-

cia de as crianças nascerem em Alagoas.  

O mesmo trabalho foi feito com os motoristas 

das ambulâncias do município, para redire-

cionar o fluxo dos casos para as unidades de 

referência de Jundiá e de Maceió, em vez de 

levá-las até Palmares.

Com cerca de 4,2 mil habitantes, o município 

de Jundiá é um dos três menores de Alagoas 

em termos populacionais. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Jundiá tem na tradição folclórica seu 

maior acervo, num resgate permanente de fol-

guedos como o reisado e o guerreiro, que ma-

nifestam a cultura popular. Na saúde, o muni-

cípio também mantinha, até 2014, uma outra 

“tradição”: a de gestantes que deixavam a  

cidade para terem seus bebês em Palmares, no 

estado vizinho de Pernambuco, a 60 km de 

distância. Um hábito que se formou pela su-

posta comodidade, já que a capital alagoana 

fica mais distante, a 120 km.

Para mudar esse cenário, a gestão de saúde de 

Jundiá promoveu a reorganização da assistên-

cia materno-infantil no município, fruto de 

um esforço coletivo de gestores, trabalhado-

res da saúde, gestantes e seus familiares.  

O objetivo era reverter para as maternidades 

de referência em Alagoas o fluxo de encami-

nhamento de partos. A ação também visa a es-

timular a adesão ao parto normal, com ações e 

serviços pautados pelo diálogo, acompanha-

mento e avaliação do desempenho.

A coordenadora de Vigilância em Saúde de 

Jundiá, Rosanny Pinheiro, explica que, além 

de impactar no censo populacional da cidade 

e do estado de Alagoas, uma vez que os nasci-

JUNDIÁ | AL
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para avaliação de resultados, no intuito de  

levantar informações complementares, redu-

zir incertezas e tomar decisões para efetivação 

das mudanças. Graças à reorganização, a por-

centagem de nascimentos realizados em Ala-

goas passou de 58%, em 2014, para 76% em 

2017. No mesmo período, a porcentagem de 

partos normais passou de 57,89% para 60%.  

Município

Jundiá (AL)

Secretário de Saúde

Rodrigo Buarque Ferreira de Lima

Responsável pelo projeto

Rosanny Kelly Cavalcante Pinheiro Aníbal

Outros autores

Rodrigo Buarque Ferreira de Lima

Joseisa Monteiro da Silva

Claudemir Pedro Gomes 
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Desde que foi transformada em ação prioritá-

ria para estruturação da Atenção Básica, a Es-

tratégia Saúde da Família contou com indução 

e apoio dos governos para se tornar porta de 

entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 

24 anos de trabalho, a Estratégia Saúde da  

Família (ESF) se afirmou como modelo exitoso 

de expansão do cuidado primário, que atual-

mente conta com 65% da população brasileira 

cadastrada. Ainda que 43 mil equipes de  

profissionais atuem junto a 135 milhões de 

usuários, a cobertura insuficiente a muitos 

territórios segue sendo um grande desafio 

para o poder público, como é o caso da gestão 

municipal de Igarassu, situada na Região Me-

tropolitana de Recife. Para reverter o cenário 

de falta de atenção universal, a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde (SMS) desenvolveu uma ex-

periência voltada às regiões ainda não atendi-

das pela ESF.

Por meio de seleção pública, 100 estudantes 

do Ensino Médio, com idades entre 16 e 21 

anos, foram escolhidos para participar do Pro-

grama de Inclusão Social na Saúde (PISS), que 

tinha como objetivo mapear as áreas desco-

bertas pela ESF e realizar um levantamento 

epidemiológico, o que serviria também para 

que o município solicitasse ao Ministério da 

Saúde (MS) a habilitação de novas equipes de 

profissionais. Para ir a campo, os alunos sele-

cionados passaram por capacitação sobre o 

funcionamento do SUS e os processos de tra-

balho realizados pela SMS. “Não deixamos 

ninguém ir às ruas sem preparo. Nas ativida-

des educativas os alunos aprendiam a Regra 

de Ouro: fazer ao outro apenas o que gostaria 

que fizessem com você”, conta a secretária de 

saúde Patrícia Amélia Mendonça, ao enfatizar 

que mais do que técnico, o PISS visou ser um 

trabalho de humanização.

A experiência contou com um software de-

senvolvido pelo coordenador de sistema de 

informações da própria SMS para registro dos 

dados a serem coletados, chamado SISMAP, 

que segue critérios definidos pelo Ministério 

para o cadastramento das famílias, com análi-

se da situação de saúde local e de seus deter-

minantes. Com tudo pronto e os territórios 

escolhidos, os estudantes foram às ruas:  

“Tinha equipe que passava muito tempo den-

tro de uma casa. Os supervisores iam ver o 

que estava acontecendo e percebiam que os 

alunos permaneciam na escuta, envolvidos 

com as histórias dos moradores”, relata a ges-

tora. O trabalho de campo foi monitorado por 

profissionais de enfermagem integrantes da 

equipe de coordenação do PISS. Ao todo,  

a experiência durou quase sete meses.

Os dados epidemiológicos sistematizados  

revelaram que as 12 áreas não abrangidas pela 

ESF em Igarassu incluem quase duas mil resi-

IGARASSU | PE
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as com idades predominantes entre 30 e 60 

anos. Além disso, o diagnóstico situacional do 

território mostrou que a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) é o problema de saúde mais 

presente e que a hanseníase foi a mais relata-

da dentre as doenças negligenciadas. Com o 

levantamento pronto, a gestão municipal  

decidiu elaborar um programa de intervenção 

nomeado “Saúde pra Gente”, que aproveita os 

mesmos profissionais da ESF para cobrir de 

forma itinerante as áreas mapeadas. Entre os 

serviços ofertados estão atendimentos médi-

cos, odontológicos e nutricionais, além de tes-

tes de HIV, sífilis e hepatite B, exames  

de escarro, aplicação de vacinas, ações de con-

trole de arbovírus e palestras. 

Ainda que o MS não esteja habilitando novos 

serviços e Igarassu não tenha recebido as 

equipes de trabalho necessárias para univer-

salizar a ESF no município, os resultados do 

PISS são comemorados: para a secretária, a in-

clusão dos alunos superou as expectativas ini-

ciais e mostrou que a sensibilização para o  

trabalho de promotor da saúde empodera os 

estudantes e valoriza o SUS enquanto política 

de inclusão. “Muitos nos disseram que chega-

vam nas casas apenas pra cadastrar os usuá-

rios, mas lá entendiam a importância da escu-

ta. Vários perceberam que era um trabalho 

inclusive psicológico de ouvir o que as pessoas 

tinham a dizer e como elas vivem”, relembra. 

Segundo Mendonça, houve alunos que até de-

cidiram seguir carreira como profissionais de 

saúde, demonstrando que a estratégia além 

de inovadora é também transformadora.

Município

Igarassu (PE)

Secretária de Saúde

Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça

Responsável pelo projeto

Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça

Outros autores

Allacy Weydja Vicente de Albuquerque, 

Marcelly da Silva Cabral Uchôa Cavalcanti, 

Reginaldo Pereira Barbosa,  

Regina Célia Cavalcante Câmara,  

Roseane da Silva Lemos.
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Os trabalhadores da saúde de Tefé vêm trans-

formando o cotidiano dos serviços ofertados. 

Um programa de educação permanente tem 

feito com que eles repensem suas práticas de 

forma crítica e propositiva, assumindo o pro-

tagonismo na melhoria do ambiente profis-

sional, bem como da assistência prestada à 

população.

A princípio, o projeto, orientado pela Rede 

Unidas e financiado pelo Ministério da Saúde 

e pela Organização Pan-Americana de Saúde, 

promoveu a qualificação dos trabalhadores da 

cidade utilizando estratégias como rodas de 

conversa e dinâmicas. Foi uma oportunidade 

para conhecer de perto as dificuldades roti-

neiras e superá-las de forma colaborativa. 

 “Escutar os trabalhadores foi fundamental 

para discutirmos uma série de mudanças nos 

nossos processos de trabalho, no atendimento 

aos pacientes e na otimização dos serviços do 

SUS. Investir no bem-estar dos profissionais 

traz reflexos diretos para a população”, afirma 

a secretária de Saúde do município, Maria 

Adriana Moreira.

Analisando indicadores que precisavam ser 

melhorados, foram promovidos encontros 

com equipes, por locais de trabalho ou catego-

rias profissionais. A ideia era intervir direta-

mente junto aos responsáveis em busca de 

respostas. 

Ao todo, foram 26 oficinas e 460 trabalhado-

res envolvidos, contemplando toda a rede: 

unidades básicas, incluindo a fluvial, equipes 

do Programa de Saúde da Família, Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), 

Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Policlí-

nica, Hospital Regional, Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), 

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 

Clínica de Reabilitação em Ortopedia e Centro 

de Especialidades Odontológicas (CEO).

Seguindo ainda a metodologia desenvolvida 

pelo coordenador Nacional da Rede Unida, Ju-

lio Cesar Schweickardt, houve um momento 

de devolutiva em que as estratégias pensadas 

foram apresentadas aos trabalhadores. Tam-

bém foi criada uma equipe de planejamento 

responsável por monitorar as metas de cada 

intervenção proposta.

O esforço de adotar processos de cogestão e 

compartilhamento de saberes tem mostrado 

resultados positivos em Tefé, que não tem  

ligação com Manaus por terra e fica a cerca de 

14 horas de lancha rápida da capital amazonense.

O município foi, por exemplo, o único de toda 

a região Norte que cumpriu 13 dos 15 indica-

dores pactuados no Programa de Qualificação 

das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS), 

considerado um marco para a Vigilância em 

Educação permanente 
como eixo norteador  

do trabalho em saúde 
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bilidades para as três esferas de governo. 

Na área da imunização, enquanto boa parte do 

País registra queda nas coberturas vacinais e 

na homogeneidade de coberturas, Tefé conse-

guiu avançar. Atingiu, por exemplo, 100% de 

cobertura vacinal em crianças menores de  

dois anos, meta que desde 2009 não era alcan-

çada, e melhorou significativamente a ques-

tão da homogeneidade, atingindo índice ob-

servado antes somente em 2008.

Município

Tefé (AM)

Secretária de Saúde

Maria Adriana Moreira

Responsável pelo Projeto

Maria Adriana Moreira

Outros autores
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Maria de Nazaré de Lima Tavares,  

Antônia Naida Pereira do Nascimento,  

Elizete Souza de Azevedo
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Desnaturalizar o suicídio. Esse foi o maior de-

safio enfrentado pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Buenos Aires, cidade da Zona da 

Mata pernambucana, ao implementar um 

conjunto de ações para prevenir esse tipo de 

morte. Pode parecer simples, mas o obstáculo 

era imenso para um município com pouco 

mais de 13 mil habitantes, cujo índice de suicí-

dio em 2007 foi cinco vezes a taxa brasileira 

para grupos de 100 mil habitantes. 

“O suicídio fazia parte da rotina dos morado-

res daqui. É uma cidade pequena e às vezes 

morria mais de uma pessoa por mês”, explica 

a secretária municipal de saúde Maria Yranu-

sa Cavalcante. De 2014 a 2018, as informações 

da gestão de Buenos Aires indicam que essa 

foi a causa de 12% dos óbitos gerais registra-

dos. “Foi muito complicado trabalhar com 

esse tema, porque as pessoas vinculam muito 

o suicídio à ausência de religião, mas trata-

mos como doença e desenvolvemos as estraté-

gias certas”, avalia.

Entre as primeiras medidas desenvolvidas a 

partir de 2017 estava a realização de busca no 

Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM), nos cartórios e nas delegacias da cidade 

para identificar as prováveis causas dos suicí-

dios, o que demonstrou a necessidade de ser 

feito um levantamento dos usuários que 

faziam uso de psicotrópicos e a identificação 

de casos graves de adoecimento mental. 

Para isso, a gestão contou com parcerias: “Pre-

cisávamos envolver mais pessoas, os serviços 

de saúde não seriam suficientes para reverter 

esse cenário. Envolvemos as escolas para  

tentar identificar os adolescentes com quadro 

de automutilação e ideação suicida; envolve-

mos a Secretaria de Assistência Social, através 

do Creas (Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social) e do Cras (Centro de  

Referência de Assistência Social); e ainda bus-

camos divulgação na imprensa”, relata a  

secretária.

A busca ativa por casos de depressão, segundo 

Cavalcante, envolveu ainda os profissionais 

do Núcleo Ampliado de Saúde da Família 

(Nasf) em articulação com as Equipes de Saú-

de da Família, as equipes de odontologia e ain-

da do hospital municipal. Além disso, em ca-

sos excepcionais de recusa do paciente em 

risco a fazer o tratamento, o Ministério Públi-

co foi acionado para orientar e autorizar a in-

ternação compulsória. 

Um equipamento que incrementou as ações 

de prevenção foi o ambulatório de especiali-

dades, onde um psiquiatra faz atendimentos 

duas vezes por semana e um psicólogo três ve-

zes. Quando pessoas que tentaram suicídio 

chegam ao hospital, o médico aciona os pro-

fissionais do ambulatório e o caso é acompa-

nhado com visitas domiciliares.

Sistema de gestão e 
controle amplia acesso  

a consultas especializadas
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lhido pela cidade, que com a experiência con-

seguiu reduzir de 16 suicídios registrados em 

2016 para cinco casos no ano seguinte.  

De acordo com Yranusa Cavalcante, desde 28 

de agosto de 2017 o município comemora a 

ausência de ocorrências.

Percebendo os altos índices de consumo de 

psicotrópicos, a Secretaria Municipal de Saú-

de resolveu ainda conscientizar a população 

sobre o uso indiscriminado da medicação e 

decidiu criar um cadastro para controlar o flu-

xo de dispensação. “Nesse momento a crítica 

sobre nosso trabalho foi muito grande, porque 

o cadastro estava incomodando. As pessoas 

achavam que a gente queria diminuir a entre-

ga da medicação, faziam críticas dizendo que 

estávamos retirando direitos”, relembra  

Cavalcante. 

De acordo com ela, cerca de 700 pessoas 

faziam uso inadvertidamente desse tipo de 

medicação, dentre as quais muitas com qua-

dro de alcoolismo, o que aumentava a preocu-

pação sobre os riscos causados pelos efeitos 

colaterais. Apesar de complicado, o trabalho 

de mudança da cultura local em relação ao 

uso constante daqueles remédios surtiu efei-

to, já que o índice de usuários caiu pela meta-

de e a população tem sentido os resultados 

positivos.

As atividades de prevenção foram acompa-

nhadas por ações de educação para os mora-

dores de Buenos Aires. Nas escolas foram 

construídas cartilhas a partir dos desenhos de 

jovens entre 11 e 16 anos que relataram ter par-

ticipado de jogos de mutilação e indução ao 

suicídio. De forma voluntária, 14 adolescentes 

identificados com sintomas de depressão se 

dispuseram a atuar como multiplicadores,  

ao falar para estudantes de outras escolas  

sobre a própria experiência de sofrimento,  

relatando aspectos do quadro depressivo,  

dificuldades com relações interpessoais, de 

trabalho e ainda sobre abusos que haviam  

sofrido. Eles também abordaram a possibili-

dade de tratamento, evidenciando os resulta-

dos advindos do acompanhamento por profis-

sionais.

Município

Buenos Aires (PE)

Secretária de Saúde

Maria Yranusa Cavalcante

Responsável pelo projeto

Maria Yranusa Cavalcante

Outros autores
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De maneira simples e resumida, a palavra “ex-

pressão”, segundo define o dicionário, é a ma-

nifestação do pensamento por meio da pala-

vra e do gesto. Não por acaso o nome do grupo 

terapêutico criado no município de Porto dos 

Gaúchos, em Mato Grosso, é também “Expres-

são”. É esse grupo que serve de estímulo e de 

aprendizado para que pessoas com algum tipo 

de sofrimento psicológico consigam vencer 

dificuldades e manifestar seu verdadeiro “eu”.

Esse trabalho começou em 2017 a partir de 

uma necessidade identificada pelos profissio-

nais de saúde durante consultas clínicas nu-

tricionais e psicológicas, bem como da consta-

tação de que havia um elevado número de 

pacientes no município fazendo uso de psico-

trópicos. “Percebemos isso e nos inquieta-

mos”, lembra a psicóloga Melissa Lobato,  

que atua no Núcleo Ampliado de Saúde da  

Família (Nasf). 

“Era crescente a quantidade de indivíduos em 

uso de inibidores de humor, calmantes, aler-

gênicos, antidepressivos, justamente por não 

conseguirem administrar, lidar, aceitar, ela-

borar e suprimir as adversidades, as frustra-

ções, as perdas e os conflitos do dia-a-dia”, 

explica. “O Grupo Expressão surge da com-

preensão e da constatação desses fatos”,  

completa a psicóloga. 

Para chegar até as pessoas em uso de psicotró-

picos, Melissa Lobato detalha que, após iden-

tificadas pelos agentes comunitários de saú-

de, elas receberam uma visita domiciliar, na 

qual responderam a vários questionamentos. 

Todos eles desenvolvidos a partir das situa-

ções vislumbradas na prática clínica, com o 

objetivo de desvendar nesses pacientes as mo-

tivações por trás de cada prescrição. “Neste 

momento, realizávamos o convite para o  

grupo”, afirma. 

Aceito o convite, cada encontro tem como 

base, segundo a psicóloga, os contextos susci-

tados nessas entrevistas. “Então, após realizar 

o ‘contrato terapêutico’, fazemos uma dinâmi-

ca, uma explanação sobre o tema do dia, pro-

movemos a roda de conversa e fechamos com 

algum desafio. Usamos o elemento ‘ego auxi-

liar’ como aporte para aqueles pacientes e/ou 

situações que identificamos como necessárias 

de suporte terapêutico. Quando não há me-

diação no grupo encaminhamos para atendi-

mento clínico individual”, detalha.

O trabalho realizado com esses pacientes tem 

contribuído para quebrar tabus e paradigmas 

entre eles, já que estão acostumados a um pro-

cesso curativo-medicamentoso. Para além 

disso, o Grupo Expressão permite a cada pes-

soa experimentar uma atenção terapêutica 

voltada à psicologia, capaz de dar a ela instru-

Grupo terapêutico 
reduz quadros depressivos  

e uso de psicotrópicos

PORTO DOS GAÚCHOS | MT
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mentos que a transforme em protagonistas de 

seu processo de cuidado. 

Os pacientes aprendem técnicas de autoco-

nhecimento e de autopercepção, que contri-

buem para a diminuição do uso de medica-

mentos. Isso acontece a partir do momento 

em que são capazes, por exemplo, de identifi-

car e superar sinais e sintomas de ansiedade, 

estresse e agressividade. “Os desafios são gran-

des, mas nosso trabalho está sendo aceito.  

O auxílio e a confiança dos médicos têm nos 

ajudado significativamente a vencer barreiras 

e preconceitos”, comemora Melissa Lobato.

Como resultado de todo o trabalho, além da 

redução da ansiedade, estresse e agressivida-

de, ela relata que um dos retornos mais positi-

vos vindo dos pacientes diz respeito à dimi-

nuição ou à retirada completa dos 

psicotrópicos. “Também contam sobre a me-

lhoria da qualidade de vida que desenvolve-

ram após entrar no grupo”.

Município

Porto dos Gaúchos (MT)

Secretária de Saúde

Silvia Regina Cremonez Sirena

Responsável pelo Projeto

Melissa Anjos Lobato 

Outros autores
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William Rodrigues Araújo,

Tatiane Lopes Rodrigues Dias
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Nos últimos anos, o município de Belém vi-

nha enfrentando um grave problema: inúme-

ras demandas judiciais obrigavam a prefeitu-

ra a fornecer oxigênio em domicílio a 

pacientes com insuficiência respiratória crô-

nica. Porém, não havia previsão orçamentária 

para esse tipo de serviço.

Pessoas com sequelas de Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC), fibrose pulmonar, 

hipertensão pulmonar, neoplasias pulmona-

res, fibrose cística, cicatrizes pulmonares por 

tuberculose (TB) ou micoses pulmonares, entre 

outras doenças, dependiam da hospitalização 

para receber tratamento com oxigenoterapia.

Essa realidade começou a mudar em 2015,  

a partir da implantação do programa Melhor 

em Casa, com incentivo do governo federal. 

No ano seguinte, a Secretaria Municipal de 

Saúde de Belém estabeleceu um protocolo  

assistencial e criou o Serviço de Oxigenotera-

pia Domiciliar, em cooperação técnica e finan-

ceira com a Secretaria de Estado de Saúde  

Pública (Sespa).

Unindo critérios clínicos e administrativos,  

o protocolo assistencial conseguiu operacio-

nalizar o serviço de maneira eficiente, redu-

zindo a judicialização relativa a esse tipo de 

tratamento. Além disso, ele também estabele-

ce uma rotina que possibilita a convivência  

e a participação da família no cuidado com o 

paciente.

A coordenadora do serviço, Karen Tavares,  

explica que os familiares de cada pessoa aten-

dida pelo serviço recebem treinamento para 

auxiliar no uso dos equipamentos em casa, o 

que proporciona uma melhor qualidade de 

vida às pessoas que utilizam a oxigenoterapia. 

Como ponto de partida para a inclusão de no-

vos pacientes ao serviço, é necessária a apre-

sentação de laudo médico emitido por espe-

cialista em pneumologia da rede municipal  

de saúde, acompanhado de documentos pes-

soais do paciente. 

Após isso, a Coordenação do Serviço de Aten-

ção Domiciliar realiza visitas técnicas em  

casa e no hospital, efetivando-se o cadastro do 

usuário com a fonte de oxigênio indicada.  

O terceiro passo é a instalação do equipamen-

to em casa pela empresa responsável pelo  

fornecimento. O paciente e a família recebem 

orientações da coordenação e as equipes do 

Serviço de Atenção Domiciliar fazem o acom-

panhamento clínico mensal. 

Em 2016, quando foi implantado, o serviço 

atendia 30 pacientes. A capacidade atual de 

atendimento é de 70 pacientes ao ano. Para 

Karen Tavares, o principal avanço com a  

Atenção domiciliar 
beneficia pacientes com 

insuficiência respiratória 

BELÉM | PA
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1implantação do serviço foi a desospitalização 

de vários pacientes com insuficiência respira-

tória crônica, que passaram a ser tratados em 

casa. Eles ganharam mais qualidade de vida  

e a gestão otimizou os leitos do SUS, disponi-

bilizando-os a outros pacientes.

Município

Belém (PA)

Secretário de Saúde

Sérgio Amorim de Figueiredo

Responsável pelo Projeto

Karen Laise da Silva Tavares

Outros autores
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A disseminação de processos de planificação 

da atenção à saúde por todo o país permitiu 

que diversas experiências de mudança nas di-

nâmicas de trabalho atingissem resultados 

positivos para a organização do Sistema Único 

de Saúde (SUS). A planificação tem como base 

um planejamento territorializado que visa in-

tegrar as ações da atenção básica com a aten-

ção especializada, priorizando a assistência a 

partir da realidade local. Seguindo exemplo 

de estados como Minas Gerais e Espírito San-

to, a Secretaria de Estado da Saúde de Rondô-

nia (Sesau) decidiu implementar uma rede re-

gional de acompanhamento formada por 

consultores, facilitadores e tutores a fim de 

orientar os processos de trabalho, estrutura-

dos em planejamento, execução, monitoramen-

to e continuidade das ações em saúde pública.

Situado na região do café, leste do estado,  

o município de Cacoal foi o escolhido para re-

ceber a experiência piloto. Localizada a 480 

quilômetro de Porto Velho, a cidade é a quinta 

mais populosa de Rondônia, com quase 90 

mil habitantes, e tem a base econômica cons-

tituída fundamentalmente pelos setores ma-

deireiro, de comércio e agropecuária, sendo 

conhecida como a Capital do Café. Segundo o 

levantamento epidemiológico do município, 

chamava atenção dos gestores públicos o índi-

ce de mortalidade materno-infantil e o alto 

número de hipertensos, além dos casos de  

doenças tropicais transmitidas por vetores 

biológicos.

A Unidade Edmur Marchioli, no bairro Liber-

dade, foi escolhida em 2016 para o início da 

planificação, desenvolvida através de proces-

sos de formação e de organização da estrutura 

do equipamento. “Desde a recepção até o con-

tato com o médico, todos os profissionais en-

volvidos nos serviços foram capacitados e 

treinados para melhorar o acolhimento, ad-

quirindo a compreensão do fluxo do atendi-

mento”, explica a titular da Secretaria Munici-

pal de Saúde, Joelma Sesana. “Reorganizamos 

a estrutura da unidade, com retirada de carta-

zes das paredes que provocavam poluição vi-

sual, troca de armários, climatização do am-

biente e implantação do prontuário eletrônico”, 

descreve.

A planificação seguiu com a realização de ofi-

cinas temáticas facilitadas por representantes 

do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e com o acompanhamento contínuo 

por meio de tutorias. Promovidas entre março 

e outubro de 2017, culminou em um seminá-

rio de avaliação no fim de novembro. Os temas 

abordados nas oficinas foram: rede de atenção 

à saúde; atenção primária; territorialização e 

vigilância em saúde; atenção aos eventos agu-

CACOAL | RO

Planificação da  
Atenção à Saúde qualifica  
atendimento aos usuários 
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dos e atenção às condições crônicas; monito-

ramento e avaliação na atenção primária; 

e assistência farmacêutica.

A reorganização do sistema possibilitou o fim 

das filas na madrugada para garantir o acesso. 

Foi instituído o atendimento com hora marca-

da e o banco de horas para consultas e exa-

mes, além da garantia da medicação necessá-

ria. A população passou a ser atendida de 

acordo com suas necessidades, a partir do 

novo mapeamento da área por meio de visitas, 

o que garantiu o cadastramento de 100% da 

população alcançada pela unidade. A implan-

tação do prontuário eletrônico (e-SUS), a clas-

sificação de risco das famílias pela Escala de 

Coelho e Savassi e a integração da Atenção 

Primária à Saúde com a Atenção Ambulato-

rial Especializada foram outras mudanças 

fundamentais. 

A planificação em Cacoal representa um pro-

fundo aprendizado para a organização do 

SUS nos municípios. Apesar das dificuldades 

enfrentadas pela gestão, como a não adesão 

de alguns profissionais e a insuficiência de re-

cursos humanos para atingir a totalidade da 

cobertura de equipes da atenção básica, os 

resultados acumulados motivam a dissemina-

ção do trabalho, de acordo com a secretária de 

saúde. A experiência já foi expandida para 

quatro das 11 unidades de atenção do municí-

pio. Das sete microrregiões de saúde da cida-

de, quase a metade já conta com a nova meto-

dologia de gestão. “Com a avaliação qualitativa 

do processo, percebemos que melhoramos 

tanto a experiência para o usuário quanto 

para o trabalhador”, comemora.

Município

Cacoal (RO)

Secretária de Saúde

Joelma Sesana

Responsável pelo projeto

Joelma Sesana

Outros autores

Inácia Maria Moreno, 

Keila Pulquerio Varjão Carris, 

Antônio de Pádua Pereira de Oliveira.

Contatos

(69) 99921-8280

joelmasesana@gmail.com
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As filas de espera são preocupações perma-

nentes para boa parte dos gestores que admi-

nistram a média e alta complexidade do Siste-

ma Único de Saúde (SUS) no Brasil. Em 

Maringá, terceira maior cidade do estado do 

Paraná, a herança de enormes filas de espera 

por procedimentos médicos fez com que a 

gestão municipal de saúde desenvolvesse es-

tratégias para reorganizar o fluxo dos usuá-

rios para cirurgias, consultas e exames espe-

cializados. O objetivo da experiência, segundo 

a gerente de Regulação da Secretaria Munici-

pal de Saúde (SMS), Patricia Andrea Portolese, 

era utilizar as fontes de recursos do município 

buscando alcançar a sustentabilidade na oti-

mização entre demanda e oferta de serviços 

contratados. “Um dos principais pontos desse 

processo foi a reavaliação das demandas, por-

que nós tínhamos filas homéricas que vinham 

de muito tempo. Então precisávamos reavaliar 

para saber se as pessoas ainda necessitavam 

do procedimento”, explica. Para ela, era neces-

sário que a gestão se apropriasse de tudo que 

era feito a fim de saber quanto investir para 

acabar com a espera e permitir o efetivo con-

trole dos recursos disponíveis.

“Estabelecemos dentro da Regulação alguns 

pontos que não eram controlados por nós, 

apenas pela Gerência de Auditoria, Controle e 

Avaliação. A ideia era usar tudo que era licita-

do e os recursos que nós tínhamos disponí-

veis”, explica Portolese. O processo foi inicia-

do em dezembro de 2017 com um amplo 

levantamento do que era ofertado pelo muni-

cípio e dos convênios, licitações e parcerias 

existentes com instituições externas. De acor-

do com a gestora, os casos emergenciais  

foram sistematizados e na sequência um  

Cadastro Único foi desenvolvido para reunir 

os dados dos usuários de Maringá. “A partir 

daquele momento, todos os pacientes que uti-

lizassem o atendimento médico da Atenção 

Básica passariam pela classificação de risco, 

que determina se a especialidade necessária 

demanda alta, média ou baixa prioridade”, re-

lata. A prioridade clínica do usuário após a 

classificação pode ocorrer de 30 a 45 dias 

(alta), de 45 a 90 dias (média) ou ainda de 90 a 

180 dias (baixa).

A gestão municipal implantou ainda um pai-

nel de controle em tempo real que possibilita 

o monitoramento do fluxo dos usuários e da 

quantidade de procedimentos realizados, o 

que permite que novas medidas sejam execu-

tadas para garantir a sustentabilidade do  

sistema. “Podemos saber onde e quando usar 

os investimentos, e se é preciso alguma ação 

específica em uma área. Por exemplo, em tem-

po real sabemos todas as consultas especiali-

zadas que foram feitas no mês por unidade e 

por profissional, e dá para mensurar tudo que 

foi liberado pela Regulação e o que a Atenção 

Organização de demanda 
especializada garante 

gestão sustentável 

MARINGÁ | PR 
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Nesse sentido, o dashboard ajuda tanto no 

controle dos investimentos quanto na avalia-

ção dos indicadores para cumprir as metas do 

município. De acordo com a gerente, cerca de 

85% dos casos de média complexidade estão 

com os prazos sendo cumpridos. 

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde 

investiu nos encontros colegiados para reunir 

semanalmente profissionais de diversos seto-

res, como os gerentes da Atenção Básica, da 

Vigilância em Saúde, da Gerência de Audito-

ria, Controle e Avaliação, da Gerência de  

Regulação, bem como técnicos do financeiro e 

do centro de capacitação. “É importante que 

todos falem a mesma língua. Mesmo que o 

gestor não esteja presente, os diretores fazem 

o repasse do que está acontecendo”, avalia a 

gerente da Regulação, para quem a implanta-

ção do Cadastro Único e do dashboard possibi-

litou realizar a mensuração instantânea dos 

investimentos feitos e das definições de  

contratações dos prestadores. Dessa forma,  

Maringá tem conseguido diminuir o absente-

ísmo e promover a otimização dos recursos 

públicos, possibilitando atender as necessida-

des de cada região de saúde de maneira  

equânime e humanizada.

Município

Maringá (PR)

Secretário de Saúde

Jair Francisco Pestana Biatto

Responsável pelo projeto

Patricia Andrea Cabral de Souza Portolese

Outros autores

Iomara Bispo Pires,  

Silvio Aparecido Torres da Silva,  

Jair Francisco Pestana Biatto,  

Alan Ricardo dos Santos

Contatos

(44) 99929.3145

saude_especialidades@maringa.pr.gov.br



13
6

Imagine o tamanho do desafio para um muni-

cípio de 75 mil habitantes enfrentar uma epi-

demia de dengue que em um ano teve 5 mil 

casos registrados? Era preciso sensibilidade, 

mãos dadas e muito trabalho para reverter nú-

meros tão expressivos. E o Município de Cur-

velo, em Minas Gerais, não mediu esforços no 

combate, prevenção e controle das Arboviro-

ses que atingiram a cidade em 2016, impac-

tando a vida das pessoas e os serviços públicos 

de saúde.   

Bravos guardiões puseram-se nas ruas. Diante 

da situação epidemiológica do Aedes aegypti 

em Curvelo era preciso unir forças entre os 

agentes de saúde, esses que estão habilitados 

a entrar na casa das pessoas, que conhecem 

suas rotinas e encontram as portas abertas. 

Para tanto, foi elaborado em 2017 um projeto 

de mobilização que teve como principal estra-

tégia promover a integração dos Agentes  

Comunitários de Saúde (ACSs) e os Agentes de 

Endemias (ACEs), mediante ações de preven-

ção e controle das Arboviroses. 

“O Projeto Cidadão Agente, Curvelo conscien-

te no combate ao Aedes aegypti teve como  

finalidade fortalecer a prevenção e o combate 

ao vetor na Atenção Primária, através da inte-

gração dos agentes, além de conscientizar a 

população a participar efetivamente das ações 

de controle, eliminando os criadouros do 

mosquito, interrompendo seu ciclo evolutivo, 

tornando-se vigilante no combate ao vetor”, 

esclarece a Secretária Municipal de Saúde de 

Curvelo, Rejane Valgas Oliveira Galvão. 

Era preciso, portanto, acionar novos atores 

para que a mobilização social se desse de for-

ma efetiva e revertesse a proliferação da doen-

ça. A equipe de educadores em saúde da Vigi-

lância Ambiental, de forma ordenada e 

integrada, envolveu então todos os veículos 

de comunicação do município na divulgação 

do projeto, mobilizou as associações de bair-

ros e desenvolveu ações educativas nas 34 ins-

tituições de ensino da cidade. Fora, claro,  

a participação das equipes da Estratégia Saú-

de da Família, que realizaram as visitas domi-

ciliares, promovendo ações de educação em 

saúde no combate ao vetor nas respectivas 

áreas de abrangência.

A integração entre Vigilância em Saúde e 

Atenção Primária resultou ainda na iniciativa 

de premiação dos Imóveis Modelos (dentro 

dos padrões preconizados). Durante as visitas 

técnicas, os moradores que tivessem seus do-

micílios livres do Aedes aegypti recebíam 

cupons para a participação em sorteios men-

sais. Após o sorteio, os agentes organizavam 

visitas surpresa para averiguar as condições 

dos imóveis e premiar os proprietários que 

mantivessem suas casas livres dos criadouros. 

CURVELO | MG

Cidadão agente,  
Curvelo consciente no 

combate ao Aedes aegypti
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O trabalho dos agentes também foi reconheci-

do com o recebimento de brindes e destaque 

“Agente Nota 10”. As escolas se envolveram 

realizando a gincana “Xô Aedes. Passa ou  

Repassa. Errou torta na cara”, que levou co-

nhecimento de forma divertida aos alunos 

que se tornaram “agentes vigilantes” em suas 

próprias casas.

O cerco se fechou para o mosquito transmis-

sor da dengue. Em 2016 foram mais de 5 mil 

casos registrados, em 2017 houve uma redu-

ção para 291 casos suspeitos e, no ano seguin-

te, 209. “Essa redução se deve a uma soma de 

fatores, mas foi possível perceber a mudança 

de comportamento da população e dos agen-

tes que se envolveram no combate ao vetor. 

Cabe ainda destacar que, pela primeira vez 

nos últimos anos, os profissionais se engaja-

ram de forma efetiva e espontaneamente nas 

ações de controle das Arboviroses e na sensi-

bilização e mobilização da população”, come-

mora a Secretária de Saúde.

Curvelo ocupa o 14º lugar no ranking das  

50 cidades pequenas brasileiras que apresen-

tam melhor desenvolvimento econômico, 

segundo estudos recentes. O município é Polo  

Microrregional de Saúde, referência em aten-

ção secundária e urgência/emergência para 

dez municípios. Possui dois hospitais, um 

Pronto Atendimento, 17 equipes da Estratégia 

Saúde da Família (cobertura de 72,78% da po-

pulação) e três Centros de Saúde.

Município

Curvelo (MG)

Secretária de Saúde

Rejane Valgas Oliveira Galvão

Responsável pelo Projeto

Albany de Souza

Contatos 

(37) 88076240

educsaude.curvelo@gmail.com
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Websérie documental apresenta experiências exitosas das Secretarias Municipais de Saúde de todas as regiões do 

país, premiadas anualmente na Mostra Brasil, Aqui tem SUS

Confira os premiados da 3ª temporada:

Transformando Sorrisos – Borba – AM (2018) 
Temas: POPULAÇÃO RIBEIRINHA, SAÚDE BUCAL,  
UBS FLUVIAL

Acolhimento com classificação de risco na AB: a experiência  
de uma capital da Amazônia legal – Porto Velho – RO
Temas: ATENÇÃO BÁSICA, CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Sou Zero Cárie – Francisco Santos – PI
Temas: SAÚDE BUCAL, ATENÇÃO BÁSICA

Organização da rotina diária de crianças com Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA) – Timbaúba dos Batistas – RN
Temas: AUTISMO, PSICÓLOGO, PSIQUIATRA 

Tratamento de feridas à laser – Siriri – SE (2018)
Temas: LASER, INOVAÇÃO NO TRATAMENTO
 
Setor de Atividades Especiais Espaço Mulher (SAEEM) –  
São Luís – MA (2018)
Temas: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, HOSPITAL DE 
URGENCIA E EMERGENCIA
 
Experiência do Teatro no acolhimento da família ribeirinha – 
Limoeiro do Ajuru (2018)
Temas: POPULAÇÃO RIBEIRINHA, ATENÇÃO BÁSICA, 
ATENDIMENTO DOMICILIAR
 
Comitê Permanente Intersetorial de Enfrentamento às 
Arboviroses – Fortaleza – CE (2018)
Temas: COMBATE AO AEDES, AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS, AÇÕES INTERSETORIAIS, SAÚDE NA ESCOLA
 
Consultório na Rua: Produção de Afetos e Encontros –  
Maceió – AL (2018)
Temas:  POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENÇÃO 
BÁSICA, ATENDIMENTO ITINERANTE, ARTERAPIA

Grupo de atividades para desenvolvimento motor e cognitivo – 
FERNÃO – SP
Temas: AVC, TERCEIRA IDADE, FISIOTERAPIA, TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Projeto Arte Viva – Mangaratiba – RJ
Temas: NOTIFICAÇÃO, VIOLÊNCIA, VIOLÊNCIA CONTRA  
A MULHER

Inovando o cuidado de usuários em sofrimento psíquicos – 
Antônio João – MS
Temas: SAÚDE MENTAL, NASF

Unidade de Referência de Práticas Integrativas e Complementares 
– Cuiabá – MT
Temas: URPICS, REIKE, AURICULORERAPIA, HOMEOPATIA

Idosos em Ação – Pancas – ES 
Temas: TERCEIRA IDADE, FISIOTERAPIA 

Resposta sobre surto de Febre Amarela – Piedade de Caratinga - 
MG
Temas:FEBRE AMARELA, VACINAÇÃO

CAPS Itinerante – Riachão do Jacuípe – BA
Temas: CAPS, CAPS ITINERANTE, INTEGRAÇÃO SAÚDE 
MENTAL E ATENÇÃO BÁSICA

Atividade física na zona rural – Pontalina – GO
Temas: ATENÇÃO BÁSICA, NASF

Tratamento de água – Saloá – PE
Temas: ÁGUA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Diagnóstico Situacional: planejamento e execução das ações 
estratégia de Saúde da Família – Porto Nacional – TO
Temas: ATENÇÃO BÁSICA, SAÚDE DA FAMÍLIA, GESTÃO

Escola da Gestante e Visita à maternidade – Apucarana – PR
Temas: SAÚDE DA MULHER, SAÚDE DA GESTANTE, PARTO 

NAT-JUS – Joinville –SC
Temas: JUDICIALIZAÇÃO 

Reunião da Rede – Minas do Leão – RS
Temas: GESTÃO, INTERSETORIALIDADE, SAÚDE NA ESCOLA

T odos os vídeos e as temporadas podem ser acessados pelo 
Portal Conasems e pelo canal do Youtube:

youtube.com/canalconasems
conasems.org.br/brasil-aqui-tem-sus/
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