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eDitorial

É com alegria que compartilhamos com vocês a Revista da I Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS, realizada 
durante o I Congresso Virtual do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, entre 
os dias 10 de julho e 10 de novembro de 2020. A Mostra Brasil aqui tem SUS é uma atividade de integração e 
intercâmbio entre profissionais e gestores do SUS, já consolidada nos congressos da instituição. A cada ano 
que passa, é mais e mais aguardada pelos trabalhadores da saúde. 

Assim seria em 2020, quando já organizávamos o nosso Congresso Nacional, que aconteceria em julho no 
município de Campo Grande-MS. No entanto, em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou 
o estado de contaminação ao grau de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2). A medida levou-nos a todos a parar, repensar e reorganizar nossos processos de trabalho, inclusive a 
realização do Congresso Nacional e, consequentemente, da Mostra Brasil aqui tem SUS.

E nesse cenário desafiador, diante de um inimigo desconhecido e altamente letal, decidimos que realizaría-
mos nosso Congresso e nossa Mostra sim, mas faríamos diferente, inovando como o momento exigia. Optamos 
por realizar a ambos de forma virtual.

Decisão tomada, mangas arregaçadas e muito trabalho pela frente, partimos para a organização do evento, 
sempre contando com a parceria essencial dos COSEMS em todos os momentos e em cada um dos estados. 
O desafio estava posto: como reorganizar uma atividade de forma virtual - onde o encontro presencial 
e a troca entre pares é a essência da proposta - sem perder a potência e o entusiasmo desse trabalha-
dor-autor, que deseja compartilhar conosco seu trabalho, seu dia a dia na linha de frente da luta contra 
a COVID-19? 

Algumas inovações somaram-se à decisão de realizar a Mostra virtual. Pela primeira vez haveria uma úni-
ca temática - ações de “Enfrentamento à COVID-19” - e um novo sistema de informação foi criado, permitindo 
a inscrição direta dos autores no site do Congresso. Se a palavra de ordem era agilidade e uso da tecnologia, 
já que se tratava de uma Mostra virtual, a seleção e avaliação foram realizadas via sistema - o que facilitou e 
agilizou enormemente todas as etapas do processo.

Não houve premiações, uma vez que o objetivo era valorizar e mostrar o trabalho de todos na linha de frente, 
mas as experiências de maior destaque foram exibidas em sete lives ou rodas de conversa on line. Cada estado 
da federação esteve representado pela melhor experiência e na última live foram exibidos os trabalhos que a 
comissão de avaliação da Mostra considerou como melhores nas cinco regiões do país. 

O resultado de todo esse esforço está disponível nessa publicação eletrônica, em um catálogo on-line para o 
visitante explorar o universo das experiências selecionadas - https://congresso-virtual.conasems.org.br/mos-
tra/experiencia/explorar/, como também estará presente na próxima edição do Catálogo da Mostra Virtual 
Brasil, aqui tem SUS.  
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Respeitando a dinâmica que a pandemia imprimiu a cada um dos municípios brasileiros, alcançando-os 
em momentos distintos e também de forma e nível de gravidade diferenciados, optamos por organizar a Mostra 
durante todo período do Congresso do Conasems. 

Durante a fase de inscrições, entre agosto e novembro de 2020, foram registrados 1.140 trabalhos, dos quais 
847 concluídos e aptos para seleção. Deste total, 629 experiências foram selecionadas pelos COSEMS e poste-
riormente analisadas, cada uma delas, por três avaliadores convidados, entre trabalhadores, gestores do SUS e 
professores universitários do Brasil inteiro. 

As experiências apresentadas nos mostraram o SUS vivo, com toda sua energia e potência, em todas as 
frentes de atuação no enfrentamento à pandemia. Destacam-se a criatividade e ousadia dos trabalhadores e 
gestores que foram em busca de informações para construir saídas e alternativas para o enfrentamento à pan-
demia sem interromper a rotina que seguia necessária.

O resultado desses movimentos tem sido registrado num amplo rol de experiências que nos contam da reor-
ganização da Rede de Atenção à Saúde (RAS); do exercício da integração da Vigilância em Saúde (VS) com a 
Atenção Básica (AB); da disponibilidade dos equipamentos de proteção individual (EPIs) que envolve a saúde 
do trabalhador; do cuidado com a saúde mental de usuários e trabalhadores; do uso das Práticas Integrativas 
e Complementares (PICS); da Comunicação com a população; do uso de Tecnologias; da atenção e orientação 
a grupos de risco (idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, etc) e populações especificas (LGBT, ribeirinhos); da 
assistência odontológica; dos processos de educação permanente em parcerias ensino-serviço-comunidade; da 
ação social, etc. 

Outra inovação desta edição da Mostra foi o lançamento da Série Especial “Brasil, aqui tem SUS”, com ma-
térias jornalísticas das experiências apresentadas nas lives, publicadas no site do Congresso e do Conasems. 
Foi a riqueza mapeada nessas reportagens que nos instigou a organizá-las nesta Revista virtual, que hoje lhe 
entregamos com o propósito de registrar, valorizar e dar visibilidade a essas experiências. Esperamos que todos 
que fizerem a leitura possam, de forma facilitada, conhecer e trocar ideias e sobretudo entender a real dimen-
são do Sistema Único de Saúde, a maior política de estado do Brasil.

Uma ótima leitura!   

WILAMES FREIRE BEZERRA
PRESIDENTE DO CONSELhO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAúDE - CONASEMS
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Mostra Brasil aqui tem SUS – Educação 
Permanente em Saúde em Movimento

ALCINDO ANTONIO FERLA1

FLáVIO ALEXANDRE CARDOSO ALVARES2 

MARCIA CRISTINA MARQUES PINhEIRO3

A Mostra Brasil aqui tem SUS, que acontece há 17 anos durante o 
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS 
consolida-se e se legitima como um riquíssimo e acolhedor momento de 
troca e compartilhamento do dia a dia de trabalhadores e gestores mu-
nicipais na construção cotidiana do SUS. Com os anos, os objetivos, a 
sensibilização e mobilização de trabalhadores e gestores, os prêmios e 
produtos da Mostra extrapolaram os limites do Congresso e pudemos 
enxergar por meio dela, o SUS potente, o SUS vivo e que dá certo, e que 
nem sempre tem a visibilidade devida.

Como então ultrapassar o rico e feliz momento da atividade no con-
gresso, e dar continuidade, visibilidade, força, replicabilidade e susten-
tabilidade a essas experiências?

A energia potencial armazenada nesses anos de aprendizado entre-
gou-nos acúmulo teórico metodológico que nos instiga a realizar mais, e 
transformar toda essa energia em movimento. 

Neste atípico ano de 2020, realizamos a 1ª Mostra Virtual Brasil 
aqui tem SUS – Enfrentamento à COVID-19 e mais uma vez a força do 
trabalho e da educação permanente em saúde se fizeram presentes no 
cotidiano dos municípios, nos pontos em que o sistema de saúde brasi-
leiro encontra cada pessoa, mesmo em tempos de pandemia. A opção 

1 Médico. Doutor em Educação, Professor permanente dos programas de pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, em Psicologia da Universidade Federal do Pará e em Saúde da Família da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mediador 

e Comentarista na 1ª Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS - enfrentamento à COVID-19.
2 Cientista Político, Especialista em Metodologias Ativas de Ensino, Mestre em Administração, Assessor técnico do Conasems. Comissão Orga-

nizadora da 1ª Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS - enfrentamento à COVID-19.
3 Odontóloga sanitarista, Especialista em Saúde Coletiva, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Estratégica em Saúde, Mestra em Saúde 

Coletiva, Assessora técnica do Conasems, Coordenadora Nacional da Mostra Brasil aqui tem SUS.
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de fazê-la temática, com as experiências de enfrentamento à pandemia, 
demonstrando os esforços grandiosos de todas as pessoas que fazem o 
Sistema Único de Saúde no seu dia a dia, salvando vidas, prevenindo o 
contágio, esclarecendo as pessoas, lutando ferozmente contra notícias 
falsas que fazem a infodemia e expõe a saúde de todos e todas, mobi-
lizando a sociedade para o necessário isolamento social e medidas in-
dividuais e coletivas de proteção, protegendo os trabalhadores e traba-
lhadoras das áreas essenciais. E não faltaram experiências, ao todo 847, 
de todas as regiões do Brasil. Também foi necessário fazer a Mostra de 
forma remota. A pandemia não foi motivo para inviabilizar o encontro 
das experiências, o compartilhamento dos conhecimentos produzidos 
no cotidiano do trabalho.

A Mostra Brasil aqui tem SUS tem demonstrado duplamente a po-
tência da educação permanente no desenvolvimento do trabalho. Na 
sistematização das experiências, quando trabalhadores e gestores se 
ocupam de decidir o que será compartilhado e como será feito. Colocar a 
experiência em análise, avaliar os efeitos que as iniciativas têm no coti-
diano do sistema local de saúde e gerar conhecimentos compartilháveis 
é um dos vetores de força da educação permanente. Quantas rodas vir-
tuais e presenciais, quantos intercâmbios de ideias, quantos documen-
tos e artigos foram lidos e quantas versões foram escritas e reescritas 
dos trabalhos apresentados à Mostra Brasil aqui tem SUS? E quantas 
soluções para problemas do cotidiano, na atenção, na gestão, na organi-
zação das redes e do trabalho foram produzidos ao refletir e analisar, em 
equipe, as iniciativas realizadas? Não há a Mostra “atividade” sem que 
se mobilizem as forças do cotidiano e esse em movimento, desenvolve o 
trabalho. Mas essa é uma parte da potência de educação permanente, 
que funciona no âmbito local. A segunda camada de força e de capaci-
dade de transformação é o compartilhamento das experiências na etapa 
de apresentação, na leitura dos resumos, nas discussões que acontecem 
entre autores e trabalhadores dos sistemas locais, mas também com tra-
balhadores da formação. As trocas e o compartilhamento do conheci-
mento que advém da experiência de cada local desenvolve o trabalho 
em outros locais, pela cooperação horizontal, mas também renova o co-
nhecimento  que embasa a formação dos próprios trabalhadores, dos es-
tudantes e docentes da graduação, das residências, das especializações, 
dos contatos dos mestrados e doutorados com o cotidiano do SUS.

A Mostra Brasil aqui tem SUS é a demonstração da força do trabalho 
em cada município e em cada serviço. É a vida e a força do SUS que se 
expressam na Mostra. Não é somente a atividade, que nos enche de ale-
gria e de esperança. Começa antes, nas oficinas de produção textual, nos 
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encontros para refletir e analisar o próprio trabalho, no planejamento de 
ações de pesquisa e aprendizagem, na preparação das apresentações e 
dos resumos. Segue no momento do encontro e se continua depois, quan-
do a experiência local toma o mundo. Nessa edição, tomou o mundo das 
redes sociais, segue na publicação que apresentamos às pessoas que 
leem a versão física ou virtual desse texto e dos trabalhos aqui registra-
dos, e faz funcionar pequenas mudanças, mudanças nem tão pequenas 
e impacta no cuidado às pessoas, na prevenção do seu adoecimento, na 
ação cotidiana da atenção básica nos determinantes e condicionantes 
da saúde em cada território. E segue ainda mais, quando, algum tempo 
depois, se transforma em material de pesquisa e estudo. A mostra é um 
sopro fresco de SUS no cotidiano do SUS. É a maior expressão da educa-
ção permanente em saúde, emergindo de todos os serviços e alcançando 
um enorme universo de pessoas interessadas em aprender como o SUS 
funciona em cada ponto de atenção, em qualificar seu trabalho para 
atender ainda melhor as pessoas e gerenciar de forma ainda mais efi-
ciente e com a alma do SUS os recursos disponíveis.

A Mostra Brasil aqui tem SUS é uma festa para o maior sistema de 
saúde universal do planeta, uma homenagem ao trabalho essencial que 
se faz em cada serviço, em cada rede e em cada secretaria municipal de 
saúde. Enfim, uma comemoração à vida e aos padrões de civilidade que o 
sistema de saúde produz ao cuidar das pessoas, ao evitar que elas adoe-
çam e ao promover toda a saúde que cabe em cada território, mostrando 
que já caminhamos bastante desde a promulgação da Constituição de 
1988, mas ainda temos muito caminho a percorrer, mas um caminho 
que se faz ao caminhar, como na poesia, com compromisso com todas as 
vidas e com todas as conquistas que já foram alcançadas.

Salve a Mostra Brasil aqui tem SUS! Salve o SUS! Salve o trabalho 
de cada pessoa que faz o cotidiano dos sistemas municipais de saúde! 
Salve a educação permanente em saúde, que nos desafia a aprender 
com o cotidiano e a compartilhar, generosamente, o que aprendemos no 
trabalho!
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A Mostra Brasil aqui tem SUS – visibilidade, 
troca, compartilhamento, aprendizados, 

reconhecimento 
CRISTIANE MARTINS PANTALEÃO1 E ChARLES CEZAR TOCANTINS2

Ao longo de sua história, o Conselho Nacional de Secretarias Munici-

pais de Saúde – CONASEMS tem se mostrado capaz de enfrentar os de-

safios de seu tempo, dando respostas para a efetivação do Sistema Único 

de Saúde – SUS, mostrando aos Gestores Públicos de Saúde que sonhos 

podem tornar-se realidade e que é possível efetivar um sistema de saúde 

universal, equânime e integral. 

Em 2004, no XX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde, realizado na cidade de Natal-RN, foi incorporado à programação 

do evento a “Mostra Brasil Aqui tem SUS”, que se transformou hoje no 

maior painel de experiências e práticas de atenção e gestão do SUS.

A Mostra Brasil Aqui tem SUS completa 17 anos, neste ano atípico 

de 2020, no qual o mundo enfrentou a maior pandemia dos últimos 100 

anos. A pandemia da SARS-COV-2 modificou o cotidiano planetário e 

modificou também a Mostra. 

Adaptando-se ao momento, o Conasems organizou seu 1º Congresso 

Virtual e dentre suas atividades, a 1ª Mostra Virtual Brasil Aqui Tem SUS - 

Enfrentamento à Covid-19. O toque especial em relação às outras mostras 

foi que além de ter sido realizada de modo totalmente virtual, ela tornou 

ainda mais evidente a força e importância da saúde pública no país. 

Apesar da Covid-19 ser uma doença nova, especialmente no início em 

que havia pouca informação científica confiável, foram inscritas 847 ex-

periências das quais 629 foram selecionadas pelos Conselhos Estaduais 

1 Enfermeira, Especialista em Gestão Pública em Saúde, Mestranda em Saúde Coletiva, Vice Presidente do CONASEMS, Secretária Municipal de 

Saúde de Ubiratã/PR
2 Advogado, Administrador, Especialista em Gestão Pública, Vice-presidente do CONASEMS, Presidente do Cosems Pará, Secretário Municipal 

de Saúde de Cametá/PA
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de Secretarias Municipais de Saúde – Cosems para participarem da 

Mostra Nacional. 

A sensação inicial de insegurança e dúvidas com relação a organi-

zação do sistema de saúde para atender e resolver os problemas relacio-

nados foi rapidamente superada pelos profissionais de todo o país, cujas 

experiências inscritas mostraram a qualidade, criatividade e rápida 

resposta diante da maior emergência em saúde pública do século. Em 

menos de 5 meses de pandemia no Brasil, os profissionais do SUS mos-

traram iniciativa e compromisso em experiências que foram referência 

no cuidado à saúde e responsáveis por salvar muitas vidas.

Os trabalhos abordaram diversos temas relacionados às ações da 

gestão municipal e serviços de saúde no enfrentamento à Covid-19. En-

volveu a organização da rede de atenção à saúde; a saúde e segurança 

do trabalhador; a educação em saúde; a vigilância em saúde, incluindo 

ações de integração com a atenção básica; a assistência farmacêutica; 

a mobilização social, o engajamento comunitário e a intersetorialidade.

A Mostra teve ampla participação e se destacou pelo seu conteúdo, 

apresentando claramente como os gestores e profissionais do SUS en-

frentaram a pandemia. Observamos nesses trabalhos a valorização das 

diretrizes do SUS.

É importante ressaltar a capilaridade do Conasems para mobilizar 

pessoas de todo o país e a capacidade de “reinvenção” de práticas de 

saúde com incorporação tecnológica, desregulação, teleconsulta, aco-

lhimento de usuários de forma inovadora, estruturação e reestrutura-

ção das unidades para as novas rotinas de serviço, integração entre a 

vigilância em saúde e atenção primária. Houve também o resgate das 

ações de vigilância sanitária integradas às demais ações e serviços de 

saúde, saúde mental de usuários e trabalhadores de saúde e novas prá-

ticas de reabilitação pós-COVID.

A 1a Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS – Enfrentamento à COVID-19 

mostrou o vigor e, também,  a capacidade dos gestores municipais e tam-

bém a reação para a resposta à pandemia, provando que o Brasil possui 

um sistema de saúde robusto onde atuam excelentes profissionais que 

trabalham e constroem em seu dia a dia uma nação mais solidária.

Reconhecendo o impacto negativo e triste das mortes que a pande-

mia causou e ainda causa, também temos muito a agradecer e, princi-

palmente, reconhecer todo trabalho desempenhado por esses profissio-

nais em cada ponto do sistema.
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E nosso desafio agora é manter ativa toda essa criatividade, em or-

ganizar os serviços de saúde de acordo com a necessidade de cada ter-

ritório, atendendo a todas as necessidades de saúde da população, de 

maneira ascendente, participativa, resolutiva, respeitando os princípios 

do SUS.

Orgulho de fazer parte de Sistema Único de Saúde.

Esse é o SUS que nós vemos e acreditamos!
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A 1a Mostra Virtual “Brasil, aqui tem 
SUS – Enfrentamento à COVID-19”: um 

acontecimento que afirma e fortalece o SUS
JOSé IVO PEDROSA1 

Ter participado como avaliador e comentarista na 1a Mostra Virtual 
“Brasil, aqui tem SUS – Enfrentamento à COVID-19”, evento promovido 
pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONA-
SEMS, que já integra a programação dos congressos anuais da entidade 
e pela primeira vez na modalidade virtual proporcionou a mim, a opor-
tunidade de vivenciar um acontecimento no sentido que sua realização, 
a implicação dos gestores municipais e o compromisso dos profissionais 
que integram as equipes de saúde e que relataram suas vivências, inau-
gurou um novo estado de coisas, tornando visíveis movimentos, sujeitos 
e espaços que até então pareciam capturados pela emergência de um 
outro acontecimento, a pandemia de COVID-19.

A noção de acontecimento remete para a noção de emergência, sendo 
ao mesmo tempo irrupção e transição, contendo a continuidade e a des-
continuidade, a semelhança e a diferença (LADRIÈRE, 1977).  Dessa for-
ma a 1ª Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS afirma os princípios de uni-
versalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde – SUS, 
o direito à saúde por parte dos cidadãos e cidadãs ao tempo em que põe 
em cena movimentos singulares que surgem e são gestados no âmbito 
dos municípios, dos grupos sociais, das unidades e equipes de saúde.

Enunciar e transformar em possibilidades a potência gerada da von-
tade, compromisso e ousadia desses sujeitos, expressa nas experiências 
apresentadas, faz toda a diferença num cenário em que as contradições 
estruturais, as incertezas, a insegurança, a infodemia (epidemia de fake 
news) geram situações de pânico, conformismo, fatalismo ou a sensação 
de impotência diante da magnitude das dificuldades.  

1 Médico. Doutor em Saúde Coletiva. Professor Titular da Universidade Federal do Delta do Parnaíba-PI.
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Também foi um acontecimento avaliar experiências que contem-
plam desde o exercício da autonomia e integração da gestão municipal 
evidenciadas na construção participativa dos planos de contingência, 
na gestão dos recursos, tecnologias e responsabilidade sanitária, à cria-
ção de novos espaços de práticas de saúde como as famílias em seus do-
micílios e o território como lugar da vigilância e educação e saúde, sus-
tentadas pela participação da população com sua cultura e seus modos 
de viver, que tornaram possível a instauração de um cotidiano até então 
desconhecido, inaugurando parcerias entre movimentos sociais.

Diante da riqueza e da pluralidade das possibilidades apresentadas 
o avaliador não somente emite um juízo de valor de acordo com os crité-
rios estabelecidos, mas permite a si mesmo contemplar e se envolver no 
acontecimento visualizando nos efeitos gerados elementos que concre-
tizem e fortaleçam a expressão – Brasil! Aqui tem SUS.

Cada experiência participante abre perspectivas sobre a vivência na 
gestão do SUS municipal, nas relações institucionais e políticas acenan-
do que o SUS que acontece é muito mais que o cumprimento de normas, 
protocolos e acordos. É resultado de vontade política e de investimentos 
assim como do compromisso, de criatividade, de invenção e de conexões 
entre gestão do sistema, movimentos sociais, usuários e trabalhadores 
na perspectiva de protagonizarem as políticas públicas e de saúde.

As inovações apresentadas, outro critério de avaliação, aqui signifi-
cam a produção de saúde em que tecnologias, saberes, diálogos e possi-
bilidades resultam em práticas profissionais mais integradas, colabora-
tivas, animando o sentido de equipe em direção ao cuidado integral. Os 
diversos modelos e desenhos das intervenções convergiam para a dimi-
nuição das desigualdades e promoção da inclusão social, assinalando 
as condições para sua sustentabilidade e continuidade, demonstrando 
que as lições apreendidas e as vivências realizadas são fundamentais 
para que o município se torne um ator institucional na formulação e 
gestão da política de saúde e participe ativamente das esferas de arti-
culação, negociação e pactuação do SUS.  

Por fim, as experiências reavivam na memória a trajetória do movi-
mento sanitário brasileiro, o processo permanente e contínuo de tornar o 
SUS presente na vida das pessoas, tendo como efeito o orgulho e o prazer 
de participar de um evento que aponta caminhos e anima a esperança 
de que o possível não se encontra tão distante.  

Referências

LADRIÈRE, Jean. A articulação do sentido. São Paulo: EDUSP, 1977.
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A visualidade háptica das  
Mostras Brasil, Aqui tem SUS

RICARDO BURG CECCIM1

Enquanto na visualidade óptica apenas o olho percebe, na visuali-
dade háptica é o corpo que percebe. O olhar háptico sente, vê com a ex-
tensão da pele. No olhar háptico a percepção visual é indiscernível da 
percepção tátil. A apreensão háptica se faz por aproximação sensível, 
não apenas do órgão da visão, mas do órgão da sensação, a pele. É como 
quando distinguimos o olhar e a visão ou a visão e a visualidade. Se cabe 
a uma mostra, deixar ver, as mostras “Brasil, Aqui Tem SUS” solicitam do 
espectador um olhar também ao longo da pele, proximidade ativa com 
a realidade, onde ela é sensível e se move. As mostras Brasil, Aqui Tem 
SUS se contrapõem a visualidade óptica, pois ativam ou despertam no 
espectador uma visualidade háptica. Enquanto desde uma visualidade 
óptica o espectador guarda distância e vê desde longe ou desde fora, na 
visualidade háptica o espectador dissolve a distância e observa em co-
nexão com o relator. Nas mostras Brasil, Aqui Tem SUS o observador é 
convidado a se mover com a realidade, mais do que observar as formas, 
discernir as texturas do fazer, como diria o estudioso da comunicação vi-
sual, professor Osmar Gonçalves dos Reis Filho, da Universidade Federal 
do Ceará, ao explicar o olhar háptico nas artes (REIS FILHO, 2012, p. 80).

As mostras trazem um cotidiano vivo, movente, desafiador, operado 
por agentes das práticas, os operadores sociais do trabalho. Existe um 
domínio do trabalho que pode ser entendido como o mover-se do fazer 
cotidiano: é o cotidiano das práticas ou é onde a realidade exige a pre-
sença do trabalho e do gestor, em sua conexão com o cuidar, o atender e o 
acolher, assim como com o ensinar, o aprender e o conviver. É no cotidia-
no que as coisas fluem e que tudo vira acontecimento, é onde nos apreen-
demos vivos e movemos a realidade, como desafia Humberto Matura-
na em “Cognição, Ciência e Vida Cotidiana” (MATURANA, 2001). Num 
instante estamos atendendo, noutro em reunião de equipe, em seguida 

1 Sanitarista e educador, professor titular de educação em saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente do Programa de Pós-

Graduação em Educação.
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ligando para o setor de suprimentos, logo mais correndo para ver quem 
grita na sala de espera ou o que foi o ruído na rua: um atropelamento, 
uma batida policial? É no cotidiano que encontramos os professores e 
estagiários, exercemos a preceptoria, escutamos o relato da visita domi-
ciliar, pedimos ajuda ao residente nas campanhas educativas, ficamos 
sabendo que o vovozinho não compareceu porque faleceu, que a gestan-
te deu à luz na noite passada, que o colega está com suspeita de Covid-19 
e outro foi buscar pão e manteiga para o cafezinho em grupos de reveza-
mento para o alívio da jornada.

Chegada a divulgação anual do Congresso do Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde – Congresso do Conasems, é hora 
de verificar se está ali, quem sabe, mais uma edição da Mostra: nossa, o 
que podemos levar esse ano?! Tantos acontecimentos nesse último ano, 
o povo pedindo mais vagas na Academia da Saúde, a taxa de cobertu-
ra de teste rápido para a sífilis finalmente aumentou, a vigilância criou 
uma ação de comunidade, os grupos agora são mistos, o horário de fun-
cionamento foi estendido, um morador de rua teve a ferida cicatrizada, 
nenhum caso de internação, a introdução da biodança com estudantes 
de fisioterapia da universidade estadual e um grupo de masculinidades 
no NASF. Se for bem avaliado, quem sabe até sai um artigo?! Embora 
artigo já seja outra modalidade, para outros fins... Focar na mostra! O 
que queremos fazer ver do nosso cotidiano?

A mostra não é uma atividade eminentemente reflexiva, ela procura 
comunicar e confrontar o próprio cotidiano. Mostrar, permitir visua-
lidades, pensar sobre os cotidianos, seus e dos pares. As realidades se 
aproximam ou se afastam? Um detalhe: preparar a mostra é selecionar 
o que queremos fazer ver/saber, mas não é uma tese, uma dissertação, 
uma monografia, não é transformar o fazer em uma análise de divulga-
ção no meio científico, é a difusão por pares, é a construção da narrativa 
da experiência transformada em conhecimento. O cotidiano emite suas 
teorias inovadoras e os operadores sociais do cotidiano sua maneira pe-
culiar de interpretar e fazer usos. O cotidiano inventa métodos.

A mostra diz respeito à difusão da informação em movimento, difí-
cil de encontrar em veículos da comunidade científica, mas fonte para 
a produção de conhecimento científico. Experiências que não estariam 
nos canais oficiais de divulgação bibliográfica, distribuição e controle 
da documentação científica, finalmente incluídas em bibliografias, ca-
tálogos e videodocumentários, acessíveis em sistemas de busca. Não 
determinada por interesses comerciais ou acadêmicos, as mostras di-
fundem informação e conhecimento altamente atualizados, alcançan-
do um público de pares, convidando acadêmicos à troca, interlocução 
e interação, estabelecendo comunicação com e entre gestores atuais ou 
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anteriores. É um tipo de gestão do conhecimento por comunidades de 
prática, aprendizagem social e divulgação de “resultados” da experiên-
cia, sendo produzida fora dos canais de publicação e distribuição em 
ciência e tecnologia e “agenciadora” de visualidades hápticas: tocam na 
pele, fazem vibrar o sensível, emocionam, reinventam o ver-ouvir-sentir.

As mostras Brasil, Aqui Tem SUS, constituem documentos de traba-
lho e de intervenção na realidade, documentos de gestão política ou de 
políticas, documentos de avaliação ou de problematização e documentos 
de memória e história. O Conasems se torna meio sistemático de coleta 
de informes, difusão da informação organizada e distribuição do conhe-
cimento de base local. Ainda não foi medido o impacto na pesquisa, mas 
eu, como avaliador acadêmico das últimas mostras, sei dizer da visuali-
dade háptica que oferece e convoca. A mostra não é controlada por in-
teresses estranhos à divulgação do fazer cotidiano, essa é sua força, seu 
mérito, sua potência: fonte aberta de produção de energias ao fazer, ao 
interagir, ao compartilhar. A “literatura” representada pelas mostras de-
veria compor a tomada de decisão das práticas embasadas em evidência 
ou compor a saúde coletiva embasada em evidências. Os autores de in-
formação bibliográfica sabem do quanto essa literatura precisa existir, 
ser encontrada e ser usada, ocupando-se em organizar sua referenciação 
no mundo científico e acadêmico (BOTELHO; OLIVEIRA, 2015).

As mostras Brasil, Aqui Tem SUS são particularmente importantes 
como um meio de gestão do conhecimento, fortalecimento das comuni-
dades de prática, geração de grupos de estudo do trabalho e emergência 
de comunidades de aprendizagem, formais ou espontâneas, sistemáti-
cas ou episódicas, regulares ou temporâneas. Vida longa às mostras! In-
venção preciosa para dar conta, minimamente, de que há mais de 5.000 
municípios produzindo realidade a cada dia, respondendo às inovações 
que a realidade impõe, desafiando pesquisadores a tomarem o cotidiano 
como choque sensível de mundo.

Desde meus primeiros convites – para avaliador e para comentarista 
– percebo que não é possível exercer o ser impassível, como em uma ban-
ca de defesa de monografia, dissertação ou tese, aqui se vê e escuta com a 
pele, se aprende e apreende o SUS com a pele. Se aqui tem SUS, exponha 
sua pele, você só corre o risco de ficar mais antenado, mais sensorial e 
mais inteligente. É a minha síntese.
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Destaque

A desinformação pode ser tão letal quanto a ausência de cui-
dado em período de pandemia. Pensando nisso, o município de 
Goianésia, de 75 mil habitantes, lançou mão do uso da tecnologia 
para aproximar profissionais de saúde e população. Um mês após os 
primeiros casos de Covid-19 chegarem ao Brasil, a gestão municipal 
criou um chatbot, espaço virtual mediado por robôs cujo objetivo 
é prestar esclarecimentos, minimizando dúvidas diante do desco-
nhecimento em torno da doença. O usuário que quiser informações 
ou orientações deve enviar uma mensagem para o número do Coro-
naWhats, e o chatbot responderá automaticamente.

Boa parte da população de Goianésia, localizada no estado de 
Goiás, vive da agropecuária e da plantação de cana de açúcar, atra-
vés das usinas instaladas na região. O município tem 22 unidades 
básicas de saúde, cerca de cinco hospitais privados, um hospital 
municipal e uma Unidade de Pronto Atendimento, que virou centro 
de referência para o tratamento da Covid-19.

 “O chatbot surgiu em abril, quando observamos que a população 
precisava de mais informação. Como tudo era muito recente, tínha-
mos que difundir orientações. No início a principal dica era para 
permanecer em casa, evitando se dirigir à unidade de saúde sem 
necessidade. Além de orientar a população, precisávamos triar”, diz 
a autora da experiência, Ana Raquel Pereira Severino. A ferramenta 
digital foi um reforço para evitar o deslocamento desnecessário das 
pessoas aos serviços de saúde por desinformação. 

Idealizado por uma empresa de telecomunicações que presta 
serviço ao município, o chatbot tem funções pré-programadas, den-
tre elas a realização de um cadastro inicial com nome, CPF (para evi-
tar trote ou perfil falso) e endereço. Através de perguntas objetivas 
sobre sinais e sintomas característicos da doença, o sistema elabora 
um perfil do usuário, estabelecendo uma espécie de classificação 
de risco: leve, moderado ou alto risco. Nos dois primeiros casos, o 
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paciente recebe informações, é orientado a conversar com o profis-
sional de saúde caso sinta necessidade ou a procurar a unidade de 
saúde diante do agravamento de sintomas. 

Os usuários classificados como de alto risco são imediatamente 
contactados pelo profissional de saúde. Alguns dos sintomas con-
siderados importantes para definir o estado de saúde são febre, dor 
de garganta, falta de ar e comorbidade. Um dos pontos altos da fer-
ramenta é a facilidade de acesso, via whatsapp. Basta salvar o nú-
mero e iniciar a conversa. Diante das incertezas sobre o que estava 
por vir, a demanda pelo serviço era bem alta. 

Além do papel fundamental no controle da pandemia, contri-
buindo para evitar um colapso no sistema de saúde, o CoronaWha-
ts ultrapassou as expectativas, possibilitando diagnósticos mais 
abrangentes. Ao investigarem possíveis sintomas da Covid-19, 
profissionais de saúde muitas vezes identificaram outras doenças, 
como quadros avançados de ansiedade ou dengue. O efeito mul-
tiplicador do trabalho também pôde ser sentido nas redes sociais. 
Valorizando a promoção da saúde, os profissionais reuniram as 
principais dúvidas e perguntas frequentes e difundiram como in-
formações nos espaços de comunicação da Secretaria de Saúde.

O projeto sempre esteve integrado ao trabalho na Central Covid, 
cuja equipe, composta por cerca de 20 profissionais, tem acesso às 
informações geradas no CoronaWhats no próprio celular, através 
de um aplicativo denominado Boat maker. O trabalho é realizado 
por enfermeiros e odontólogos das UBS, que passaram por um pro-
cesso de capacitação.

EnGajamEnto

Ana Raquel Pereira Severino se formou em enfermagem em de-
zembro de 2019 e logo depois foi trabalhar como voluntária no se-
tor administrativo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU). Quando a pandemia chegou ao município, ela foi remane-
jada para a Central Covid, onde ficou mais cinco meses como volun-
tária, trabalhando madrugada à dentro com uma equipe formada 
por seis profissionais. “Foi algo grandioso, uma experiência incrí-
vel. Nos mantivemos firmes e não faltou aparelhos, medicamentos. 
Foi muito bom mesmo”, comemora.   

Atualmente contratada pelo município, além de trabalhar na 
Central, ela dá plantões à noite e nos finais de semana na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA). Ana Raquel, o filho e os pais foram 
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contaminados por Covid-19 e ela foi a única da família que não ad-
quiriu imunidade da doença. “Não me arrependo hora nenhuma, 
faria tudo dez vezes mais. Aprendi muito a valorizar e defender 
o SUS (Sistema Único de Saúde). Pude ver o quanto ele é impor-
tante e o quanto as suas diretrizes são executadas com êxito. 
Sem ele as perdas seriam muito maiores”, concluiu.

Até o começo de dezembro, o município contabilizou 4.676 ca-
sos confirmados da doença, com 85 óbitos. A experiência foi reco-
nhecida como o melhor trabalho da região Centro-Oeste durante a 
1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. 
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Distrito Federal desenvolve protocolo 
para manter atenção de usuários com 

lesões de pele
O que fazer diante da pandemia para proteger e ao mesmo tempo 

manter as ações de cuidado de usuários que necessitam de acom-
panhamento permanente no Sistema Único de Saúde (SUS)? A per-
gunta ecoou das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e dos ambulató-
rios que tratam de enfermidades na pele do Distrito Federal (DF), 
o que levou a Câmara Técnica de Cuidados com a Pele a construir 
protocolos de atendimento de acordo com a realidade do território. 
Como as orientações vindas do Ministério da Saúde e de organis-
mos internacionais tinham como centralidade o enfrentamento da 
Covid-19, os profissionais se viram diante do desafio de buscar solu-
ções próprias para atender as necessidades da população. 

Os documentos com orientações se destinam a três públicos 
prioritários. O primeiro deles refere-se aos pacientes estomizados, 
que passaram por processo cirúrgico para a realização de abertura 
na parede abdominal ou no intestino. No Distrito Federal, 1.300 
pessoas estão sendo acompanhadas nos 12 ambulatórios de esto-
mia existentes, que oferecem cuidados também aos usuários do 
entorno de Goiás. O documento define regras seguras de funcio-
namento dos ambulatórios, orienta a atuação dos enfermeiros no 
atendimento e define um protocolo de dispensação de equipamen-
tos e de acompanhamento dos usuários. O material também traz 
orientações sobre o enfrentamento à Covid-19 e a adaptação ao am-
biente físico.

Carlos Emídio é usuário do SUS e frequenta semanalmente um 
ambulatório de estomia do Distrito Federal. Após um período de 
internação, onde passou por uma ileostomia, ele vem aprenden-
do com os profissionais de saúde como lidar com as mudanças. 
A ileostomia é uma abertura (estoma) criada cirurgicamente para 
desviar o fluxo do intestino delgado e armazenar as fezes em uma 
bolsa coletora. “Quero dizer que está todo mundo de parabéns aqui, 
o atendimento é excelente. Vim do hospital de Santa Maria e desde 
então sou atendido semanalmente. Aprendi a trocar o curativo, a 
utilizar a bolsa de colostomia e o serviço tem me ajudado bastante. 
Só tenho a agradecer”.  

Brasília- DF
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A rotina antes da pandemia estabelecia a necessidade de se diri-
gir mensalmente ao ambulatório para buscar equipamentos, como 
as bolsas coletoras. Dentre as mudanças, os pacientes passaram a 
receber mais equipamentos, o que permite só se dirigir à unidade 
a cada dois meses. As avaliações começaram a ser feitas por fotos 
e por atendimentos via whatsapp e os pacientes classificados como 
grupo de risco – idosos, crianças, gestantes, imunodeprimidos, 
transplantados e doentes respiratórios – podem ter acesso aos cui-
dados via representante legal, sem precisar se deslocar à unidade 
para pegar material ou realizar cadastro. 

LEsõEs DE PELE nas UBs

O outro público alvo da experiência são as pessoas que precisam 
de tratamento de feridas nas Unidades Básicas de Saúde. No Distri-
to Federal existem 175 UBS, cada uma constituída de duas a quatro 
equipes de saúde da família. Os usuários foram classificados entre 
sintomáticos respiratórios ou não e, dependendo do caso, tratados 
em áreas isoladas. Os profissionais receberam orientações sobre 
quais coberturas utilizar nos curativos para permanecer por mais 
tempo na pele, sobre a ampliação da distribuição de material para a 
realização dos curativos em casa, com acompanhamento à distân-
cia, e sobre a possibilidade de agendamento das consultas para evi-
tar aglomerações. 

Brasília- DF

Conheça o 
protocolo 

elaborado pela 
Câmara Técnica 

de Cuidados 
com a Pele
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As orientações visam também evitar a sobrecarga dos profissio-
nais, já que a porta de entrada dos pacientes com Covid-19 no DF 
são as unidades de saúde. De acordo com o presidente da Câmara 
Técnica de Cuidados com a Pele, Ronivaldo Pinto Ferreira, o Siste-
ma Único de Saúde do Distrito Federal nunca fechou suas portas aos 
usuários. “Como estamos na gestão, ficamos muito preocupados 
em como orientar a continuidade dos serviços na ponta. Preci-
sávamos apenas de tempo de reorganização”, atesta. A Câmara 
Técnica é um órgão consultivo e propositivo da Secretaria de Saúde 
que trabalha com prevenção de lesão de pele.

CUiDaDo Com o PRoFissionaL DE saúDE

O terceiro público prioritário da experiência foram os próprios 
profissionais de saúde, que vêm sofrendo com lesões na pele, sobre-
tudo na face, devido a utilização cada vez mais intensiva de Equi-
pamentos de Proteção Individual (EPIs). Foi então elaborado um 
informativo com orientações sobre como prevenir e tratar lesões 
de pele com os medicamentos disponíveis nas unidades de saúde. 
O material foi divulgado nas redes sociais, no site da Secretaria de 
Saúde e no sistema eletrônico de informações, como também foi 
realizada uma live voltada ao tema. Outras lives também tiveram 
a função de orientar os servidores das UBS sobre a importância de 
manter o tratamento do pé diabético nos nove ambulatórios volta-
dos a esse cuidado.  

Até o dia 22 de setembro foram confirmados 184.554 casos de Co-
vid-19 no DF, dos quais 172.996 foram recuperados e 3.097 foram a 
óbito. Além das unidades de saúde, há também um hospital de re-
ferência e um hospital de campanha para atendimento da Covid-19. 
Esta experiência foi escolhida para representar o Distrito Federal na 
terceira live da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. 

Secretário Municipal de Saúde:  Francisco Araújo Filho

Autor: Ronivaldo Pinto Ferreira

Co-autores:  Edlaine Lopes Meneses Cardoso, Rafaela Bertoglio  

Escher, Luciene De Moraes Lacort Natividade, Luz Marina  

Alfonso Dutra, Sabrina Meireles De Andrade

Contatos: ronny.pinto@hotmail.com / (61) 9827-3768

Brasília- DF

Assista a 3a live

https://www.youtube.com/
watch?v=gPIexiaAq7g&t=159s 
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Anápolis desenvolve protocolo 
de biossegurança para proteger 

profissionais de saúde
Anápolis (GO), uma cidade de médio porte com aproximada-

mente 400 mil habitantes, desenvolveu duas estratégias prioritá-
rias de enfrentamento à Covid-19 baseadas no uso da tecnologia da 
informação e na criação de Unidades de Referência Coronavírus. 
Nesses espaços foram montadas equipes responsáveis pela realiza-
ção de visitas domiciliares de moradores com suspeita da doença, 
o que gerou a necessidade de criação de um protocolo de biosse-
gurança para proteger os profissionais que estão na linha de frente 
contra a pandemia. 

A implantação de um serviço de whatsapp permitiu a investiga-
ção e o acompanhamento de casos suspeitos, sem que fosse estabe-
lecida uma relação presencial entre profissionais e usuários. A po-
pulação que entra em contato com o serviço via aplicativo, recebe 
orientações e responde a uma sequência de perguntas para a identi-
ficação de sintomas da doença. Dependendo das condições de saú-

5 UBS  
adequadas como  

espaços de referência 
com base em 

localização geográfica

realização de atendimento  
em horário estendido  
na rotina de trabalho 

capacidade de resposta 

presença de residentes em medicina 
de família e comunidade
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de, a conduta prevê o acompanhamento remoto, com orientações 
sobre medidas de isolamento, o encaminhamento para a unidade 
de referência ou a visita domiciliar. 

Os critérios para a adequação de cinco Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) para tornarem-se espaços de referência contra a doença 
basearam-se na localização geográfica, realização de atendimento 
em horário estendido na rotina de trabalho, capacidade de resposta, 
como também a presença de residentes em medicina de família e 
comunidade. Dependendo do quadro clínico identificado no pro-
cesso de triagem via whatsapp, como o agravamento dos sintomas 
ou a presença de grupos de risco, os profissionais das unidades de 
referência são solicitados a realizar as visitas domiciliares. Aqui a 
necessidade de proteção se amplia.

PRotoCoLo DE BiossEGURança

Júlia Maria Oliveira é fonoaudióloga e divide o tempo como pro-
fessora universitária e funcionária da Vigilância Epidemiológica do 
município. Ao observar as fotos dos profissionais da Atenção Básica 
(AB) em campo sem condições adequadas de proteção, percebeu a 
necessidade de criar protocolos de biossegurança. “Quando vi que 
os colegas estavam indo fazer as visitas sem paramentação, fiz uma 
exposição dentro da universidade que resultou na criação dessa 
linha de abordagem”, conta. O Centro Universitário de Anápolis 
UniEVANGÉLICA, instituição ao qual Júlia trabalha, já desenvolvia 
um processo educacional semelhante, mas totalmente voltado para 
a atenção hospitalar. 

Foi então iniciado um projeto de educação permanente, envol-
vendo profissionais da Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica e 
universidade, onde foram estabelecidos os papeis de cada uma das 
instituições. A Secretaria de Saúde disponibilizou os Equipamentos 
do Proteção Individual (EPIs) para o treinamento. A Atenção Bási-
ca forneceu os contatos dos profissionais e organizou as escalas de 
plantão para que os mesmos fossem treinados dentro do turno de 
trabalho. A universidade ofereceu a estrutura para a montagem de 
um cenário que permitiu a realização do treinamento através de 
uma metodologia ativa.

O protocolo estabeleceu um passo a passo sobre os cuidados que 
deveriam ser adotados nos diferentes ambientes, que seguia uma 
sequência sobre paramentação e disparamentação e visita domici-
liar. As visitas foram divididas em cinco momentos: saída da UBS, 

110
profissionais de saúde 

treinados

Definição de  
passo a passo  
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a serem adotados  
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cuidados no carro, chegada no domicílio, saída do domicílio e re-
torno para a UBS.  Os profissionais também foram preparados para 
realizar o Swab, um dos exames indicados para detectar o corona 
vírus. “Em cada um dos momentos de trabalho pensamos em micro 
barreiras sanitárias, considerando a estrutura e os materiais dispo-
níveis e a forma de realizar o atendimento. Nos organizamos para 
que todos os profissionais fossem preparados dentro de um proto-
colo único”, detalha Júlia.   

intEGRação Ensino-sERviço

A presença dos estudantes de medicina foi fundamental. Coor-
denados pela fisioterapeuta, eles contribuíram com a elaboração 
dos protocolos e materiais de divulgação. Vídeos com orientações 
de segurança foram produzidos e divulgados no instagram do 
projeto, antecipando as orientações do treinamento. No total, 110 
profissionais de saúde, entre enfermeiros e médicos que realizam 
as visitas domiciliares, foram treinados através de uma simulação 
realística com pacientes atores. Os cursos duravam quatro horas e 
envolviam a participação de no máximo dez profissionais.

Para Júlia, o encontro entre ensino, serviço e comunidade foi 
muito rico. Ela destaca a interação com os estudantes de medicina 
como algo gratificante. “Todos queríamos salvar o mundo, mas 
estávamos sem armas. Muitos estudantes entenderam que me-
dicina é justamente isso, ajudar de alguma maneira”. A expe-
riência virou um trabalho científico na universidade e está sendo 
multiplicada em outros municípios. 

Jéssica Maboni, residente do primeiro ano do curso de Medicina 
de Família e Comunidade e profissional da AB, expressou sua grati-
dão pelo cuidado recebido dos colegas de profissão. “Eu gostaria de 
agradecer pelo trabalho de sistematização e padronização do proto-
colo de proteção. Nós, profissionais que estamos na linha de frente, 
sendo expostos, nos sentimos muito cuidados”, afirmou. Ela conta 
que a intensão é reproduzir o treinamento, repassando as informa-
ções para os demais servidores da UBS.  

Anápolis é o município polo da Regional de Saúde Pirineus. Pos-
sui 32 unidades com mais de 68 equipes e cobertura da Estratégia 
Saúde da Família de 71% da população. No total, foram confirmados 
até o dia 9 de outubro 13.372 casos de Covid-19, sendo 11.561 curados 
e 332 óbitos. A experiência representou o Estado de Goiás na quarta 
roda de conversa da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS.

Anápolis - GO
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Assista a 4a live

https://www.youtube.com/
watch?v=KtMvstQBNn0&t=7s
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Campo Grande - MS

Uso da tecnologia no SUS 
contribui com o monitoramento  

da Covid-19

A incorporação da tecnologia no Sistema Único de Saúde (SUS) 
vem pautando um debate antigo que envolve a possibilidade de am-
pliação do acesso aos serviços de saúde, maior controle e monitora-
mento das políticas públicas e transparência no uso das informa-
ções. Por uma série de dificuldades estruturais, esse processo não 
vem avançando na velocidade esperada, mas o surgimento da pan-
demia expôs a necessidade de construir soluções onde o uso da tec-
nologia é urgente. Em Campo Grande (MS), foi desenvolvida uma 
ferramenta de monitoramento dos casos da covid-19, suspeitos ou 
confirmados, para auxiliar na tomada de decisões e sobretudo ouvir 
as necessidades dos usuários, diminuindo o distanciamento entre a 
população e o poder público. 

Partindo da indagação sobre as condições de saúde individuais, 
os usuários são convidados a responder a um questionário on line, 
que o direciona a diferentes campos, dependendo das suas espe-
cificidades. Esse sistema de triagem para a covid-19 foi criado por 
profissionais de saúde e tecnologia, de acordo com protocolos mé-
dicos. Ele não substitui nenhuma ferramenta tradicional de inves-
tigação, mas contribui com a qualidade no uso das informações. De 
acordo com a resposta do cidadão, ele é orientado a tomar algumas 
medidas. Pacientes que não têm sintomas da doença, por exemplo, 
mas tiveram contato com alguém que testou positivo, recebem um 
tipo de encaminhamento. Gestantes ou pessoas acima de 60 anos 
são direcionadas a outras formas de acompanhamento. 

A primeira coisa a ser verificada é a existência de possíveis sin-
tomas, como febre, dor de garganta, tosse frequente, dentre outros.  
Depois, a ferramenta web busca verificar se aquele usuário possui 
alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão e problemas car-
diovasculares. Dependendo do resultado do prontuário eletrônico, 
as demandas são organizadas de acordo com uma classificação 
de risco. Pessoas assintomáticas recebem orientações preventivas 
e são incentivadas a fazer uma nova triagem caso venham a sen-
tir algo novo. Cada usuário faz o seu próprio cadastro uma única 
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vez, tendo preservada a sua privacidade, e pode voltar a consultar o 
sistema a cada seis horas. Para acessar o aplicativo, que possibilita 
inclusive verificar o histórico de consultas anteriores, basta inserir 
CPF e senha cadastrada. 

As pessoas classificadas como “provável sintomático” passam a 
ser acompanhadas de forma virtual e os casos “sintomáticos” são 
aconselhados a procurar um serviço médico. “Dependendo do caso, 
depois da triagem o médico entra em contato e gerencia o paciente. 
Por mais que esteja assintomático, se o indivíduo consultar o sis-
tema três vezes, vamos procurá-lo para ver o que precisa”, explica 
Paulo Fernando Garcia Cardoso, diretor-presidente da Agência Mu-
nicipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC), uma 
autarquia da administração indireta do município responsável pela 
criação do sistema. 

inFoRmação útiL

Além do módulo voltado ao usuário, o sistema traz também um 
módulo médico onde os dados dos pacientes ficam disponibiliza-
dos em um grande painel de informações. Esses prontuários eletrô-
nicos entram no sistema de monitoramento da Secretaria de Saú-
de, criando subsídios para a tomada de decisão. O sistema também 
possibilita o planejamento de ações em âmbito coletivo porque as 
informações geram um mapa de calor da pandemia, de acordo com 
os endereços especificados no cadastro, permitindo que a gestão 
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promova um trabalho de desinfecção, acolhimento, monitoramen-
to dos idosos e grupos de risco, dentre outros. 

“O sistema tem sido uma ferramenta fundamental no ras-
treio e monitoramento dos pacientes, contribuindo significati-
vamente com a construção e análise dos índices epidemiológi-
cos. Dessa forma, auxilia na tomada de decisões e na melhoria 
da qualidade da informação. Isso certamente traz um resulta-
do direto na assistência ao paciente, uma vez que por se tratar 
de uma doença nova e com risco de evolução inesperada, é de 
suma importância que a gente tenha esse tipo de monitora-
mento”, reconhece o secretário municipal de saúde, José Mauro 
Pinto de Castro.

Para que tudo funcione bem, a Prefeitura tem investido na me-
lhoria da infraestrutura de redes, instalação de computadores nas 
unidades de saúde e integração dos sistemas de informação esta-
dual e municipal. “Nunca deixamos essa ferramenta fechada. Já 
transferimos a tecnologia para muitos municípios aqui do Estado e 
estamos prontos para doar para outros Estados. De fácil parametri-
zação, está disponível a muita gente”, afirmou Paulo.

Campo Grande tem 850 mil habitantes. Dividido em sete regiões, 
reúne mais de 150 unidades de saúde. De acordo com o boletim epi-
demiológico da Secretaria Municipal de Saúde, a capital do Mato 
Grosso do Sul tinha, no dia primeiro de setembro, 21.902 casos con-
firmados da doença, dos quais 20.530 pacientes foram recuperados.  
Mais de mil pessoas foram triadas pelo aplicativo. A experiência re-
presentou o estado de Mato Grosso do Sul na segunda roda de con-
versa da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS.  

Secretário Municipal de Saúde:  José Mauro Pinto de Castro Filho

Autor: Paulo Fernando Garcia Cardoso

Co-autores:  Alexandre Cezar Pavon, Érica Cristina Pires Ulrich, 

Patrícia Nogueira Gomez, Rodrigo Aparecido dos Santos Ferreira, 

Anderson Paulino dos Santos

Contatos: pauloxfernando@hotmail.com/ (67) 9811-51717
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watch?v=vtHThDb1XA4&t=776s
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Reorganização da Atenção à Saúde  
controla pandemia em Primavera do Leste

Primavera do Leste é uma cidade de 63 mil habitantes, localiza-
da no Estado do Mato Grosso, cuja base da economia é o agronegó-
cio, com a plantação de soja, milho e algodão. O município é muito 
jovem, tem apenas 34 anos de existência, mas um Produto Interno 
Bruto (PIB) elevado, fator que atrai muitas pessoas de outras locali-
dades. E por isso se tornou uma espécie de polo de saúde da sua mi-
crorregião, uma referência não oficializada que desafia o desenho 
da política de saúde municipal. A microrregião ao qual pertence 
é constituída por 19 municípios e depois de Rondonópolis, cidade 
polo, é Primavera do Leste que oferece maior variedade de serviços.   

A enfermeira e coordenadora da Vigilância em Saúde, Mônia 
Maia de Lima, conta que o município entrou em alerta em relação 
à epidemia após uma reunião de rotina sobre vacinação em Ron-
donópolis, em que o tema da Covid-19 entrou na pauta de debate. 
Imediatamente ela alertou o prefeito e a secretária de saúde sobre 
a necessidade urgente de organizar a rede de atendimento para dar 
conta do que estava por vir. A prioridade no início foi criar uma Cen-
tral telefônica para transmitir informações aos usuários, evitando 
deslocamentos desnecessários às unidades de saúde. Foi então 
aproveitado o número 0800 da Ouvidoria Municipal e mais dois 
números de celular para atender via whatsapp. 

Central telefônica 
reunindo servidores do  

Centro de Referência em saúde  
do trabalhador (CEREst),  
do Centro de testagem e 

acolhimento (Cta)  
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à saúde da Família (nasF)
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A equipe responsável por prestar esclarecimentos à população 
veio a partir do remanejamento de servidores da saúde, que não po-
deriam estar na linha de frente dos atendimentos por serem por-
tadores de doenças crônicas, gestantes ou idosos. Também foram 
realocados servidores das unidades de saúde cujas atividades esta-
vam reduzidas em função da pandemia.  Compuseram a equipe de 
teleatendimento servidores do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST), do Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) 
e profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), for-
mado por dois enfermeiros, uma fisioterapeuta e um médico.

O papel da Central era orientar, monitorar e investigar os casos 
suspeitos de Covid-19, como também encaminhar os usuários aos 
serviços em funcionamento. No começo da pandemia nenhuma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) fazia atendimento, pois não havia 
disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o 
que acabou centralizando o cuidado em uma unidade sentinela e 
em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Central era en-
tão responsável por agendar os atendimentos, os testes e orientar 
para onde a população com síndrome respiratória deveria ir. 

DEsCEntRaLização

Na medida em que o cenário epidemiológico mudava o trabalho 
da Central foi sendo remodelado. O município chegou a ter 80 casos 
confirmados por dia e mais de cinco mil pessoas contaminadas até 
novembro. “Como a gente queria manter o monitoramento, apesar 
do crescimento dos casos, ampliamos as equipes e disponibilizamos 
mais três telefones para investigação”, conta Mônia Maia. A expan-
são da demanda levou também à descentralização da atenção, mo-
mento em que as UBS começaram a fazer atendimento para os sinto-
máticos respiratórios. As equipes de odontologia das 16 unidades de 
saúde assumiram o atendimento remoto em suas respectivas áreas. 

Hanna, usuária do Sistema Único de Saúde, passou a ter acom-
panhamento por telefone após ser diagnosticada com a doença. Ela 
relata que somente em um dia recebeu três ligações de profissionais 
de saúde. “Tenho somente que agradecer o carinho e a dedicação. 
Esse trabalho humanizado faz toda diferença. Não é fácil, mas jun-
tos iremos passar por isso tudo com muita fé em Deus”. 

As equipes de saúde bucal monitoram, investigam, oferecem 
orientação sobre medidas de isolamento e dão um retorno para a 
Central sobre os pacientes. Caso tenha agravamento, o próprio mé-
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dico da UBS faz o atendimento. “A gente teve que entender como 
cada pedaço da rede estava funcionando para orientar o usuá-
rio. Compartilhar saberes entre a equipe multiprofissional foi 
muito importante, inclusive emocionalmente. A gente se forta-
leceu e conseguiu difundir o trabalho da Vigilância em Saúde, por-
que muitos voltaram para os seus postos com uma visão ampliada 
sobre o papel da Vigilância”, relata Mônia.

Os pacientes moderados e com agravo, que tiveram que ser hos-
pitalizados, continuam a ser monitorados pela Central. Diariamen-
te, um profissional é responsável por ligar para os hospitais, seja do 
município ou de outras regiões, para acompanhar a evolução dos 
casos. Em Primavera do Leste existem três hospitais de pequeno 
porte da rede privada, cuja Secretaria Municipal de Saúde contra-
tualiza os serviços. A Secretaria já tinha uma UTI conveniada, mas 
com um único leito para Covid-19. Foi então montada uma UTI 
exclusiva para Covid-19 em um dos hospitais, que tinha estrutura 
física mas não tinha equipamentos, e alguns pacientes foram refe-
renciados para Rondonópolis e Cuiabá. 

Atualmente, verifica-se uma queda importante dos casos de Co-
vid-19 em Primavera do Leste e os serviços estão sendo aos poucos 
restabelecidos, embora em menor escala. “É difícil dizer se a gente 
teria mais ou menos casos graves ou óbitos, mas o papel do SUS foi 
fundamental. Foi essencial na organização de toda rede no municí-
pio, ofertando o serviço de assistência que era necessário, inclusive 
para os usuários da rede privada e para quem estava na zona rural, 
bem distante de nós. Não consigo imaginar o que seria o enfrenta-
mento da pandemia se não fosse o SUS”, reconhece a coordenadora 
da Vigilância. 

A experiência representou o Estado do Mato Grosso na sexta live 
da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. 

Secretária Municipal de Saúde:  Laura Kelly Hortenci de Barros
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Destaque

população lGBt recebe apoio social 
e psicológico durante a pandemia

A Unidade de Saúde da Família Praia do Sol (USF), localizada no 
município de Jaboatão dos Guararapes (PE), reúne travestis e tran-
sexuais em um coletivo denominado Grupo da Diversidade, cujo 
objetivo é trabalhar questões relacionadas à saúde física e emocio-
nal, como também intervir sobre as iniquidades sociais. A rotina 
dos encontros, que tradicionalmente acontecem uma vez por mês 
de forma presencial, foi interrompida pela pandemia. Em Jaboatão, 
como em todo país, os profissionais estão sendo desafiados a rede-
senhar as políticas de saúde para absorver a demanda da Covid-19, 
sem deixar para trás as populações mais vulneráveis e os mais de-
pendentes de um cuidado continuado.

Foi então desenvolvido um projeto para manter os encontros, 
utilizando-se do whatsapp como ferramenta tecnológica na forma-
ção de um grupo virtual. A preocupação central da equipe de saúde 
era estabelecer condições específicas no planejamento das ações de 
enfrentamento à Covid-19, que considerassem as iniquidades so-
ciais e de saúde aos quais este grupo estava submetido. A UFS Praia 
do Sol localiza-se em uma região onde há muitos pontos de prosti-
tuição e talvez por isso boa parte do grupo seja profissional do sexo, 
o que intensifica o preconceito e o sofrimento psíquico diante da 
necessidade de isolamento social.

A população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran-
sexuais) está submetida cotidianamente à violência e à discrimina-
ção, que se refletem na esfera da saúde. Não há, por exemplo, nos 
sistemas de notificação oficiais do Ministério da Saúde um campo 
específico que considere as especificidades de gênero, o que dificul-
ta o mapeamento das necessidades desse público alvo. Em Jaboatão 
dos Guararapes, a construção de ações voltadas a prestar assistência 
a esses grupos na Atenção Básica (AB), a partir das pautas trazidas 
pelo controle social, se dá no âmbito da Coordenação Municipal de 
Saúde Integral da População LGBT.

Encontros virtuais  
reúnem

22 pessoas
dentre elas 17 travestis e 

transexuais, um homem trans 
e a equipe de saúde, formada 

por médica, assistentes sociais, 
enfermeira e coordenador  

de saúde LGBT.
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As reuniões pelo whatsapp criaram novas possibilidades de diá-
logo e acompanhamento em saúde do grupo, mantendo o vínculo 
entre usuários e equipe e fortalecendo a continuidade do cuidado. 
Vinte e duas pessoas fazem parte dos encontros virtuais, dentre elas 
17 travestis e transexuais, um homem trans e a equipe de saúde, for-
mada por médica, assistentes sociais, enfermeira e coordenador de 
saúde LGBT. A pautas das reuniões foram sendo construídas a partir 
das inquietações trazidas pelos integrantes frente à pandemia. 

Thais Muniz, mulher trans, passou muito tempo procurando um 
espaço que acolhesse a população LGBT até encontrar a USF Praia do 
Sol. Ela conta com gratidão sobre a sua experiência no local. “Tive bom 
acolhimento, ajuda de ótimos profissionais de saúde, acompanha-
mento psicológico e consulta com a endocrinologista. Fiz exames e 
consegui ganhar cesta básica durante a pandemia, uma ajuda mara-
vilhosa no momento em que estava precisando. Continuamos juntos 
no grupo de whatsapp, onde nos comunicamos e ajudamos umas às 
outras. O que a nossa classe LGBT precisa é de união e no grupo con-
versamos sobre tudo, de saúde à fisionomia. Eu só tenho a agradecer”.

Foram estabelecidas estratégias de cuidado e de promoção da 
cidadania a partir de quatro temáticas categorizadas pelos profis-
sionais: continuidade do uso e administração de hormônios por 
travestis e transexuais; garantia do auxílio emergencial pelo públi-
co LGBT; assistência à saúde mental; e vigilância de casos suspei-
tos e confirmados de Covid-19. A partir do entendimento de que a 
saúde não tem como responder a todas as necessidades sociais, a 
equipe buscou fortalecer ações intersetoriais com a Secretaria de 
Assistência Social e Direitos Humanos, que resultou na distribuição 
de cestas básicas e na garantia do direito ao auxílio emergencial do 
governo federal. 

Entre os meses de março e maio, todos os usuários tiveram pelo 
menos um atendimento por profissionais de saúde e as receitas mé-
dicas dos transgêneros, que realizam hormonização, foram validadas 
por 90 dias para evitar interrupção do tratamento. Como a maior 
parte do grupo é profissional do sexo, a pandemia intensificou a pre-
carização das condições de sobrevivência, tornando fundamental a 
intervenção das assistentes sociais, que conseguiram a distribuição 
das cestas básicas e através de um processo de orientação ajudaram a 
garantir o auxílio emergencial para 83% dos participantes. 

A preocupação diante das demandas psicológicas dos usuários 
motivou a realização de novas articulações, envolvendo a Coorde-
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nação Municipal de Saúde Mental e o Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (Nasf). Por meio de teleatendimento psicológico, os LGBT 
foram acompanhados por meio de chamadas telefônicas, skype ou 
whatsapp. Mesmo vivenciando ainda o enfrentamento da pande-
mia, a gestão municipal criou um ambulatório LGBT como espaço 
de referência na atenção a esse público. A usuária Thaís Muniz está 
tendo acompanhamento no ambulatório no seu processo de transi-
ção de gênero.

inCiDênCia DE CoviD-19

Dos 18 usuários do grupo da diversidade, dois apresentaram sin-
tomas de Covid-19 e foram testados e orientados pela equipe de Vi-
gilância, além de receberem material de proteção, como máscaras e 
álcool em gel. Alguns dos integrantes do grupo relataram a dificulda-
de de manter o isolamento social, interrompendo o uso do sexo como 
profissão. Sem qualquer atitude de julgamento, a equipe forneceu in-
formações sobre cuidados preventivos.  “As orientações preventivas 
sobre Covid-19, de acordo com a política de redução de danos para 
esse público, possibilitou a linearidade do cuidado e a adesão ao tra-
tamento, pois eles não eram julgados como errados. Essa experiên-
cia criou um grande canal tecnológico cidadão, que vê o usuário 
de uma forma integral, como um indivíduo completo”, relata a 
secretária municipal de saúde, Zelma de Fátima Chaves Pessôa.

Jaboatão dos Guararapes é o segundo maior município de Per-
nambuco, com mais de 700 mil habitantes. Como faz parte da re-
gião metropolitana de Recife, com grande trânsito de pessoas entre 
as cidades, é também o segundo em número de casos, com 11.300 
pessoas contaminadas e 893 óbitos até o início de dezembro.

“Desafio e superação são as palavras de ordem. Os gestores 
tiveram que lidar com a emergência da situação, planejar es-
sas estratégias de modo rápido, pensando não só na prevenção 
como na assistência em todas as complexidades. A pandemia 
é mais que um problema de saúde, é um problema social e eco-
nômico. Precisamos estar de mãos dadas para vencer esse mo-
mento e aprender a lidar com outros problemas, como tuber-
culose e sífilis. Sou militante do SUS há mais de 25 anos e vejo 
esse momento como uma oportunidade de aprendizado e de 
reafirmar a necessidade de fazer diferente”, conclui a secretária.

A experiência foi classificada como o melhor trabalho da região 
Nordeste, apresentado durante a 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. 

Jaboatão dos Guararapes - PE
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Viçosa - AL

Acolhimento 
psicológico para 
profissionais na 

linha de frente do 
enfrentamento ao 

Coronavírus

O decreto governamental que estabeleceu no estado de Alagoas 
medidas de proteção em função da pandemia ensejou uma preo-
cupação com os profissionais de saúde, sobretudo os que estavam 
na linha de frente contra a Covid-19. No município de Viçosa, a 
equipe de saúde mental iniciou então a formulação de um projeto 
voltado ao acolhimento das angústias dos trabalhadores, em espe-
cial os que estavam lotados nas Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA). A psicóloga e coordenadora técnica do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Rochelly Carnaúba Amorim, conta que a ges-
tão acendeu um sinal de alerta ao perceber que muitos profissionais 
passaram a manifestar sintomas de pânico no início da pandemia. 

Através de um trabalho em equipe, foi criado o Grupo de Saúde 
Mental do município. Na formulação do projeto, ficou estabeleci-
da como estratégia a criação de rodas de conversa, pois a atenção 
individualizada já vinha sendo prestada por meio do plantão psi-
cológico e havia a urgência de abranger um maior número de pro-
fissionais. A UPA regional foi o primeiro lugar onde as conversas se 
estabeleceram porque tornou-se um centro de referência, onde rea-
lizavam-se as testagens de Covid-19 e concentravam-se pacientes 
em estágios mais graves da doença, não só do município como de 
outras cidades. “Mobilizamos inicialmente os coordenadores para 
que eles pudessem, além de se cuidar, dar mais segurança às suas 
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equipes. Todo nosso trabalho foi centrado na escuta. Não se trata-
va de dar orientação e sim ouvir para direcionar as prioridades das 
ações”, descreveu Rochelly, autora da experiência.    

Nas rodas de conversa, os participantes vivenciavam momentos 
de relaxamento, onde podiam sentar no chão e compartilhar suas 
inseguranças. Cada roda tinha de quatro a oito profissionais de di-
versas áreas, como encarregados da limpeza, recepcionistas, mé-
dicos, dentre outros. Os encontros eram acompanhados por duas 
psicólogas, que utilizavam materiais audiovisuais para abordar as 
temáticas escolhidas naquele momento. Até agosto foram realiza-
das 17 rodas de conversa. Rochelly relata que a preocupação inicial 
dos usuários estava voltada à insuficiência e insegurança quanto ao 
uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como também 
à sensação de despreparo para lidar com a pandemia.   

“A insegurança acabava trazendo um peso para esse espaço de 
trabalho. Chegamos a ouvir de alguns profissionais que mesmo 
paramentados não atenderiam pacientes com Covid-19”, lembra 
Rochelly. A rapidez com que o cenário se formou contribuiu com o 
desenvolvimento de uma sintomatologia ansiosa nos profissionais 
de saúde.  “No início, o novo assustou a todos. Diante das inúmeras 
mortes, vivíamos angústia e incerteza. Era necessário dar apoio às 
famílias enlutadas e à nossa própria família. O amparo psicológico 
que tivemos foi de fundamental importância e trouxe mudança 
na minha percepção de ver as coisas, no atendimento aos usuá-

“A insegurança acabava trazendo  
um peso para esse espaço de 
trabalho. Chegamos a ouvir de 
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rios e no meu bem estar. Precisávamos, enquanto categoria do 
serviço social, daquele momento para nos mantermos fortes e 
enfrentar tudo que veio”, relatou Lidiane Moraes, assistente social 
da UPA.

REConhECimEnto

O projeto foi reconhecido pela qualidade do cuidado aos profis-
sionais de saúde, o que lhe rendeu a premiação de primeiro lugar 
na fase inicial da 1a Mostra Virtual do Cosems Alagoas. Foi também 
escolhido como o trabalho de maior destaque do Estado, na I Mostra 
Virtual Brasil, aqui tem SUS, promovida pelo Conasems durante o 
congresso virtual da entidade. “No início da pandemia, estávamos 
muito confusos e um pouco atormentados em relação a como seria 
a nossa vida profissional dali por diante. Mas nos sentimos acolhi-
dos e pudemos nos expressar de forma tranquila e saudável sobre 
os medos, receios, o que foi muito importante para mim e todos 
os meus colegas. É bom saber que o município se preocupou com 
nossa saúde mental nesse momento e as meninas desenvolveram 
o trabalho de forma muito eficiente e sensível”, afirmou Valkíria Pe-
drosa, enfermeira da Unidade Básica de Saúde José Maria de Melo.

Com o tempo, a experiência foi se adaptando às mudanças no 
ciclo da pandemia. As questões que mobilizavam os trabalhadores 
foram se modificando como também as rodas de conversa se am-
pliaram, abrangendo os profissionais que atuam das Unidades Bási-
cas de Saúde, na Vigilância Sanitária, no Hospital e entre os Agentes 
Comunitários de Saúde. Hoje as psicólogas continuam disponíveis 
para atender as demandas das equipes e mantêm o cuidado indivi-
dual por meio do plantão psicológico.  

Secretária Municipal de Saúde: Claudia Rejane Monteiro
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Salvador- BA

Distrito Sanitário Pau de Lima adota 
programa de cuidado mental  
para profissionais de saúde

Os profissionais de saúde, sobretudo os que ocupam a linha de 
frente no cuidado das vítimas da pandemia provocada pelo novo 
Coronavírus, estão expostos ao alto risco de contaminação além do 
adoecimento psíquico. De acordo com dados da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), 10% das infecções por Covid-19 no mundo afe-
tam os profissionais de saúde. No Brasil, segundo boletim divulgado 
pelo Ministério da Saúde no dia 4 de julho, 173.440 casos de Síndro-
me Gripal (SG) foram confirmados para a Covid-19 em profissionais 
da área, o que resultou na morte de 138 trabalhadores da saúde. 

A pressão sobre os profissionais de saúde deu origem a uma expe-
riência, que foi escolhida pela comissão avaliadora da 1a Mostra Vir-
tual Brasil, aqui tem SUS como de maior destaque do estado da Bahia. 
O Distrito Sanitário Pau de Lima, em Salvador - BA, resolveu encur-
tar distâncias entre a equipe do Núcleo de Apoio e Atendimento ao 
Trabalhador (NAAT) e os profissionais que estão na ativa, atuando no 
cuidado de usuários do SUS. O objetivo foi promover uma busca ativa 
e identificar casos graves de estresse, ansiedade e depressão.

Por meio de um questionário distribuído via aplicativo de men-
sagens para os gerentes das 16 unidades de saúde da região, busca-
va-se chegar aos 692 trabalhadores da saúde vinculados ao Distrito 
Sanitário. Eles foram indagados sobre seu estado emocional diante 
do enfrentamento da pandemia e os que apresentaram maior ne-
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cessidade de acompanhamento foram convidados a entrar no pro-
grama. Um dos coordenadores do projeto e autor da experiência, 
André Bonfim Dias, conta que a oferta de cuidados à saúde do tra-
balhador já existia há dois anos no Ambulatório de Práticas Integra-
tivas e Complementares, mas não havia tanta procura nem muitos 
profissionais disponíveis para prestar o atendimento. 

Mas quando a Prefeitura lançou o Plano de Contingência no en-
frentamento da Covid-19, que propunha a implantação do NAAT 
nos 12 distritos sanitários do município, foi a deixa para reformular 
o cuidado. “A minha principal satisfação com esse projeto foi 
nos reunirmos para cuidar de nós mesmos, que estamos na li-
nha de frente. Essa iniciativa tem um elemento afetivo muito 
importante porque as pessoas compraram a ideia de que a soli-
dariedade é a chave para o enfrentamento de problemas coleti-
vos”, revela Andre, autor da experiência.

Atuando como psicólogo de uma equipe de saúde mental do am-
bulatório da Atenção Básica, André lembra que com a interrupção 
de algumas das atividades presenciais, provocada pela necessida-
de de isolamento social, muitos profissionais ficaram sem saber o 
que fazer naquele momento. Foi assim que alguns integrantes da 
equipe foram remanejados para o NAAD com o objetivo de auxiliar 
na assistência aos profissionais de saúde. Dessa forma o trabalho se 
ampliou, ultrapassando o cuidado em saúde mental e abrangendo 
pessoas que se recuperam de covid-19 ou estão no grupo de risco 
para a doença. O projeto conta com a presença de 16 profissionais 
das áreas de medicina, psicologia, nutrição, fisioterapia, assistência 
social, educação física e práticas integrativas e complementares.

Fluxograma de Atendimento
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o CUiDaDo DE qUEm CUiDa

“Quando tivemos parte das atividades suspensas, ficamos perdi-
dos porque nossa rotina foi muito alterada. Com o projeto, passamos 
a desenvolver um trabalho que faz muito sentido para nós e talvez 
por isso a experiência tenha se tornado popular. Os profissionais se 
sentem mais seguros de que se precisarem têm a quem recorrer”, 
avalia o autor.  Do total de 235 profissionais de saúde que responde-
ram ao questionário (35%), 83 estão sendo assistidos de forma vir-
tual ou presencial. Aproximadamente 7% deles apresentaram ideia 
suicida ou têm histórico de tentativa de suicídio. 

Ao ingressarem no programa, eles têm um projeto terapêutico 
singular desenvolvido, que engloba o acompanhamento perma-
nente de um técnico de referência. Norma Ingrid de Jesus é auxi-
liar de saúde bucal do Distrito Sanitário Pau de Lima. Ela conta que 
antes de conhecer o programa, vivia em sofrimento psicológico. 
“Eu estava sofrendo muito, com tristeza e pensamento suicida. Não 
conseguia nem me olhar no espelho porque me achava feia, minha 
autoestima estava lá em baixo. A equipe me acolheu e foi muito im-
portante porque minha vida mudou bastante depois disso. Hoje me 
sinto bonita, tenho vontade de viver. Quero agradecer de coração a 
todas as profissionais, que são maravilhosas”, comemora.

São acompanhados no Distrito Sanitário Pau de Lima mais de 
300 mil usuários do Sistema Único de Saúde. Até o dia 24 de agos-
to foram confirmados 236.050 casos de covid-19 em Salvador, dos 
quais 218.508 são considerados curados e 4.905 morreram vítimas 
da doença.  Esta experiência representou o estado da Bahia na se-
gunda Live da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS, como parte da 
programação do I Congresso Virtual do Conasems.    

Salvador- BA
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Icapuí- CE

Práticas Integrativas e Complementares 
dão suporte psicológico aos 

profissionais de saúde
Icapuí é um município litorâneo, situado na região oriental do 

Estado do Ceará e conhecido pelas belezas naturais. Durante a pan-
demia, uma experiência voltada ao cuidado do trabalhador da saú-
de procurou possibilitar, em um só tempo, apoio psicológico e re-
flexão sobre a condição do profissional de saúde, representado pela 
figura do herói que se expõe ao sacrifício. O que se buscou foi acen-
der um alerta em torno da manipulação da subjetividade do profis-
sional de saúde, que é convocado a aceitar o sacrifício para aliviar o 
sofrimento do outro, e deixa de olhar para si mesmo. Cuidar de si é 
fundamental para cuidar do outro.  

O trabalho foi desenvolvido por seis profissionais das áreas de 
fisioterapia, nutrição e serviço social, que fazem parte da Residên-
cia Integrada em Saúde, da Escola de Saúde Pública do Ceará. Elas 
atuam junto às equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf) de Icapuí, que tiveram suas atividades reduzidas no início da 
pandemia em função da necessidade do isolamento social. Diante 
da dúvida sobre o que fazer para ajudar os profissionais que assu-

79  
atendimentos 

até outubro 

39 pessoas 
beneficiadas 
em 4 meses
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miram a linha de frente contra a doença, resolveram desenvolver 
Práticas Integrativas e Complementares (PICS) fazendo uso das pró-
prias habilidades pessoais e, assim, potencializando o cuidado não 
medicamentoso para enfrentar sintomas de ansiedade, depressão, 
insônia, medo, tão comuns nesse período.

“Foi um momento muito conturbado para todo mundo. 
Quando entramos na residência, não imaginávamos passar por 
isso, mas foi de muito aprendizado. Desde que o SUS nasceu es-
tamos sofrendo retrocessos e vê essa experiência acontecendo 
na prática e beneficiando tantas pessoas, nos faz sentir orgu-
lho”, afirmou a autora da experiência, Sarah Anne Silveira Sampaio. 
O município, de aproximadamente 20 ml habitantes, tem três equi-
pes do Nasf, das quais duas contam com a presença dos residentes. 

O engajamento das residentes com formação em PICS, que se 
dispuseram a realizar o cuidado, disparou a proposta de formação 
do grupo.  Duas profissionais começaram então a realizar a vento-
saterapia, outras duas a auriculoterapia e a quinta aplicava a mas-
soterapia. Inicialmente, o trabalho foi voltado para os profissionais 
lotados nos hospitais, na Secretaria de Saúde – envolvidos com a 
elaboração dos boletins epidemiológicos e das barreiras sanitárias 
– e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Icapuí.

Iniciadas em maio, as práticas são realizadas duas vezes por se-
mana, no auditório da Secretaria de Saúde. O interesse dos profis-
sionais pelas PICS fez com que o projeto permanecesse, mas com 
público alvo flutuante. Sarah, residente responsável pelo agenda-
mento dos atendimentos, disse que ao divulgarem o serviço a pro-
cura foi imensa, o que gerou a necessidade de organizar um crono-
grama que contemplasse todos. Em um segundo momento, quando 
perceberam que a demanda dos equipamentos prioritários foram 
diminuindo, a ação passou a contemplar também os profissionais 
da Atenção Básica. Até outubro, haviam sido realizados 79 atendi-
mentos, beneficiando 39 pessoas em 4 meses. 

“Nós, profissionais de saúde, estávamos trocando o pneu do car-
ro em movimento, ou seja, aprendendo a lidar com essa situação 
do ponto de vista profissional e pessoal. Foi uma situação que afe-
tou emocionalmente de maneira muito forte aqueles que não se 
isolaram socialmente, que continuaram trabalhando para fazer o 
sistema de saúde funcionar. Isso tudo foi gerador de muito adoeci-
mento, insegurança e ansiedade. Eu tenho transtorno de ansiedade 
generalizada, que se acentuou de maneira muito forte na pande-
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mia. O espaço das PICS foi me fortalecendo para enfrentar esse mo-
mento. Eu ficava sempre esperando chegar a hora porque saia muito 
leve, relaxada e energizada para continuar na ativa”, afirma Raylka 
Franklin, assistente social e coordenadora do Sistema Saúde Escola.

o PaPEL Das PiCs

As Práticas Integrativas e Complementares já eram desenvolvi-
das no município em ações com a comunidade, envolvendo a Aten-
ção Primária. Esse trabalho ganhou escala no país, dentro do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), a partir da Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares do SUS, instituída em 2006 com o 
objetivo de disseminar um cuidado alternativo de baixo custo, gran-
de efetividade e pouco invasivo.  

“Temos a consciência do que as PICS representam para a qua-
lidade do cuidado. Foi um momento de muito aprendizado ao ver 
que esse trabalho funciona e que foge do modelo biomédico. Defen-
do essas práticas com unhas e dentes e quem puder levar para o seu 
município, só tem a ganhar”, enfatiza Sarah. 

Até o dia 5 de outubro, foram notificados 1.284 casos de Covid-19 
no município, sendo 554 confirmados. Desse total, 491 estavam 
curados e 50 em isolamento domiciliar. Foram 12 óbitos em conse-
quência da doença. Icapuí tem um hospital de atenção secundária, 
que faz a estabilização dos casos ou a referência para os municípios 
de Aracati e Fortaleza, além de um Centro de Atendimento exclusi-
vo para Covid 19, oito unidades de Atenção Primária e nove equipes 
da Estratégia Saúde da Família. 

A experiência representou o estado do Ceará na quinta Roda de 
Conversa da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. 

Icapuí- CE

Secretário Municipal de Saúde:  Reginaldo Alves das Chagas

Autora: Sarah Anne Silveira Sampaio

Co-autores:  Biatriz Bezerra Castelo Cardoso Cruz, Caroline Siqueira 

da Silva, Jullyet kherolainy Carneiro da Silva, Maria Elisângela 

Ávila de Oliveira, Vitória Brenda de França Cunha

Contatos: sarahannesilvsamp@gmail.com / (85) 9888-13623

Assista a 5a live

 https://www.youtube.com/
watch?v=08oLyOZZV6w&t=803s
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São José de Ribamar  - MA

Rede Acolhe muda cenário da pandemia 
no interior do Maranhão

São José de Ribamar é a terceira cidade mais populosa do Ma-
ranhão e a única interligada à capital, São Luiz, por via terrestre. A 
evolução da Covid-19 no município, que chegou a ser o segundo em 
número de casos no estado, levou a gestão a reorganizar sua rede de 
cuidados de tal forma que hoje, 30 cidades do Maranhão apresen-
tam incidência maior da doença. Mas que decisões foram tomadas 
que possibilitaram uma redução tão expressiva na quantidade de 
pessoas contaminadas? A resposta está no fortalecimento da Aten-
ção Básica. 

“A maior preocupação era montar uma estratégia que valorizas-
se a nossa potencialidade, que é justamente a Atenção Básica, cui-
dando da população precocemente. Elaboramos um projeto onde 
montamos unidades denominadas de Acolhe, cujo diferencial foi 
a humanização”, relata o secretário municipal de saúde, Willian 
Vieira Ferreira. Contaminado no começo da pandemia, o secretário 
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conta que suas aflições foram norteadoras do seu trabalho poste-
rior. “Mergulhei de cabeça no projeto após passar por muitas difi-
culdades. Em meio a tantas incertezas, tínhamos que transmitir a 
segurança de que as pessoas poderiam procurar as unidades diante 
da simples sensação de estarem doentes”, rememora.  

A Rede Acolhe possui quatro unidades de referência no atendi-
mento das síndromes gripais leves. Localizadas em pontos estraté-
gicos da cidade, lá são atendidas quaisquer pessoas que apresentem 
algum sintoma da doença ou até mesmo com quadros de ansieda-
de. A criação das unidades de referência diminuiu a demanda no 
hospital municipal, que tem 12 leitos exclusivos para atendimento 
de Covid-19, como também trouxe mais segurança para os demais 
profissionais de saúde, que tiveram para onde referenciar os pa-
cientes atingidos pela pandemia. As equipes lotadas nas unidades 
da Rede Acolhe passaram por um treinamento rigoroso e a gestão 
contratou preferencialmente profissionais que já tiveram a doença. 

A humanização do cuidado começa, segundo o gestor, desde o 
acolhimento inicial na recepção. Profissionais volantes atuam de 
acordo com a necessidade de cada usuário e o sistema de saúde 
disponibiliza o exame sorológico para confirmar o diagnóstico e a 
tomografia caso seja necessário. O resultado do exame de Covid-19 
é encaminhado pela internet, no prazo máximo de 72 horas.

FLUxo DE atEnDimEnto

São José de Ribamar conta com um hospital, duas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) de administração estadual e 38 Unida-
des Básicas de Saúde (UBS), das quais atuam 47 equipes da Estraté-
gia Saúde da Família (ESF). Durante a pandemia, o fluxo de atenção 
aos pacientes contaminados tem funcionado da seguinte forma: no 
máximo de dois em dois dias, as pessoas que estão se recuperando 
da doença em domicílio são monitoradas pelo psicólogo da equipe. 
Após o fim dos sintomas, o paciente é referenciado para a unidade 
de saúde da família do bairro para avaliação. 

Quando há complicações causadas pela doença, o paciente 
volta a ser avaliado em uma das unidades da Rede Acolhe e, caso 
haja maior agravamento, é encaminhado para os pontos da rede de 
maior complexidade, como a UPA ou o hospital municipal.  “Mon-
tamos uma estratégia para transportar os usuários que sofrem agra-
vamento pelo SAMU, que os leva imediatamente para uma unida-
de especializada. A equipe está toda preparada”, diz o secretário. A 
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São José de Ribamar  - MA
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previsão é de que a rede acolhe se mantenha atuante até dezembro, 
mas caso haja necessidade o projeto pode ser estendido. 

“De tanto enfrentar uma saúde precária no nosso país, no nosso 
estado, eu venho parabenizar a saúde de São José de Ribamar. Após 
ser diagnosticado com a Covid -19, recebi excelente tratamento na 
central de referência em síndromes gripais. Um acompanhamen-
to fantástico. Fui muito bem atendido desde a hora que cheguei na 
recepção e agradeço pelas mensagens para saber se estou reagindo 
bem”, afirma Gustavo Aragão, que se recupera da doença. 

De acordo com o boletim epidemiológico do município de 180 
mil habitantes, foram registrados até o dia 18 de outubro 1.345 ca-
sos confirmados de Covid-19, dos quais 1.089 curados e 119 óbitos. 
Há mais de 100 dias nenhum paciente é internado em consequên-
cia da doença e isso se deve, segundo o secretário, ao atendimento 
precoce. São José de Ribamar representou o estado do Maranhão na 
quinta roda de conversa da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS, 
promovida pelo Conasems. 
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Assista a 5a live

 https://www.youtube.com/
watch?v=08oLyOZZV6w&t=803s
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Alhandra - PB

Alhandra reorganiza rede  
de saúde através da integração entre 

Vigilância e Atenção Básica

Alhandra é um município de aproximadamente 20 mil habi-
tantes, localizado no interior da Paraíba, conhecido pela realização 
semanal de uma grande feira livre, que atrai moradores de outras 
cidades. Como quase metade da população vive na zona rural, a fei-
ra tem um papel importante na economia local pois contribui com 
o escoamento da produção agrícola. Nesse contexto caracterizado 
pela dificuldade de restringir a circulação de pessoas, apesar da 
pandemia, foi identificado o primeiro caso confirmado de Covid-19 
em um fiscal de tributos da feira, no dia 30 de abril. 

O início da transmissão comunitária levou o município a im-
pulsionar a reorganização da sua rede de atenção para responder 
ao desafio de enfrentar a Covid-19, tendo como estratégia central 
a integração das ações de Vigilância e Atenção Básica. Na feira li-
vre, por exemplo, a gestão instalou pias para a lavagem das mãos 
e manteve equipes para dar orientações sobre os cuidados preven-
tivos. A Atenção Básica (AB) continuou como porta de entrada do 
sistema e o cuidado se estendeu à atenção domiciliar de pacientes 
com suspeita da doença. A estratégia era manter as pessoas com 
qualquer sintomatologia em casa, sendo atendidas de acordo com 
suas peculiaridades, o que contribuiu com a contenção no avanço 
dos casos. 
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Alhandra - PB

O município criou ainda um Plantão Covid para orientações te-
lefônicas de pacientes com síndrome gripal e integrou as informa-
ções que vinham também das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 
um banco de dados unificado, onde era possível identificar todos os 
pacientes com sintomas da doença e traçar as estratégias de acom-
panhamento. “As oito UBS e o plantão notificavam e a partir daí 
fazíamos os testes nas residências, iniciando o tratamento padrão 
com kits de vitaminas e, dependendo do quadro e da avaliação clíni-
ca, com antibióticos e corticoides. Toda a nossa ideia era não retirar 
o paciente do isolamento ”, explica a autora da experiência, Juliane 
Santos da Rocha Vasconcelos. 

Havia a preocupação também com os moradores da extensa área 
rural do município, cujo acesso é restrito pela ausência de transpor-
te público. O cuidado se manteve através de uma unidade âncora, 
formada por dentista, enfermeiro, médico e técnico de enferma-
gem, que percorre normalmente essa região. “Quando a pandemia 
começou, pensamos muito nesses moradores das áreas rurais”, re-
corda a enfermeira Juliane. Ela é coordenadora do Programa Saú-
de Escola, mas assumiu a gestão da Central de Atendimento para 
Enfrentamento à Covid-19 junto com a coordenadora da Vigilân-
cia em Saúde, Camila Gadelha, garantindo a integração entre AB e 
Vigilância.

nova FasE  

A criação da Central de Atendimento para Enfrentamento à Co-
vid-19 modificou a estratégia de cuidado no município. Os grupos 
de risco se mantiveram em casa recebendo atenção domiciliar, en-
quanto os demais usuários passaram a ser acompanhados pela Cen-
tral. De acordo com a coordenadora da unidade de referência, todos 
os pacientes que buscaram assistência passaram por avaliação mé-
dica, o que resultou em um baixo percentual de agravamento. Se-
gundo Juliane, a maioria das complicações pela doença e os óbitos 
se desenvolveram em pessoas que não procuraram pelo atendimen-
to, embora através das redes sociais a gestão tenha difundido a im-
portância de buscar os serviços de saúde para que nenhum sintoma 
fosse negligenciado.

Na Central de referência Covid, o atendimento é organizado da 
seguinte forma: uma enfermeira e uma fisioterapeuta fazem o te-
lemonitoramento diário. Um médico, uma enfermeira e uma téc-
nica de enfermagem realizam o atendimento presencial. Já a visita 
domiciliar é promovida por uma enfermeira, uma fisioterapeuta e 
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uma psicóloga, garantindo também cuidado psicológico e fisioterá-
pico para pacientes com sequelas respiratórias.

Paulo Rogério Guerra contraiu Covid-19 e contou com a ajuda 
das equipes de saúde do município no seu processo de recupera-
ção, que perdurou por meses. “Fui muito bem atendido pela equipe, 
que me dava medicamentos na hora certa. Fui encaminhado para 
a fisioterapia quando tive problema no pulmão e os profissionais 
me ligavam a toda hora. Passei três meses afastado em tratamento 
e hoje, graças a Deus, estou bem. Essa doença é traiçoeira, perdi um 
amigo, mas hoje só tenho a agradecer a essa equipe”, reconhece o 
morador de Alhandra. 

Segundo dados do boletim epidemiológico do dia 17 de novem-
bro, Alhandra acumula 709 casos confirmados da doença, dos quais 
679 estão recuperados e 19 foram a óbito. A rede de saúde conta ain-
da com um hospital, com dois médicos e dois enfermeiros, que fun-
ciona como pronto atendimento pois não há internação. Os casos 
graves são encaminhados para os hospitais de referência do Estado 
e da capital. 

 “Eu sou uma defensora nata do SUS, que tem sustentado 
o enfrentamento dessa doença traçando estratégias e criando 
fluxos de cuidado. Na pandemia o SUS disse a que veio, a gente 
percebe a sua força na iminência de um caso desses. Quanto a 
nós, profissionais de saúde que estamos na linha de frente, ape-
sar do medo percebemos que somos o SUS. É uma experiência 
de fato que levamos para a vida: todo mundo é capaz de fazer a 
diferença!”, comemora Juliane.   

A experiência de Alhandra representou o Estado da Paraíba na 
sexta roda de conversa da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. 

Alhandra - PB

Secretária Municipal de Saúde:  Albarina Kelly de Lima Pereira

Autora: Juliane Santos da Rocha Vasconcelos

Co-autores:  Camila de Medeiros Gadelha, Luana Letícia Ribeiro  

de Luna, Luene de Albuquerque Vasconcelos, Albarina Kelly  

de Lima Pereira

Contatos: juliane.srv@hotmail.com / ( 83) 9910-00672

Assista a 6a live

https://www.youtube.com/
watch?v=mGNnVlTQeFk&t=52s
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Paudalho - PE

Organização da rede muda 
cenário da pandemia no interior 

de Pernambuco

Paudalho é um município no interior de Pernambuco onde boa 
parte da sua população, estimada em 56 mil habitantes, depende de 
programas sociais de complementação de renda. Mais de 50% dos 
moradores recebem Bolsa Família e 90% utilizam exclusivamente o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Com o início da pandemia provoca-
da pela Covid-19, o Ministério da Saúde e o governo do Estado reco-
mendaram a testagem e o monitoramento apenas dos casos graves, 
o que gerou preocupação da gestão municipal diante da possibilida-
de de subnotificação e consequentemente de maior disseminação 
da doença. 

O primeiro passo foi criar uma alternativa ao sistema de noti-
ficação que era direcionado a uma plataforma do Estado, denomi-
nada Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde 
(CIEVS-PE). O município elaborou então um prontuário eletrônico 
próprio, utilizando-se de um mecanismo bem simples: foram cria-
dos dois documentos no Google Forms, um para a notificação dos 
sintomáticos e outro para o acompanhamento dos casos no dia a 
dia. Todo paciente com sintomas leves da doença que buscasse 
atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), no Centro de Parto Normal e no Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), as chamadas portas de entrada do 
sistema, passava a ser acompanhado. 
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Paudalho - PE

“Mesmo o estado não notificando, resolvemos criar a estratégia 
de monitorar de forma minuciosa para não haver agravamento”, 
explica a enfermeira da Atenção Básica e coordenadora de um dos 
três territórios de saúde do município, Emmanuela Mota dos San-
tos. Uma rede de profissionais formada por médicos, enfermeiros, 
dentistas e equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
foi envolvida no acompanhamento, o que resultou na formação de 
um grupo de quatro profissionais em cada uma das 21 unidades de 
saúda da família do município. 

Mantendo a Atenção Básica como ordenadora do cuidado, o tra-
balho conseguiu também promover a integração com as ações de 
Vigilância em Saúde. Com os dados dos usuários em mãos, as in-
formações eram repassadas para a Vigilância Epidemiológica, que 
através de um processo de triagem distribuía de volta os prontuá-
rios dos pacientes sintomáticos para as unidades básicas de saúde 
localizadas nas respectivas áreas de abrangência, iniciando então o 
processo de monitoramento. 

aComPanhamEnto DiáRio

O município também sentiu a necessidade de rever as recomen-
dações do governo do Estado e do Ministério da Saúde quanto ao 
acompanhamento diário dos casos suspeitos, que deveria se res-
tringir aos grupos de risco. Em Paudalho, durante pelo menos 14 
dias, pessoas com sintomas respiratórios leves são acompanhadas 
diariamente através de ligações telefônicas. A Secretaria de Saúde 
inclusive distribuiu aparelhos celulares para todas as unidades bá-
sicas de saúde com esse fim.

Magali Átila mora na área de abrangência da Unidade Básica de 
Saúde do Centro de Paudalho. Ela conta que ao ser diagnosticada 
com a doença, recebeu cuidados em casa de médicos e enfermeiros, 
além do monitoramento diário por telefone. “Não faltou assistên-
cia para mim e minha família, que também teve Covid. Só tenho a 
agradecer”. Experiência semelhante viveu o jovem Nilson Filho, que 
ao desenvolver sintomas da doença buscou atendimento na UBS 
de Asa Branca. “Durante 14 dias fui monitorado por uma equipe 
bem preparada, que encontrava várias formas de nos animar. Atra-
vés desses maravilhosos profissionais tive uma boa recuperação”, 
comemora.

Quando surgem complicações em decorrência da doença, os 
profissionais de saúde realizam visitas domiciliares e os casos gra-
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ves são encaminhados para o hospital de campanha do município, 
criado especialmente para atender pacientes com Covid-19. As in-
certezas em torno das consequências da doença em algumas pes-
soas também fizeram com que o município estabelecesse como 
medida de segurança a realização de uma consulta presencial com 
o médico na unidade de saúde, para que o usuário em acompanha-
mento possa receber alta. 

EstaBiLização Dos Casos

Há quase um mês o município, que contabiliza 38 óbitos, apre-
senta números estáveis da doença. No dia 17 de setembro não havia 
internação no hospital de campanha e das mais de 670 pessoas que 
tiveram diagnóstico confirmado de Covid-19, 523 apresentaram sin-
tomas leves. Na avaliação da enfermeira Emmanuela, com base no 
histórico dos mais de dois mil usuários acompanhados, a utilização 
do formulário eletrônico possibilitou a diminuição da mortalidade 
ao evitar o agravamento da doença. Atualmente, 42 pessoas perma-
necem em acompanhamento. 

O município também passou a intensificar as orientações quanto 
às ações preventivas e exigir corresponsabilidade, ao estabelecer um 
termo de compromisso para que usuários com suspeita da doença 
mantenham as ações de isolamento. “Estamos fortalecendo entre 
a população a ideia de que a Covid-19 não acabou. Precisamos 
desnaturalizar a pandemia. Não podemos acreditar que morrer 
é normal e nem ficar indiferentes diante de uma doença que vai 
continuar afetando os mais vulneráveis”, concluiu Emmanuele. 
Esta experiência representou o Estado de Pernambuco na terceira 
live da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS, promovida durante o I 
Congresso Virtual do Conasems.

Paudalho - PE
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Assista a 3a live

https://www.youtube.com/
watch?v=gPIexiaAq7g&t=159s 
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Altos - PI

Usuários de saúde mental realizam 
arteterapia em casa para prevenir Covid-19

Altos é um município do Piauí de aproximadamente 39 mil ha-
bitantes, distante apenas 40 km de Teresina. Considerado uma ci-
dade dormitório, em função do deslocamento diário de boa parte 
dos moradores para trabalhar na capital, o município é referência 
na região no tratamento de transtornos psiquiátricos, atendendo 
inclusive pacientes de outras localidades. Como em todo país, a 
pandemia provocada pela Covid-19 impôs restrições ao trabalho te-
rapêutico desenvolvido no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
o que levou à criação de um projeto que em um só tempo conseguiu 
descentralizar as ações e envolver as famílias no cuidado. 

Maria Beatriz Costa Dias, assistentes social e coordenadora do 
CAPS, conta que o artesanato sempre foi uma atividade central no 
processo de tratamento dos usuários. Eles desenvolvem pintura em 
cerâmica, tecidos e telhas, confeccionam bonecas de pano e utili-
zam-se de reciclagem de material. Através de uma parceria com o 
polo de cerâmica de Teresina, recebem peças com defeito que não 
serão comercializadas e as duas artesãs do CAPS consertam os uten-
sílios, que servem de matéria prima para o trabalho terapêutico. No 
entanto, a necessidade de manter o isolamento social interrompeu 
esse processo que se dava de forma coletiva e compartilhada.

CUiDaDo DomiCiLiaR

A pergunta sobre como dar continuidade a essas atividades sem 
expor os usuários deu origem a uma proposição de trabalho a ser 
desenvolvido em casa, com o acompanhamento das famílias. Uma 
equipe do CAPS, formada por uma enfermeira, uma artesã e a assis-
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tente social, caiu em campo carregando tintas, pincéis e camisetas e 
de porta em porta distribuiu os materiais entre os 20 pacientes que 
recebem acompanhamento intensivo na unidade de saúde. 

Desafiados a reiniciar o processo terapêutico a partir de um outro 
contexto, os usuários surpreenderam os profissionais pelo envolvi-
mento com a tarefa. A cada dois dias a equipe volta a campo para 
receber as camisetas devidamente pintadas e avaliar a efetividade da 
iniciativa. “Eu acho que a gente fortaleceu a reforma psiquiátri-
ca porque mudamos nosso atendimento, que era muito centra-
lizado, e trouxemos as famílias para o projeto. Não sabíamos o 
quanto éramos importantes na vida deles até a pandemia acon-
tecer. O fundamental é que eles não se viram abandonados, por-
que a equipe fez tudo para ficar por perto”, comemora Beatriz.  

A ideia de levar o cuidado para dentro das residências se esten-
deu ao acompanhamento e controle do uso das medicações, além 
da psicoterapia. Há usuários que fazem uso de até sete remédios e 
por isso precisam de atenção permanente. Pacientes em tratamen-
to também têm acesso a um número telefônico em que podem falar 
com os profissionais quando considerarem necessário. “Eu nunca 
tinha pintado uma camisa assim. Achei que seria mais difícil, mas 
é fácil”, constata Francisco, usuário do CAPS que entrou no projeto 
com a ajuda da mãe. Ao lado do filho, ela conta que a espera agora é 
pelo retorno das profissionais para adquirir mais material.

REtomaDa

No CAPS recebem tratamento usuários com depressão, esqui-
zofrenia, retardo e transtorno neurológico, que são acompanhados 
por uma equipe formada por 17 profissionais: psicólogas, assisten-
te social, enfermeiras, educadora física e acupunturista, auxiliar 
de farmácia, farmacêutico e artesãs. O projeto foi finalizado, mas 
a equipe desenha um cronograma de retorno gradativo ao atendi-
mento presencial. O objetivo é organizar os horários de cuidado e 
dar continuidade à readequação do trabalho nas residências, utili-
zando-se de práticas integrativas e complementares. 

Segundo Beatriz, nenhum paciente entrou em crise ou apresen-
tou sintomas respiratórios que caracterizem a contaminação por 
Covid-19. Até o dia 5 de outubro, foram confirmados no município 
3.324 casos da doença, dos quais 1.341 curados e 25 óbitos. A expe-
riência representou o estado do Piauí na quarta live do Conasems, 
durante a 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. 
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Auriculoterapia reduz uso de ansiolíticos 
por profissionais de saúde

Cerro Corá é um município reconhecido por suas belezas na-
turais e pelo clima frio em pleno sertão nordestino. A maior parte 
dos seus 11.181 habitantes vive na zona rural da cidade, localizada 
no estado do Rio Grande do Norte e distante 200 km da capital. A 
insegurança causada pela pandemia e a radical mudança na rotina 
de Cerro Corá, antes muito frequentada por turistas, contribuíram 
para o agravamento de transtornos psicológicos como ansiedade 
e depressão entre seus moradores. Muitos profissionais de saúde, 
afetados pelo medo de contaminação e pela dúvida quanto ao ma-
nejo da doença, intensificaram o consumo de ansiolíticos, em espe-
cial o Rivotril. 

“Com o início da pandemia, percebemos que os profissionais das 
unidades de saúde estavam ficando muito estressados e com medo, 
principalmente pela falta de informações. Tudo era muito novo. En-
tão avaliamos que era necessário cuidar deles primeiro para que pu-
dessem cuidar de outras pessoas”, afirmou Caroline Guimarães, in-
tegrante da equipe multidisciplinar do município. O aumento pela 
procura dos medicamentos nas unidades de saúde levou a gestão a 
buscar alternativas de tratamento junto à equipe multidisciplinar. 
“Mesmo antes da confirmação do primeiro caso de Covid-19, a bus-
ca por psicotrópicos cresceu na Atenção Básica (AB). Fomos então 
procurados pela Secretária de Saúde para saber o que poderíamos 
fazer para diminuir a necessidade de usar os ansiolíticos”, lembra o 
fisioterapeuta e autor da experiência, Disllane Coutinho.

A equipe multidisciplinar realiza Práticas Integrativas e Comple-
mentares (PICS) desde 2017, o que motivou a escolha do tratamento 
dos profissionais de saúde através da auriculoterapia, um método 
que se baseia na ideia de que o pavilhão auditivo da orelha é um 
micro sistema onde todo corpo é representado. Considerada uma 
parte da acupuntura, essa técnica promove a estimulação mecânica 
de pontos específicos da orelha para aliviar dores e tratar problemas 
físicos e psíquicos. As outras práticas desenvolvidas pelo grupo são 
meditação, reiki, acupuntura e lian gong.   

De acordo com Disllane, a auriculoterapia foi considerada a me-
lhor prática por ter menos possibilidade de contágio, já que o conta-
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to é mais limitado entre as pessoas. Inicialmente, 25 profissionais de 
saúde foram selecionados para participar do projeto, desenvolvido 
entre os meses de abril e maio. Com o passar do tempo, mais 10 tra-
balhadores das áreas de limpeza e transporte das unidades de saúde 
foram incluídos. Uma das vantagens do projeto foi a manutenção 
do tratamento sem que os profissionais precisassem se deslocar dos 
seus lugares de trabalho. A equipe, formada por um fisioterapeuta, 
uma nutricionista e uma psicóloga, visitava semanalmente as cinco 
unidades de saúde do município, sendo três situadas na zona rural 
e duas na zona urbana.   

REsULtaDos 

No início e no final do mês foram aplicadas algumas escalas para 
aferir os resultados do tratamento. De acordo com Dislane, em qua-
tro semanas de aplicação foi possível ver resultados muito eficazes. 
“As pessoas relataram aumento na qualidade do sono, melhor 
rendimento no trabalho, diminuição da ansiedade, o que re-
sultou na redução da quantidade de medicamentos utilizados, 
sobretudo ansiolíticos”, atesta o autor da experiência. Com a me-
lhora da sintomatologia, as aplicações passaram a ser realizadas por 
demanda espontânea. Quando os profissionais sentem necessida-
de de aplicação procuram a equipe no ambulatório situado no ane-
xo de uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

“Antes mesmo dos primeiros casos acontecerem no nosso mu-
nicípio, já sabíamos que teríamos um grande enfrentamento pela 
frente. Foram dias difíceis, voltava para casa nervoso, sem saber se 
estava com o vírus e poderia contaminar alguém que amo. Então 
acabei desenvolvendo ansiedade, insônia e estresse ocupacional. 
Ainda não está sendo fácil, mas com as práticas integrativas como 
a auriculoterapia pude encontrar um pouco mais de conforto e en-
tender que para cuidar do outro é preciso primeiro cuidar de mim”, 
relatou o profissional de saúde Yuran Rosevellt. Experiência seme-
lhante viveu a profissional de limpeza do postinho, Maria de Fátima, 
que revela momentos de muito medo e nervosismo. O tratamento 
a deixou calma e permitiu que voltasse a dormir bem. “Pude ficar 
mais tranquila para o meu trabalho”, conta.

Até 13 de outubro, 100 moradores de Cerro Corá foram diagnosti-
cados com Covid-19. Dentre eles, 20 profissionais de saúde. A expe-
riência representou o estado do Rio Grande do Norte na quarta live 
da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS.
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Grupo terapêutico dá suporte psicológico 
aos usuários durante a pandemia

A psicóloga Mônica Regina Trindade Santos, que acompanha 
usuários de cinco Unidades de Saúda da Família do município de 
Nossa Senhora do Socorro (SE), foi surpreendida no dia 12 de março 
com a notícia de que as atividades dos grupos terapêuticos sob sua 
coordenação seriam suspensas por tempo indeterminado. A pan-
demia provocada pelo corona vírus, que começava a se intensificar 
no país, exigia um reordenamento do sistema de saúde.  Segundo 
maior município do Estado de Sergipe, com 181.503 habitantes, a 
cidade tinha no dia 12 de agosto quase 2.900 casos confirmados da 
doença. 

Mônica recorda das dificuldades de construir vínculos com os 
usuários que permitissem formar os grupos terapêuticos. Diante da 
interrupção das rodas de conversa, ela temia os riscos de desconti-
nuidade do tratamento. “Fiquei me perguntando o que faria para 
não deixar os usuários sem acompanhamento. O meu medo 
não era nem tanto em relação à Covid, mas ao suicídio, porque 
a maioria apresenta algum problema psicológico ou sintomas 
de transtorno mental”, recorda a psicóloga. 

O projeto acompanha 50 usuários em grupos divididos entre 
adultos e adolescentes. Há pessoas enfrentando quadros de depres-
são, esquizofrenia, dentre outros problemas. A psicóloga resolveu 
então fazer uso de ferramentas tecnológicas para se manter presen-
te na vida daqueles usuários. Criou grupos de encontros no google 
meet, zoom e whatsapp. Introduziu também atendimentos indivi-
duais virtuais e se manteve atenta aos pacientes mais silenciosos, 
que se ausentavam temporariamente do grupo.  Passados quase 
cinco meses do início do projeto, a psicóloga comemora a perma-
nência de todos os usuários.  

Valdinete, de 36 anos, mãe de dois filhos, conta como a expe-
riência de participar do projeto mudou sua perspectiva em relação à 
vida. A inserção no grupo foi motivada pelo sentimento permanen-
te de inutilidade, incapacidade e isolamento em relação às pessoas. 
“Eu pensava em várias coisas, em fugir, tirar minha vida, sem saber 
como cuidar dos meus filhos. Eram pensamentos muito negativos”, 
lembra. Com a ajuda da psicóloga e o compartilhamento de sua ex-
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periência com os demais integrantes do grupo, ela foi reconquis-
tando a autoestima e hoje se prepara para se tornar uma pequena 
empreendedora. Como Valdinete, muitos outros usuários têm rela-
tado a importância do apoio psicológico, ainda mais fundamental 
em momentos de pandemia. 

motivação

Para manter a atenção dos participantes, Mônica grava vídeos 
com temas motivacionais que pretende abordar e manda aos usuá-
rios com antecedência. As temáticas são a porta de entrada para um 
debate mais amplo que envolve a participação de todos e tem como 
pano de fundo as angústias diante do confinamento. As reuniões 
acontecem semanalmente e a metodologia de trabalho busca con-
servar as rotinas dos grupos presenciais, a exemplo da comemora-
ção dos aniversariantes do mês e a realização de festas juninas. Mô-
nica gosta de analogias, utiliza-se de personagens como a Dory, do 
filme Procurando Nemo, ou Pinky e o Cérebro, para mostrar o poder 
das pessoas para modificar pensamentos negativos.  

Esta experiência representou o estado de Sergipe na primeira 
live da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS.  
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Destaque

Capixaba fortalece ações de 
monitoramento e contém pandemia

Quando surgiu o primeiro caso de contaminação por Covid-19 
no estado do Acre, em 17 de março, o município Capixaba criou uma 
unidade sentinela para concentrar o atendimento e o monitora-
mento dos pacientes com síndrome gripal. Na cidade, de apenas 12 
mil habitantes, não há hospital ou unidade de média complexidade 
e a distância em relação à Senador Guiomar, município de referên-
cia mais próximo, é 44 km. A doença chegou em Capixaba quase um 
mês depois do primeiro registro no Estado, mas foi determinante 
para a modificação da estratégia de cuidado. 

Nas duas semanas seguintes, identificou-se um crescimento ex-
ponencial dos casos, inclusive com o registro de dois óbitos. Diante 
das incertezas em torno da melhor estratégia de enfrentamento, a 
gestão resolveu intensificar as ações de controle, através da criação 
de uma Equipe de Monitoramento Municipal da Covid-19. Iniciava-
se aí um processo de integração entre Vigilância em Saúde e Aten-
ção Básica com bons resultados. A unidade sentinela foi mantida 
como local de referência para o suporte assistencial, mas as ações 
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de Vigilância foram fortalecidas para a diminuição do avanço da 
contaminação.

Capixaba tem cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 
duas ligadas à Estratégia Saúde da Família (ESF) e uma que oferece 
atendimento 24 horas, com sala de observação, onde foi montado o 
espaço de referência Covid-19. Como era a maior unidade, algumas 
áreas puderam ser isoladas para atendimento exclusivo dos casos 
da doença e os atendimentos odontológicos e de pré-natal, além da 
sala de vacinação, foram remanejados para outros locais, permane-
cendo ali apenas o SAMU 24 horas. 

“Logo que o primeiro caso foi confirmado, tivemos muito cuida-
do, orientando a população sobre a importância de prevenir a doen-
ça, inclusive se mantendo em casa. Isso ajudou bastante a retardar 
o avanço, mas com o tempo a unidade de referência começou a lo-
tar e os profissionais não tinham condições de atender, monitorar 
e assistir as famílias. Por isso surgiu a ideia da equipe de monitora-
mento, formada por profissionais que já estavam na linha de fren-
te”, conta a autora da experiência e coordenadora da Atenção Básica 
(AB), Mariana Uchôa Pereira. O grupo é constituído por três técni-
cos da Vigilância, um médico, um odontólogo, um enfermeiro, um 
assistente social e uma gestora em saúde coletiva.

A equipe passou a acompanhar pacientes confirmados e que 
aguardavam o resultado dos exames, de acordo com um protocolo 
estabelecido com a médica do grupo: idosos e pessoas com comor-
bidades eram contactadas todos os dias; jovens ou adultos com sin-
tomas leves, a cada dois dias. Os exames para confirmar a contami-
nação por Covid-19 eram encaminhados para a capital Rio Branco e 
por isso demoravam até sete dias para voltar. Nesse período o usuá-
rio se mantinha sob cuidado, respeitando as recomendações de iso-
lamento, e a alta só era concedida após 14 dias a partir do primeiro 
sintoma, seguidos de mais três dias assintomático.

áRvoRE Da viDa

O paciente que não evolui bem é acompanhado pela médica do 
grupo ou direcionado para atendimento na unidade de referência. 
Karina Guimarães e a filha de dois anos contraíram Covid-19 do 
marido em maio de 2020. Como acabara de se recuperar de uma 
pneumonia, teve sintomas severos da doença, como falta de ar, fe-
bre e dores de cabeça. Ela conta emocionada suas idas e vindas à 
unidade de saúde do município e da capital e, sobretudo, como foi 

Capixaba - AC
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importante ser acompanhada pela equipe de monitoramento. “Mi-
nha família e eu tivemos todo o apoio dos profissionais. Desenvolvi 
carinho, um amor enorme e gratidão por essas pessoas. Eles foram 
essenciais nesses dias”. 

Alguns moradores da zona rural que foram à cidade realizar o 
exame de Covid-19 não retornaram para buscar os resultados. A 
equipe se engajou em uma busca ativa que envolveu contato com 
vizinhos, agentes de saúde da região, com o objetivo de evitar a dis-
seminação dos casos ou o agravamento da doença. Até o começo 
de dezembro o município teve 277 casos confirmados, sendo 257 
recuperados e 8 óbitos. Os casos vinham se estabilizando mas volta-
ram a crescer nas últimas duas semanas. 

Na unidade sentinela foi montada uma árvore da vida, onde 
cada pessoa que recebe alta assina o nome. O gesto simbólico é tam-
bém um momento de troca. “A gente não saiu dessa pandemia da 
mesma forma. Mudou o modo de viver, de ver e conviver. Nós, 
profissionais da saúde, somos outros e sem o SUS não teríamos 
conseguido. Não acabou, ainda temos muito o que lutar. Eu não 
peguei Covid e não quero pegar, mas todo dia é um dia único”, 
reflete a coordenadora da AB. 

A experiência foi considerada a melhor da Região Norte durante 
a 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS, promovida pelo Conasems. 

Capixaba - AC
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Barreira sanitária é usada como estratégia 
para enfrentamento à Covid-19

Em muitos municípios brasileiros, a disseminação da Covid-19 
impôs a criação de barreiras sanitárias para controlar o fluxo de 
chegada e saída de pessoas, diminuindo a possibilidade de contá-
gio. Porto Walter, pequena cidade de 11 mil habitantes situada no 
interior do Acre, vivenciou essa experiência de forma mais intensa 
devido as suas características geográficas. Só é possível chegar ao 
município por via fluvial ou aérea e ainda assim não há rota comer-
cial de aviões que aterrissem na localidade. 

O medo da disseminação da doença, antes mesmo de criar uma 
infraestrutura de saúde capaz de oferecer cuidado, colaborou com a 
decisão do comitê de controle de isolar o município. O objetivo era 
sobretudo ganhar tempo, retardando a entrada do vírus para treinar 
as equipes de saúde e os profissionais de serviços essenciais, como 
também ampliar a estrutura de atendimento. 

“A gente não seguiu exatamente a barreira sanitária de outros 
municípios, porque levamos em conta a nossa realidade. Criamos 
um decreto que impedia a venda de passagens fluviais de livre de-
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manda. Só era liberado para quem realmente estivesse necessitan-
do de um serviço de saúde. O resultado foi positivo porque quando 
surgiram os casos, tivemos como intervir”, conta o autor da expe-
riência, Luan Coelho Pedrosa. 

Os números reafirmam a tese: após o surgimento dos dois pri-
meiros casos de pacientes que foram se tratar em um município vi-
zinho, passaram-se 15 dias até que outra pessoa testasse positivo, e 
ao longo da pandemia foram contabilizados apenas dois óbitos pro-
vocados pela doença. O tempo foi fundamental, por exemplo, para 
que o hospital de campanha regional de Cruzeiro do Sul, para onde 
eram encaminhados os moradores de Porto Walter com complica-
ções da doença, fosse instalado. A medida foi determinante para 
evitar qualquer desassistência. 

“Quando precisamos referenciar os pacientes, o hospital já es-
tava montado e tivemos leitos disponíveis. A equipe de saúde do 
nosso município também já tinha sido formada e foram contrata-
dos novos profissionais. Não fomos pegos de surpresa”, comemo-
ra Luan. Bancários, comerciantes, feirantes e demais pessoas que 
atendem o público foram treinadas de acordo com o comportamen-
to de cada segmento. A população recebeu orientações para manter 
o distanciamento e as condições de limpeza dos ambientes e os pro-
fissionais de saúde foram preparados para lidar com a pandemia de 
acordo com os protocolos do Ministério da Saúde.

REaBERtURa

O controle mais rigoroso durou cerca de quatro meses. A reaber-
tura se deu de forma gradativa e necessária por se tratar de um 
município isolado, o que o torna dependente de muitos serviços 
externos que envolvem transações financeiras, abastecimento e in-
fraestrutura como iluminação pública. A base da economia local é 
a agricultura familiar e a única rota fluvial leva à Cruzeiro do Sul, 
onde há agências bancárias, hospital de grande porte e de onde che-
ga boa parte dos insumos. 

Barcos passaram a retornar ao município trazendo mercadorias 
e a assistência social começou a regular a movimentação de pessoas 
que necessitavam de serviços bancários e de saúde. Quando ne-
cessário, pacientes com Covid-19 ou outras doenças eram levados 
à Cruzeiro do Sul de barco. Nos casos graves, a prefeitura recorria 
ao programa do governo estadual denominado Tratamento Fora de 
Domicílio, que disponibiliza transporte aéreo em casos de urgência.

Reabertura  
gradual  

com hospital de 
campanha montado, 
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a rede de saúde
para atendimento
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Outro fator fundamental para a abertura, que se deu após o iní-
cio da transmissão comunitária, foi a necessidade da população de 
retomar o convívio social, sobretudo familiar, interrompido por 
meses de isolamento. “Era como se estivéssemos mantendo uma 
barreira em uma cachoeira, onde já não era mais possível aguentar 
a força da água”, compara Luan. 

O município possui três unidades de saúde da família na zona 
urbana e duas na zona rural. Equipes ribeirinhas formadas por 
médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes, além das 
equipes do Programa de Agentes Comunitários (PAC), atuam na 
zona rural. Há na cidade uma unidade mista hospitalar para rece-
ber casos emergenciais com dez leitos disponíveis e atendimento 
ambulatorial. 

O senhor Francisco Deodato adquiriu Covid-19 e foi tratado no 
anexo da unidade mista, onde permaneceu internado por 16 dias. 
“Graças a Deus fui muito bem cuidado até o dia da minha 
alta, tanto pela minha família como pelos trabalhadores da 
saúde. Fiquei agradecido a todos que cuidaram de mim. Ago-
ra vêm na minha casa fazer fisioterapia e tenho me sentido 
sempre muito bem”, reconhece seu Francisco. 

O fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), 
Bismarque Almeida, diz que a continuidade do cuidado de pacien-
tes após a internação é focada no fortalecimento da musculatura 
respiratória e da musculatura periférica. Até o início de outubro, 317 
pessoas tiveram diagnóstico confirmado de Covid-19, das quais 252 
foram curadas. Havia duas pessoas internadas na unidade mista e 
nenhuma no hospital de campanha de Cruzeiro do Sul. 

A experiência foi escolhida para representar o estado do Acre na 
quarta roda de conversa da 1a Mostra virtual Brasil, aqui tem SUS.    

Porto Walter - AC

Secretário Municipal de Saúde:  Erasmo Oliveira Sales

Autor: Luan Coelho Pedrosa

Co-autores:  Erasmo Oliveira Sales, Maria Genice Araújo Moura,  

Jose Esthephan Barbary, Sebastião Nogueira de Andrade
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Assista a 4a live

https://www.youtube.com/
watch?v=KtMvstQBNn0&t=7s
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Autazes é um município de quase 40 mil habitantes, localizado 
no estado do Amazonas, que tem como uma de suas características 
a presença de mais da metade da população residindo em área rural 
e ribeirinha. Com vasta extensão territorial e isolada dos centros ur-
banos, a cidade dependente de Manaus para o acesso da população 
a diversos serviços. Como no início da pandemia a capital do Estado 
atingiu um alto nível de transmissão da doença, levando ao esgota-
mento do sistema de saúde, a gestão municipal de Autazes investiu 
na fixação de postos de saúde flutuantes, oferecendo infraestrutura 
para que os profissionais permanecessem em áreas vulneráveis.  

O vírus chegou nas regiões ribeirinhas na esteira do auxílio 
emergencial do governo federal. “No início, fizemos um trabalho de 
restrição do deslocamento da população, o que levou ao pequeno 
número de casos. Mas com o auxílio emergencial, os moradores de 
Autazes acabaram indo para as cidades e aumentou a incidência da 
doença”, relata a secretária municipal de saúde, Gigellis Duque Vi-
laça. No município, onde não há agências bancárias, quase 80% dos 
moradores dependem do Bolsa Família ou vivem da agricultura, da 
pecuária e da pesca. 

Criação de postos de saúde flutuantes evita 
deslocamento da população ribeirinha
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Entre a zona rural e ribeirinha vivem aproximadamente 114 co-
munidades. Nem todas residem às margens do rio, fator que facilita 
o acesso aos profissionais que compõem as sete equipes de saúde da 
família que cobrem a região. Não é o caso dos ribeirinhos, que mo-
ram em sua maioria em casas precárias, isoladas territorialmente e 
sujeita às oscilações do rio. Dependendo da enchente ou da vazante 
do rio, a população tem que deixar as moradias. “Implantamos os 
pontos de apoio onde vivem as pessoas na beira do rio e consegui-

Autazes - AM

7 equipes de saúde da família 
cobrem a região

mos os profissionais para atender nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) flutuantes. A ideia foi facilitar o acesso, independente das 
condições de mobilidade”, completou a secretária. 

A presença das equipes reduziu o agravamento do quadro de 
saúde provocado pela Covid-19. De acordo com a secretária, a situa-
ção melhorou bastante porque os profissionais de saúde cuidam 
e monitoram para garantir o tratamento completo até a alta e os 
agentes comunitários de saúde contribuem realizando o monitora-
mento dos casos sem agravamento nas residências. Pacientes que 
têm complicações pela doença ou outras comorbidades são remo-
vidos para a capital em ambulanchas. A distância entre Autazes e 
Manaus em linha reta é de 110 km e por via fluvial de 218 km por via 
terrestre. A viagem de barco de algumas localidades do município 
até Manaus pode durar cerca de seis dias. 

PaRtiCiPação Da PoPULação

A conscientização da população em relação à necessidade de iso-
lamento também contribuiu para diminuir o grau de transmissão 
da doença. A própria comunidade se isolou e entre os povos indíge-
nas, que representam 30% da população, foram criadas barreiras de 
contenção através de grandes troncos de árvores posicionados nos 
rios para ninguém entrar ou sair. Nas aldeias, cujo acesso é possível 
por via terrestre, eles controlavam a entrada e a saída de pessoas em 
porteiras vigiadas 24 horas por dia.  
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Entre os moradores ribeirinhos, a equipe de Atenção Básica (AB) 
montou uma espécie de “classificação de risco”, onde foram utilizadas 
pulseiras identificando as pessoas com diagnóstico confirmado, em 
quarentena e com a especificação da data necessária para se manter 
em casa. Os profissionais da assistência social montaram uma equipe 
para levar alimentos, máscaras e álcool às comunidades, já que até os 
comerciantes dependem da cidade para abastecer os mercados. 

As UBS são casas flutuantes, compostas por consultório odon-
tológico, consultório de enfermagem, sala de vacina e farmácia. De 
acordo com a secretária de saúde, uma delas foi inaugurada, duas 
estão prontas e outra se encontra em fase de conclusão. São as pró-
prias Equipes de Saúde da Família (ESF), já instaladas na região, que 
oferecem o atendimento. Cada equipe é responsável por quatro 
pontos de apoio. Em Autazes foi montado ainda um Centro de Refe-
rência Covid em uma escola para receber as pessoas do interior com 
agravamento pela doença. 

A presença dos profissionais de saúde se refletiu no bem estar 
dos ribeirinhos, independente da pandemia. Luciana vive com os 
filhos na comunidade do Rochedo, no interior de Autazes. Ela conta 
que antigamente no posto flutuante só havia um profissional. “Ago-
ra temos dois atendentes e a equipe do dentista, da enfermeira e da 
médica, que sempre está vindo para oferecer cuidado e vacinar nos-
sas crianças. Nós, mulheres, temos acesso aos exames preventivos, 
que antes era uma dificuldade porque tínhamos que ir para a cida-
de”, comemora a moradora. E acrescenta: “o posto está bem equipa-
do com medicação e somos gratos por não termos que nos deslocar 
daqui com nossos filhos para Manaus ou Autazes”. 

A incidência de Covid-19 agora está mais controlada no municí-
pio. O boletim epidemiológico do dia 14 de novembro registrou 1.423 
casos confirmados, 1.358 curados, 37 óbitos e apenas duas pessoas in-
ternadas. “O fortalecimento da Atenção Básica foi muito impor-
tante para fazer o controle e o monitoramento necessários para 
não passar o vírus à população. Inicialmente se pensava apenas 
nos grandes centros, onde era oferecida assistência mais com-
plexa, mas o investimento na AB mostrou que não é assim. De-
pois que organizamos o serviço não houve mais casos graves e 
conseguimos chegar à população que não tinha acesso. A pande-
mia comprovou que o SUS é fundamental”, reconhece a secretária. 

A experiência representou o estado do Amazonas na sexta live 
da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. 

Autazes - AM
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Serra do Navio reverte índice 
negativo mais alto do país  
e controla casos de covid-19

Serra do Navio é um município de pequeno porte localizado no 
estado do Amapá, região norte do país. A população de 5.397 habi-
tantes convive com um contingente flutuante de pessoas que traba-
lham nas  mineradoras instaladas na cidade. Com a divulgação dos 
primeiros casos de Covid-19 no Brasil, o Comitê de Enfrentamento 
do município realizou como ação inicial a formação de barreiras sa-
nitárias para reduzir o fluxo de pessoas de outras cidades, dentre 
elas turistas atraídos pelos banhos de rios existentes na região.

O controle sobre a circulação de pessoas e as ações de vigilância 
não impediram que o número de casos crescesse vertiginosamente, 
a ponto de a cidade apresentar maior índice positivo do país propor-
cional à população. Um dos pontos de disseminação da doença foi 
identificado em uma grande empresa mineradora que explora ouro 
e absorve mão de obra de Serra do Navio e do município vizinho de 
Pedra Branca. O comitê realizou visita sanitária à mineradora, fez as 
recomendações de segurança, mas diante do aumento de casos foi 
solicitado à Prefeitura um decreto mais rígido de isolamento social. 
Através de uma parceria com essa empresa, que doou máscaras, ál-
cool em gel e outros Equipamentos de Proteção Individual (EPI), foi 
possível distribuir kits de proteção para toda população.

De acordo com o coordenador da Atenção Básica e do Comitê de 
Enfrentamento à Covid-19, o enfermeiro Max Franco Leite Gonçal-
ves, todas as residências do município receberam visita domiciliar 
das equipes multiprofissionais, com o intuito de prestar orientações 

“No pico da infecção, 
realizamos diagnóstico 

precoce que foi 
importante para a queda 

no número de pessoas 
contaminadas”
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e distribuir o material de segurança. As visitas também tiveram o pro-
pósito de realizar a busca ativa de pessoas que adquiriram a doença e 
prosseguir com as medidas de isolamento. “Entre maio e junho sur-
giram muitos casos positivos, cerca de 50 por dia. Isso nos permitiu 
ter maior conhecimento sobre o perfil da população contaminada”, 
afirmou. O município já testou entre 80 e 85% dos moradores e cons-
tatou que muitos adquiriram imunidade sem apresentar sintomas.

A enfermeira da cidade, Áquila Ferreira, considera que a criação 
de um Centro de Atendimento da Covid-19 foi fundamental para 
a realização da testagem e distribuição de medicamentos, o que 
deixou a população mais segura. “No pico da infecção, realizamos 
diagnóstico precoce que foi importante para a queda no número de 
pessoas contaminadas”, lembra a profissional. 

Os casos sintomáticos leves receberam medicamentos e foram 
acompanhados em suas residências, enquanto a população que 
apresentou complicações foi encaminhada para a capital, Macapá, 
já que em Serra do Navio há apenas uma unidade mista que ofere-
ce atendimento de baixa e média complexidade. O comitê também 
tem se preocupado com o cuidado das pessoas com sequelas da 
doença, através do acompanhamento domiciliar realizado por fi-
sioterapeuta, nutricionista e psicólogo. 

intERioRização

Serra do Navio, que faz parte do parque Tumucumaque, é dividida 
entre a zona urbana, conhecida como vila, e a zona rural, onde se con-
centram seis comunidades mais isoladas, constituídas por assenta-
mentos, agrovilas e populações ribeirinhas. Em cada comunidade há 
uma unidade de saúde da família, que acompanha a população. De 
acordo com Max, nessas regiões vivem cerca de 80 famílias, das quais 
12 pessoas tiveram resultado positivo para covid-19. A população se 
organizou e conseguiu se manter isolada, evitando a expansão da 
doença. “Enfrentar essa pandemia não foi fácil, mas no dia a dia 
fomos aprendendo sobre a importância do isolamento, do uso 
dos equipamentos de segurança, o que nos ajudou a reduzir mui-
tos casos. O SUS é muito importante porque nos dá ferramentas 
para lidar com essas situações”, comemorou Max. 

Esta experiência foi escolhida pela comissão avaliadora da I Mos-
tra Virtual Brasil, aqui tem SUS como a de maior destaque no estado 
do Amapá e fez parte da segunda live da Mostra durante programa-
ção do I Congresso Virtual do Conasems. 
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Rurópolis é um município de grande extensão territorial loca-
lizado no sudoeste do Pará, com baixo índice de desenvolvimento 
humano (IDH) e população dispersa entre zona urbana e zona ru-
ral. Cravada no entroncamento da rodovia Santarém-Cuiabá, ao 
longo da Transamazônica,  a cidade recebe muitos viajantes. Com 
o início da pandemia, mesmo antes do primeiro caso da doença em 
Rurópolis, foi criado uma Comitê de Operações Emergenciais, com 
o objetivo de traçar um plano de enfrentamento que respeitasse as 
especificidades locais. A população estimada é de 50.510 habitantes 
e até 12 de agosto havia 843 casos confirmados de Covid-19. 

Dentre as atividades previstas estava a orientação da população 
para utilizar kits de proteção como máscaras e álcool. Mas o que fa-
zer quando as pessoas não têm condições de adquirir esses itens? A 
resposta veio da mobilização social. Primeiro, profissionais de saú-
de afastados por se enquadrarem em grupos de risco começaram a 
confeccionar as máscaras de TNT e engarrafar o álcool. A preocupa-
ção inicial era com os idosos que se deslocavam da zona rural para 
receber o benefício da aposentadoria. “Tivemos que enfrentar as di-
ferenças culturais, econômicas e sociais entre zona rural e urbana. 
Para moradores do campo, o vírus nunca ia chegar. No entanto, um 
dos primeiros casos foi na zona rural”, lembra a autora do projeto, 
Shayanne Gabriela Araújo.  

População de Rurópolis ajuda  
a prevenir expansão de Covid-19

Rurópolis - PA
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A iniciativa foi ganhando maior dimensão na medida em que 
foram chegando voluntários, como costureiras, estudantes, movi-
mento de mulheres do campo e da cidade, profissionais de outras 
áreas. “Foi se formando uma rede que nos emocionou muito. 
A solidariedade contagiou todo mundo e envolveu a comuni-
dade. Tendo essa ajuda intersetorial, conseguimos abranger a 
população necessitada”, comemora. Dona Joana Azevedo Freitas, 
76 anos, diz da sua gratidão por confeccionar as máscaras para aju-
dar a população contra o corona vírus. Costureira, ela foi procurada 
por uma das enfermeiras do projeto e entrou na linha de frente no 
combate à pandemia.

Com o tempo, as máscaras de TNT foram sendo substituídas por 
máscaras de pano em função da sustentabilidade e durabilidade. 
Foram confeccionadas 9.900 máscaras de TNT, 3 mil máscaras de 
tecido e 4.950 tubos de álcool, beneficiando 2.950 pessoas da zona 
urbana e 2.000 pessoas da zona rural. Os agentes comunitários de 
saúde foram o elo entre a população carente e os profissionais, iden-
tificando as demandas dos grupos de risco e distribuindo os kits de 
proteção. O trabalho também abrangeu a realização de blitz educa-
tivas e a distribuição de máscaras entre caminhoneiros. 

A experiência mostra que o engajamento social pode trazer re-
sultados significativos. Rurópolis está entre os municípios do Baixo 
Amazonas Tapajós com menor taxa de ocupação de leitos, segunda 
menor taxa de letalidade, sétima menor taxa de incidência da doen-
ça e 89% dos doentes recuperados. “O que nós devemos aprender 
do projeto é a importância da intersetorialidade e da mobilização 
social como essenciais para levar o SUS adiante. A sociedade ainda 
tem esperança que o SUS pode continuar”, conclui Shayanne. 
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A importância do uso correto de EPIs no 
enfrentamento à pandemia

Porto Velho, capital de Rondônia, é o maior município do Estado, 
com 540 mil habitantes. Até outubro, a cidade contabilizava 70 mil 
casos de Covid-19 e 141 óbitos provocados pela doença. Além das 
ações preventivas e de readequação da rede de saúde para garantir 
o cuidado, uma experiência mostrou a preocupação em proteger os 
profissionais de saúde que estavam na linha de frente no enfren-
tamento da pandemia. Quando a doença começou a se disseminar 
no país, havia pouca informação disponível sobre paramentação e 
desparamentação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
o que levou uma equipe de residentes do Hospital João Paulo II, es-
pecialista em traumas (adaptado para atender os casos de Covid), a 
criar um protocolo de biossegurança.

Quatro enfermeiras haviam acabado de ingressar no Progra-
ma de Residência em Urgência e Emergência do hospital quando 
a doença começou a se disseminar. Resolveram então se debruçar 
sobre a literatura disponível, consultando documentos oficiais, arti-
gos científicos, vídeos, em busca das melhores informações para en-
sinar aos trabalhadores da saúde sobre autoproteção. Os primeiros 

540 mil 
habitantes 

70.000 casos 
positivos de Covid

e 141 óbitos  
até out/2020



1a Mostra Virtual Brasil, Aqui Tem SUS  |  75

Região Norte Porto Velho - RO

profissionais a receberem o treinamento fazem parte das equipes do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As enfermeiras 
caíram em campo e entre um salvamento e outro foram treinando os 
socorristas sobre paramentação e desparamentação. O trabalho, que 
se estendeu de abril a agosto, foi se disseminando por outras unida-
des de saúde através da ação de multiplicadores e, por fim, ultrapas-
sou as fronteiras do próprio Sistema Único de Saúde (SUS).      

A autora da experiência, Makilane Alves Robertino do Nascimen-
to, conta que a equipe de residentes passou a se perguntar como se-
ria possível ajudar os profissionais de saúde nesse enfrentamento. 
Para dificultar ainda mais as condições de trabalho, por um grande 
período de tempo os servidores tiveram que racionalizar e reutilizar 
materiais como a máscara N95, que estava se tornando indisponível 
no mercado. “Foram momentos difíceis, estávamos iniciando a nos-
sa residência de urgência e emergência. Entramos no dia 2 de mar-
ço e logo depois começaram a surgir os casos. Era tudo muito novo, 
a bibliografia era difícil, mas foi evoluindo com o passar do tempo. 
A partir da nossa disponibilidade, fomos nos misturando aos ser-
viços e resolvendo in loco com as equipes que estavam de plantão”, 
recorda a enfermeira.

A rede de saúde especializada de Porto Velho conta com duas 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) municipais, um Centro de 
Especialização que se tornou Centro de Referência em Covid, e dois 
hospitais do Estado, o João Paulo II, que é referência em traumas, e o 
Cosme e Damião, especialista em atendimento infantil. Foram cria-
das mais duas unidades especializadas com atendimento exclusivo 
de Covid-19, equipadas com 70 leitos de enfermaria e 22 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI).  O auge da pandemia foi em agosto e se-
tembro, quando a ocupação dos leitos chegou a 100%. Em outubro 
se evidenciava redução das internações, inclusive com desativação 
de leitos. 

“A capacitação em paramentação e desparamentação ofertada 
pelas enfermeiras residentes do Programa de Urgência e Emergência 
veio em um momento muito difícil enfrentado pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência, marcado por dúvidas e incertezas quan-
to ao uso correto dos EPIs. Foi possível ver na prática que após essas 
capacitações os profissionais passaram a ter mais segurança quando 
ao atendimento de pacientes com Covid-19. Então foi de grande va-
lia para o serviço e consequentemente para a melhoria na qualidade 
da assistência prestada pelos profissionais”, reconhece a enfermeira 
Mara Bastos, do Núcleo de Educação Permanente do SAMU. 
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Região Norte

PRotEção sEGURa

De acordo com dados do Conselho Regional de Enfermagem, até 
o mês de outubro, 700 profissionais de saúde haviam sido contami-
nados pela Covid-19 e 58 morreram em consequência da doença. O 
crescimento na incidência dos casos se refletiram no aumento da 
busca pela adoção de protocolos de segurança. A equipe chegou a 
ser solicitada a realizar o treinamento em outras localidades e o tra-
balho se estendeu aos profissionais de segurança pública. 

A Penitenciária Federal de Porto Velho é o terceiro presídio de 
segurança máxima do Brasil, onde se concentra uma grande popu-
lação carcerária. Diante da exposição dos agentes penitenciários 
à contaminação por Covid-19, foi solicitada a realização do treina-
mento sobre paramentação e desparamentação dos Equipamentos 
de Proteção Individual no setor de segurança pública. Equipes liga-
das ao Departamento Penitenciário (DEPEN), sobretudo as que pre-
cisam transportar os encarcerados, receberam o treinamento.  

As ações educativas em torno do fortalecimento da biosseguran-
ça também chegaram à Atenção Básica. As equipes de enfermagem 
do Programa de Educação para o Trabalho em Saúde (PET-Saúde) 
da Universidade Federal de Rondônia foram treinadas para atuar 
como multiplicadoras nas Unidades Básicas de Saúde, na Estratégia 
Saúde da Família, e deram continuidade ao trabalho na Secretaria 
de Justiça (Sejus). 

 “O que a gente tirou dessa experiência, algo que ninguém 
tinha vivenciado, foi a renovação da nossa profissão. A gente se 
reinventou. Tivemos que deixar a rotina de lado para lidar com 
a situação nova. Por estarmos iniciando essa especialização, 
nos foi dada a confiança de treinar os que vinham atuando. Foi 
caótico, mas o reconhecimento foi gratificante”, avalia Maria 
Beatriz Cociuffo Vilela, outra enfermeira da equipe de residentes.

O trabalho de Porto Velho representou o estado de Rondônia na 
quinta live da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. 

Porto Velho - RO
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Região Norte Sítio Novo - TO

A importância da 
intersetorialidade 
no enfrentamento 

ao Coronavírus

Sítio Novo do Tocantins - TO é um pequeno município de apro-
ximadamente 10 mil habitantes situado em uma região de saúde 
denominada Bico do Papagaio, que reúne 24 cidades. Em função da 
distância territorial em relação aos maiores centros urbanos, o mu-
nicípio enfrenta dificuldades relacionadas à vulnerabilidade social. 
O único hospital de referência para atender a população localiza-se 
em Augustinópolis, a 38 km de distância de Sítio Novo.   

A maior parte dos moradores vive em povoados na zona rural e 
não dispõe de renda fixa. Sem indústrias na região, eles dependem 
do pequeno comércio, da agricultura familiar e do estado, hoje con-
siderado o maior empregador formal. Nesse contexto, o que dizer 
sobre a recomendação das autoridades sanitárias para adotar o iso-
lamento social como principal medida de prevenção ao Coronaví-
rus? “A frase que mais ouvimos foi: Fique em casa! Mas como 
ficar em casa de taipa, sem estrutura, sem emprego, sem inter-
net? As pessoas têm medo de pegar Covid, mas têm mais medo 
ainda da fome”, afirmou o analista de saúde e autor da experiência, 
Paulo César Duarte Farias. 

Foi então que surgiu a ideia de adaptar um projeto social do mu-
nicípio, denominado Programa Prefeitura em Ação, ao contexto da 

5.250 cestas 

300 marmitas 

por dia aproximadamente
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Região Norte Sítio Novo - TO

pandemia. Antes do isolamento eram realizados mensalmente mu-
tirões nas regiões mais afastadas para levar às comunidades servi-
ços de assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e lazer. O 
trabalho era voltado sobretudo para os povoados das zonas rurais. 
Diante da necessidade de manter a oferta dos serviços, evitando 
aglomerações, os profissionais desenvolveram uma proposta de in-
tervenção que visava manter as pessoas em casa de forma digna.

intERsEtoRiaLiDaDE

Para isso foi necessária uma conjunção de esforços que resultou 
em um trabalho intersetorial voltado à garantia da equidade. Da edu-
cação vinha o desafio de manter as crianças que não tinham acesso 
às aulas remotas estudando. O material didático passou a ser impres-
so e entregue nas residências para que elas pudessem acompanhar 
as atividades com a ajuda das famílias. Os professores assessoram os 
alunos por telefone e depois recolhem as lições para avaliar.     

A assistência social passou a distribuir alimentos para assegurar 
a permanência das pessoas em casa sem a ameaça da fome. Foram 
entregues mais de 5.250 cestas no total e aproximadamente 300 
marmitas por dia. O auxílio foi distribuído entre os beneficiários 
dos programas sociais da Prefeitura, integrantes do cadastro único, 
e também movimentou a pequena economia local porque a matéria 
prima foi comprada dos pequenos e médios agricultores da região.    

À saúde coube a intensificação das ações preventivas, além de 
todo trabalho de reorganização da assistência, implantação de ser-
viços de testagem e criação do Centro de Enfrentamento à Covid-19. 
Foram distribuídos no total 10 mil kits de higiene contendo más-
caras, álcool e sabão. Mulheres como Romilda, Maria de Lourdes, 
Bárbara e Maria Mercê, moradoras de bairros periféricos do municí-
pio, agradeceram a ajuda governamental, sobretudo a alimentação 
recebida. 

“A gente vê os resultados positivos quando analisa o quadro epi-
demiológico. As pessoas ficaram em casa, mas satisfeitas, se sentin-
do assistidas. Hoje, confiam no sistema público de saúde e embora 
saibam que estão em perigo, podem contar com o governo munici-
pal”, comemora Paulo. Até setembro, foram registrados cinco óbitos 
e há apenas seis pessoas em tratamento, com sintomas leves. A ex-
periência foi apresentada na terceira live da 1a Mostra Virtual Brasil, 
aqui tem SUS, representando o estado de Tocantins. 
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Destaque

Cerest desenvolve instrutivo com 
detalhamento sobre o cuidado 
de sepultadores na pandemia

Uma experiência desenvolvida em Barbacena, município de 140 
mil habitantes localizado na Zona da Mata de Minas Gerais, traz 
um olhar atento sobre profissionais historicamente invisibilizados. 
Tudo começou quando uma equipe do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (Cerest) se debruçou sobre os instrutivos do 
Governo Federal e Estadual e do Ministério do Trabalho para orien-
tar as categorias profissionais sobre como lidar com a pandemia 
que acabava de se instaurar no Brasil. Partia-se da ideia de que seria 
de pouca valia o acúmulo de documentos, se as informações não 
chegassem aos trabalhadores sujeitos ao processo de adoecimento. 

A equipe do Cerest começou então a realizar visitas a diversas 
categorias, como profissionais de saúde e trabalhadores rurais, e 
nesse percurso se deparou com a gestão dos corpos vitimados pela 
Covid-19 ou pela Síndrome Respiratória Aguda. Os profissionais 
perceberam que todas as informações disponíveis esbarravam na 
porta dos hospitais. Não havia nada que respondesse a questões do 
tipo: Quem vai buscar o corpo? Como vai proceder o sepultamen-
to? Nas visitas a equipe identificou, consequentemente, o desgaste 

Barbacena - MG
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emocional vivido pelos sepultadores. Eles estavam submetidos a 
uma série de mudanças de regramento, ao medo de contaminação 
e a situações que exigiam muito controle emocional. Não era fácil 
fechar o caixão de um filho cuja mãe não pôde estar presente por-
que fazia parte do grupo de risco.

Os profissionais pesquisaram em toda a literatura disponível no 
país sobre quais ações eram importantes para proteger os sepulta-
dores, que lidavam diretamente com os corpos das vítimas de Co-
vid-19. Diante da ausência de informações, eles prepararam um 
instrutivo contendo orientações acerca do tipo de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) adequado para aquela função; a higie-
nização correta das mãos e o uso de álcool em gel; o processo de 
lavagem das roupas e quais vestimentas são indicadas ao trabalho; 
dentre outros. Mesmo diante da insistência das famílias, eles foram 
orientados a não abrirem as urnas e a se manterem atentos ao uso 
dos acessórios de segurança.  

Barbacena tem três cemitérios, dois deles administrados pelo 
município e um da iniciativa privada. Os profissionais do Cerest 
estiveram presentes prestando orientações em todos eles e nas fu-
nerárias da cidade. São 20 sepultadores nos cemitérios municipais 
e aproximadamente a mesma quantidade no cemitério particular. 
Além do papel educativo, o Cerest também se engajou na luta pela 
distribuição de EPIs para essa categoria junto aos órgãos competen-
tes da Prefeitura. 

“O SUS (Sistema Único de Saúde) é o único que olha a todos in-
discriminadamente, inclusive o trabalhador que não tem vínculo 
formal. Imagine a situação de um pai de família que perdeu o em-
prego em função da Covid-19? O SUS acolhe os desempregados. A 
gente vê a importância da universalidade no enfrentamento a essa 
pandemia: o tratamento é por conta do SUS; a gestão do ambien-

Barbacena - MG
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te hospitalar é por conta do SUS. Caso ele não existisse, seria um 
caos como em outros países. O SUS faz até a gestão do contágio da 
doença”, reconhece Lena Márcia Pacheco, farmacêutica e analista 
administrativo do Cerest. 

vínCULo aFEtivo 

A enfermeira e chefe do setor Cerest de Barbacena, Andréa Cristi-
na de Souza e Silva, conta que durante as visitas foi possível perceber 
que os sepultadores não tinham a sensibilização sobre a importância 
do uso dos equipamentos de proteção. A equipe trabalhou a noção 
de risco junto a eles, momento em que as atividades educativas se 
configuraram em um processo de troca de saberes. No material ins-
trutivo, além de serem abordadas informações sobre a doença, pre-
venção de contaminação e o uso de EPIs individual e coletivo, os pro-
fissionais também deram atenção especial ao tema saúde mental. 

“Hoje a gente tem junto aos sepultadores um vínculo emo-
cional muito forte. Até em casos de adoecimento familiar eles 
procuram a nossa equipe como porta de entrada do sistema. É 
muito legal ver a mudança emocional deles, perceber que con-
seguiram visualizar a importância do trabalho que realizam. 
Eles tinham receio até de se pronunciar como sepultadores”, 
afirma Lena Pacheco.

A equipe do Cerest é composta por enfermeiro, médico do traba-
lho, psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, administrativo, dentre 
outros. O Centro de Barbacena dá assistência a uma microrregião 
formada por 14 municípios. Toda essa área de abrangência foi orien-
tada quanto aos cuidados com as categorias profissionais durante a 
pandemia. A intenção da equipe era publicar o instrutivo junto à 
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), 
mas não recebeu apoio do governo federal.

Barbacena teve 1.300 casos confirmados de Covid-19 e 26 óbitos. 
Nenhum sepultador foi contaminado. “Enfrentamos vários desa-
fios, a demanda é muito grande e nosso trabalho silencioso. Vimos 
muita coisa acontecer e precisávamos lutar pela saúde do trabalha-
dor. Foram muitos profissionais com transtorno mental relaciona-
do à pandemia e à sobrecarga nas suas funções. Continua sendo um 
desafio bem estressante, mas o papel do SUS é muito importante 
porque os trabalhadores precisam dele”, conclui Andréa Cristina.

A experiência foi selecionada para representar a região Sudeste 
durante a 1a Mostra Brasil, aqui tem SUS. 
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Destaque

Guarulhos - SP

Nasf desenvolve ações de cuidado 
continuado de idosos durante a pandemia

Os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis quanto ao risco 
de agravamento por Covid-19. No entanto, o medo de contamina-
ção e as estratégias de prevenção têm provocado o afastamento des-
sa população das unidades de saúde, gerando muitas vezes outros 
agravos. Preocupados com essa situação, profissionais do Núcleo 
de Apoio à Saúde Família (Nasf) de Guarulhos (SP) decidiram de-
senvolver novas estratégias para avaliar os idosos de forma remota, 
com o objetivo de entender a atual situação de saúde e planejar for-
mas de cuidado diante de um cenário de isolamento social. 

Guarulhos é um município de mais de uma milhão de habitan-
tes, que embora seja dependente da capital São Paulo, é referência 
em saúde para muitos municípios menores da região metropolita-
na e do Alto Tietê. Como faz divisa com bairros mais simples da ca-
pital, acaba tendo uma população transitória muito grande, o que 
facilita o aumento da transmissão de Covid-19. Em novembro, qua-
se 30 mil pessoas haviam sido contaminadas pela doença e a taxa de 
ocupação hospitalar estava em 59%. 

De acordo com a autora da experiência, a educadora física Lu-
ciana Miranda, antes de iniciar a busca ativa dos idosos, através de 
contatos telefônicos, as equipes de saúde estavam quase integral-
mente voltadas ao controle da pandemia. “Pensamos então que 
não poderíamos acompanhar apenas os casos de Covid-19, por-
que havia uma demanda reprimida. Precisávamos dar atenção, 
avaliá-los de alguma forma, mostrando que a gente continuava 
sendo um apoio. Geralmente, essa população se dirige primei-
ro para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) em busca de aten-
dimento inicial e precisa ser acolhida nas suas necessidades”, 
explica Luciana. 

Foi utilizado um dispositivo denominado avaliação multidi-
mensional da pessoa idosa (AMPI) para investigar as condições in-
dividuais, funcionais, cognitivas, afetivas, familiares e sociais dos 
idosos. Através dele é possível identificar as reais necessidades de 
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saúde dos usuários nesta faixa etária, contribuindo para traçar um 
plano de cuidado na Atenção Básica (AB) e até mesmo referenciar 
o paciente para outros níveis de complexidade, quando necessitam 
de um atendimento especializado. Embora a avaliação já esteja na 
rotina de trabalho das unidades básicas de saúde, o desafio era ade-
quá-la a um modelo não presencial, por meio de contato telefônico. 

A metodologia de avaliação foi adaptada de forma que os testes 
realizados presencialmente foram substituídos por perguntas sobre 
atividades de rotina diária, com o objetivo de investigar, por exem-
plo, dificuldades motoras. A escuta ampliada foi o elemento utili-
zado para perceber a saúde mental dos usuários, considerando os 
sentimentos relacionados ao isolamento social. Os idosos recebe-
ram orientações sobre cuidados com a alimentação, dicas de exercí-
cios físicos que podem ser realizados em casa e de forma autônoma, 
além de atividades que podem colaborar para a redução de quadros 
depressivos e ansiosos. A psicóloga criou grupos de conversas onli-
ne abertos à participação dos idosos e seus cuidadores e os usuários 
receberam orientações sobre os serviços em funcionamento nas 
unidades e os cuidados relacionados à COVID 19.

O trabalho foi desenvolvido por uma psicóloga, uma nutricio-
nista, uma fisioterapeuta e uma educadora física do Nasf. A equi-
pe fez contado com os idosos que frequentavam regularmente as 
unidades de saúde, como também com os que tinham cadastro mas 
não conheciam o trabalho desenvolvido na UBS. Foi observado que 
a presença dos profissionais, mesmo que de forma remota, gerou 
uma sensação de acolhimento entre os idosos. Houve poucos casos 
de recusa da ligação telefônica, muitos deles por não entenderem a 
proposta, desconfiarem (medo de trote) ou porque vinham sendo 
acompanhados por planos de saúde. Em função do risco de conta-
minação, até agosto as atividades de grupo e o atendimento domi-
ciliar foram suspensos. No máximo o agente de saúde ia na porta 
do idosos perguntar sobre suas necessidades. No mês seguinte, o 
atendimento domiciliar foi retomado para os usuários com maio-
res necessidades, mas com equipe reduzida e com o uso rigoroso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

Nair de Oliveira Henrique faz parte do grupo de Pilates e coluna 
que retornou as atividades presenciais (com restrições) há pouco tem-
po em uma das UBS acompanhadas pelo Nasf. Ela conta a experiên-
cia do marido, que idoso, obeso e diabético, teve durante a pandemia 
uma paralisia de Bell. Seu Mizael Henrique foi avaliado inicialmente 
por telefone e em seguida acompanhado presencialmente por uma 
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equipe de fisioterapeuta, enfermeira e médica. Ele também foi enca-
minhado para o Centro de Especialidades Médicas, onde tem acom-
panhamento mais específico. “Meu marido foi muito bem atendido 
em um momento difícil de pandemia. Ele foi encaminhado rápido 
para fazer fisioterapia e fonoaudiologia. Só tenho a agradecer”.

ContExtos Distintos 

Para participar da experiência, foram escolhidas três Unidades 
Básicas de Saúde inseridas em contextos socioeconômicos bem dis-
tintos: em São Rafael a comunidade é carente e a maioria das habi-
tações situam-se em favelas; Itapegica é um bairro industrializado; 
e Munhoz é uma região de classe média que concentra o maior nú-
mero de idosos. As equipes identificaram situações de isolamento 
que provocaram alterações na saúde mental dos usuários, sobretu-
do naqueles que eram mais ativos. Os idosos foram então classifica-
dos em três categorias, de acordo com o grau de fragilidade física e 
emocional, e a estratégia de atuação foi adaptada a esse perfil. 

Fizeram parte do estudo 134 idosos, sendo 88 mulheres e 46 ho-
mens com idade média de 73 anos. A maioria (53%) foi classificada 
como saudável, o que levou a equipe a desenvolver uma série de es-
tímulos para que mantenham bons hábitos. Para os pacientes con-
siderados frágeis (10,4%) foram intensificados os planos de cuidado 
e pensou-se em uma estratégia para evitar evolução dos usuários 
considerados pré-frágeis (37,3%). Um dado comum foi a identifi-
cação de ganho de peso significativo em todas as faixas etárias. O 
trabalho da equipe se divide em visitas domiciliares, contatos tele-
fônicos e envio de informações via whatapp com orientações nu-
tricionais, sugestões de práticas de movimento e apoio psicológico.   

Luciana trabalha nas três UBS há sete anos e ao longo do tempo 
foi estabelecendo uma relação de muita proximidade com os ido-
sos. Ela conduzia grupos de atividades físicas com a presença de 
muitos usuários. “No começo foi muito desafiador e difícil não ter 
mais contato com eles, sobretudo com os mais ativos, com quem eu 
tinha muita proximidade. A gente tem muito receio de como eles 
irão voltar em função da perda do convívio social e como há pou-
cas previsões de como vai ser o trabalho dentro da unidade, adaptar 
foi um ganho muito grande. Foi satisfatório retomar o contato com 
eles, embora à distância.”

A experiência foi classificada como a melhor da Região Sudeste 
durante a I Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS.
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Marilândia - ES

Gestão municipal aposta 
na informação para conter a 

Covid-19 e lança Boletim Diário 
Boa parte da população de Marilândia, um pequeno município 

de 13 mil habitantes localizado no estado do Espírito Santo, trabalha 
na extração de café ou em fábricas de produção de roupas. Com a 
chegada da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde percebeu a 
necessidade de criar um canal direto de comunicação com a popu-
lação que vive no centro urbano ou em localidades afastadas para 
compartilhar informações sobre o enfrentamento da doença. 

Durante cinco meses, diariamente, o secretário municipal de 
saúde Roberto Carlos Tardelli e a equipe de saúde entravam ao vivo 
nas redes sociais para divulgar o boletim epidemiológico do muni-
cípio, prestar contas das ações desenvolvidas e responder dúvidas 
dos moradores. Na programação eram divulgados números sobre a 
evolução da doença, as medidas adotadas para evitar a propagação 
do vírus, assim como orientações sobre como proteger a si e aos ou-
tros. Essa aproximação gerou maior confiança na população quanto 
ao cuidado recebido. 
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 A construção do Boletim Diário Virtual nas redes sociais criou 
ainda um canal de interlocução onde foi possível estabelecer a cor-
responsabilização pelo cuidado, evitando assim maior tensiona-
mento diante de medidas impostas através de decretos estaduais. 
“Não adianta impor regras, precisamos conversar com a população. 
Chegamos a tirar os bancos das praças, mas isso não foi suficiente 
para evitar que as pessoas fossem para as ruas. Era fundamental o 
diálogo”, atesta o secretário municipal de saúde. Nem mesmo nos 
finais de semana as transmissões, veiculadas também na rádio da 
cidade, deixavam de acontecer. 

Com o passar do tempo, profissionais de diversas áreas como 
medicina, fisioterapia e odontologia participaram dos programas 
com o intuito de levar orientações aos usuários sobre cuidados no 
ambiente domiciliar.  “Começamos a trazer os técnicos para con-
versar com as pessoas sobre o que fazer em casa. O programa surtiu 
o efeito desejado ao dizer para a população que não precisava ter 
medo, pois a secretaria estava aqui dando o máximo para combater 
o vírus. O importante da nossa experiência foi trazer a sociedade 
para o nosso lado”, comemora o secretário. O programa foi suspen-
so em função da legislação eleitoral.  

oUtRas açõEs

A propagação do vírus se deu após um contexto de reformulação 
do sistema de saúde municipal, que resultou no acompanhamento 
digital de todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), por 
meio de um prontuário eletrônico, e na cobertura de 100% da po-
pulação pela Estratégia Saúde da Família. “Na pandemia, nós remo-
delamos os atendimentos e, desde março, testamos todos os casos 
suspeitos utilizando o teste com antígeno, cujo resultado sai em 
meia hora”, afirma o secretário municipal de saúde.

A secretaria de Saúde também investiu na reorganização do cui-
dado no ambiente de trabalho, utilizando-se de diversas estratégias 
de enfrentamento, dentre elas o cadastramento de quem chega ao 
município para a lavoura do café, o que permite maior acompa-
nhamento, como também o monitoramento da temperatura dos 
funcionários na porta das fábricas. Trabalhadores da indústria com 
sintomas foram afastados e acompanhados em casa e as fazendas 
de café onde havia suspeita da doença ficaram em isolamento. “Fo-
ram atitudes que no começo pareciam impopulares, mas depois os 
moradores entenderam”, atesta Roberto. 

Marilândia - ES

1.700  
testes

para diagnóstico 

483 casos 
positivos de Covid  

até 21/10/2020
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Com a redução progressiva da disseminação do vírus, a estraté-
gia agora é testar não só o paciente suspeito, mas todo entorno onde 
ele habita, higienizando também os ambientes com produtos não 
tóxicos. A medida resultou na redução do número de pessoas con-
taminadas de 22 para seis casos em 15 dias. Os usuários com diag-
nóstico confirmado da doença são acompanhados por via remota 
diariamente pelos profissionais de saúde e os casos mais complexos 
são encaminhados para o Pronto Atendimento (PA), que oferece 
atenção 24 horas. Quando há necessidade de internação, o paciente 
é referenciado para o hospital localizado no município de Colatina, 
a 25 km de Marilândia.     

Aline, moradora de Marilândia, paga plano de saúde privado, 
mas quando adquiriu Covid-19 optou pelo atendimento no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Grávida, ela conta que buscou assistência no 
PA 24 horas e foi imediatamente recebida pela equipe. “A partir do 
momento em que comecei a sentir os sintomas fui muito bem 
acolhida. Olharam todos os meus sinais, aferiram minha pres-
são e chamaram logo o médico pelo fato de eu estar gestante. 
Fiz o exame do swab e o resultado confirmando o diagnóstico 
ficou pronto na hora. Meu pai também pegou a doença e foi 
muito bem atendido. O SUS aqui de Marilândia foi efetivo no 
combate à Covid-19 e eu sou prova viva disso”, agradece. 

Até o dia 21 de outubro foram confirmados 483 casos da doen-
ça, dos quais 468 curados e 5 óbitos. O município realizou mais de 
1.700 testes para diagnosticar a doença. Marilândia foi selecionada 
na 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS para representar o estado 
do Espírito Santo no I Congresso Virtual do Conasems. 

Marilândia - ES

Secretário Municipal de Saúde:  Roberto Carlos Partelli

Autor: Roberto Carlos Partelli

Contatos: partelliadv@gmail.com / (27) 9982-48022

Assista a 5a live

https://www.youtube.com/
watch?v=08oLyOZZV6w&t=803s
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Pirapora - MG

Reorganização da Rede de Saúde como 
modo de controle do novo coronavírus

Pirapora é um município de 56.428 habitantes, localizado no 
norte de Minas Gerais, que desenvolveu uma estratégia de reorga-
nização do sistema de saúde alicerçada nas ações de isolamento 
dos pacientes com Covid-19, atendidos exclusivamente em uma 
unidade de enfrentamento à doença, implantação de sistema de 
notificação e monitoramento e isolamento domiciliar através da 
intervenção da vigilância em saúde. “A pandemia trouxe à prova 
a estrutura de saúde em um cenário de guerra, que nos causou 
muito medo. Era necessária uma reorganização do SUS (Siste-
ma Único de Saúde) para atender os pacientes com Covid e os 
doentes crônicos e agudos. Conseguimos trabalhar para que 
não houvesse pressão hospitalar, salvando vidas”, afirmou a mé-
dica responsável pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Fernan-
da Miranda de Morais. Até agosto, 536 pessoas tiveram diagnóstico 
confirmado da doença.  

Todo trabalho foi regulado através do Comitê Técnico de Enfren-
tamento, que estabeleceu um fluxo de atendimento que funciona 
da seguinte forma: através de uma Central de Teleatendimento, pa-
cientes com sintomas recebem orientação em casa. Quando há ne-
cessidade de maior cuidado, são orientados a buscar a unidade de 
enfrentamento, onde são atendidas de 30 a 50 pessoas por dia. To-
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Pirapora - MG

dos os pacientes com síndrome gripal são encaminhados para essa 
unidade com o intuito de evitar possível contágio de outros usuá-
rios que necessitem do sistema de saúde. Lá há leitos de observação 
e isolamento por 4 horas e, caso seja preciso internar, o paciente é 
encaminhado para o serviço hospitalar de referência, que possui 28 
leitos clínicos e mais 11 leitos de CTI exclusivos para tratar covid-19, 
seis dos quais em implantação. 

Nasser Duarte foi atendido na unidade de enfrentamento à  
Covid-19 e descreveu a sensação de segurança diante do cuidado. 
“As pessoas não precisam ter medo porque o atendimento é mui-
to organizado”, afirmou. A família de dona Geralda Soledade, de 56 
anos, também comemorou a organização do sistema de saúde, que 
possibilitou a superação da doença. Dona Geralda foi a primeira pa-
ciente que desenvolveu complicações em decorrência da Covid-19 
no município e por isso teve que permanecer 30 dias internada na 
Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, dos quais 22 dias 
no Centro de Terapia Intensiva (CTI). 

“Testamos muitos pacientes para tentar identificar o foco, evi-
tando que venham a transmitir. Essa medida tem influenciado na 
taxa de letalidade que está baixa, em torno de 1,2%, e na preservação 
dos grupos de risco. Trabalhamos para impedir o colapso do sistema 
de saúde mantendo o foco no paciente”, afirmou a secretária mu-
nicipal de saúde, Maria Cândida Fiuza Costa. A preocupação com 
os grupos de risco foi primordial na decisão de isolar os pacientes 
com sintomas respiratórios das demais unidades de saúde, como 
também no estabelecimento de visita domiciliar obrigatória para 
esses grupos. Diante de algum sinal de alerta, eles são encaminha-
dos imediatamente para a unidade de referência.

o PaPEL Da viGiLânCia

A experiência traz também uma forte atuação da vigilância, o que 
possibilitou a redução da média de casos móveis. O município segue 
rigorosamente os protocolos de isolamento e diante de casos positi-
vos, uma central de monitoramento acompanha os contatos próxi-
mos, realizando a testagem em massa. Agentes de vigilância domi-
ciliar vão às residências orientar e acompanhar o cumprimento das 
normas de isolamento. Em caso de descumprimento das regras, o 
paciente recebe novas orientação e, diante de reincidência, está pre-
vista a realização de denúncia na polícia militar. Os agentes de vigi-
lância sanitária também realizam ações educativas em toda cidade, 
com medidas de orientação e distribuição de kits de proteção. 
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“A maior parte da população depende muito do SUS. Esse 
sistema permitiu a preservação da vida em todo país. Aqui em 
Pirapora vivemos uma experiência única, algo que eu não espe-
rava vivenciar. Tenho cinco anos de formação e me sinto muito 
grata por participar de tudo isso e poder contribuir para con-
quistar resultados excelentes”, comemora Fernanda Miranda.

A experiência foi selecionada para representar o estado de Mi-
nas Gerais na segunda live da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS.

Secretária Municipal de Saúde: Maria Candida Fiuza Costa Queiroz

Autora: Maria Candida Fiuza Costa Queiroz

Co-autores: Fernanda Miranda Morais, Mayra Estrela De Aquino 

Lima, Larissa De Queiroz Marques, Bruna Rodrigues Novi, 

Vinícius Nunes Barreto

Contatos: didafiuza@hotmail.com (38) 9980-15272

Assista a 2a live

 https://www.youtube.com/
watch?v=vtHThDb1XA4&t=776s

Pirapora - MG
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Quissamã - RJ

Cooperação entre gestão municipal  
e Academia trazem bons resultados  

frente ao Coronavírus

Os grandes centros urbanos foram os primeiros lugares onde os 
casos de Covid-19 se multiplicaram no Brasil. A interiorização da 
pandemia exigiu das pequenas cidades a reorganização do cuidado 
para evitar a disseminação rápida da doença, considerando a falta 
de infraestrutura e o baixo índice de desenvolvimento humano de 
muitos desses municípios. Diante do fluxo de informações desen-
contradas, a gestão de saúde de Quissamã (RJ), município de 24.700 
habitantes localizado no norte fluminense, decidiu realizar um 
convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para 
ter maior segurança no controle da pandemia.  

“Desde o final de março de 2020, a Prefeitura Municipal tem reu-
nido esforços intersetoriais, envolvendo as áreas de assistência so-
cial, educação, comunicação e economia, para enfrentar a doença. 
Mas precisávamos também de um respaldo da academia, sobretudo 
pela avalanche de informações contraditórias sobre sintomas, mor-
tes e tratamentos, o que resultou nessa parceria com a UFRJ”, relata 
a coordenadora de planejamento e gestão de saúde, Delba Machado 
Barros. Ela passou a integrar o Grupo de Trabalho sobre Covid da 
universidade.  

Com o auxílio da UFRJ, foram instituídas algumas frentes de 
atuação. A primeira delas refere-se à abertura de um processo de 
educação permanente com as equipes de saúde da família que 
atuam na Atenção Primária, como enfermeiros, auxiliares de enfer-

Com a ajuda da UFRJ  
foram instituídas algumas 

frentes de atuação: 

Educação permanente  
com as equipes de saúde

Painel de Vigilância 
Epidemiológica

Núcleo de Informação  
em Saúde

Pesquisa sobre  
prevalência da doença
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magem e agentes comunitários de saúde. A educação permanente 
tem permitido, através da escuta, construir um saber comum, onde 
a discussão de temas como o medo da morte tem ajudado a enfren-
tar os desafios. “O projeto foi importante para os profissionais, pois 
colaborou muito em um momento de incertezas. Foi estabelecido 
um vínculo de confiança em uma fase muito delicada”, afirma a 
coordenadora da Estratégia Saúde da Família (ESF), Milena da Pai-
xão Gonçalves. A ESF oferece cobertura para 100% da população do 
município.

monitoRamEnto

Além da Atenção Básica, uma parceria entre universidade e Vigi-
lância tem contribuído para melhorar a captação das informações 
e consequentemente ajudado na tomada de decisão. Foi criado um 
painel de vigilância epidemiológica, onde é possível monitorar os 
casos, aferir o distanciamento social e avaliar as taxas de letalida-
de e mortalidade dos moradores frente à situação de pandemia. “A 
Sala de situação permite acompanhar o comportamento da doença 
e apontar o nível de distanciamento social da população por saté-
lite, através do posicionamento dos celulares. Esse índice de isola-
mento é correlacionado com o número de casos”, afirma Delba. 

Quissamã possui nove unidades básicas de saúde. Com a pande-
mia, foi criado um Centro de Triagem Respiratória (CTR) para rece-
ber pacientes sintomáticos e um hospital de campanha com dez lei-
tos, incluindo de UTI. Até o dia 18 de setembro, 438 pessoas haviam 
testado positivo e 17 morreram em consequência da doença. Com a 
redução dos casos, o hospital de campanha foi desativado e os aten-
dimentos eletivos que haviam sido suspensos foram retomados. A 
população que se retraiu com medo de comparecer às unidades de 
saúde, sobretudo portadores de doenças crônicas, está sendo esti-
mulada a buscar as unidades de saúde. 

viGiLânCia Em saúDE

Para realizar o processamento e análise dos dados, foi criado 
um Núcleo Interinstitucional de Informação em Saúde. Por meio 
de telemonitoramento, todo paciente em atendimento no CTR é 
acompanhado até o momento da alta.  A Vigilância Epidemiológica 
também ampliou o escopo do seu trabalho através de um software 
que além de monitorar os casos positivos e suspeitos, reúne dados 
socioeconômicos como acesso a água e moradia. Avaliar as condi-
ções sanitárias contribui para planejar medidas de proteção.

Quissamã - RJ
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A gestão solicitou ainda da UFRJ a realização de uma pesquisa 
para verificar a soro prevalência, denominada EPICOVID-19, que é 
originária da Universidade Federal de Pelotas. “A pesquisa de pre-
valência da Covid-19 foi extremamente relevante pois aproximou 
da pesquisa os profissionais da Estratégia Saúde da Família, através 
do apoio da universidade. Ao mostrar a incidência de Covid-19 no 
município de Quissamã, houve subsídios para a gestão planejar as 
ações em relação à pandemia”, constatou a coordenadora da ESF, 
Milena da Paixão.    

“A universidade, com sua velocidade na produção de infor-
mações, nos ajudou a enfrentar o grande escuro com a chegada 
da doença”, reconhece a médica sanitarista e membro da Epide-
miologia do município, Tereza Cristina Cabral. A parceria tem sido 
tão positiva, que a gestão tem planos de continuidade para um pe-
ríodo pós Covid-19. “Essa profícua relação com a universidade se es-
tende para além da pandemia. A ideia é que a UFRJ possa continuar 
dando apoio em novas frentes de trabalho”, complementa Delba. A 
experiência foi selecionada para representar o estado do Rio de Ja-
neiro na terceira live da 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. 

Quissamã - RJ

Secretária Municipal de Saúde:  Renata da Silva Fagundes

Autora: Tereza Cristina Cabral Gomes

Co-autores:  Delba Machado Barros, Karla Santa Cruz Coelho,  

Kathleen Tereza da Cruz, Helvo Slomp Júnior,  

Emerson Elias Merhy

Contatos: tereza-cabral@uol.com.br / (22) 9921-55788

Assista a 3a live

https://www.youtube.com/
watch?v=gPIexiaAq7g&t=159s 
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Quando a pandemia causada pelo Corona vírus deu seus primei-
ros sinais de manifestação no Brasil, em março, a coordenação do 
Departamento de Atenção Básica do município de São Bernardo do 
Campo (SP) sentiu a necessidade de orientar as unidades de saúde 
quanto ao fluxo de atendimento. Esta mudança traria uma reorga-
nização da agenda para dar conta da demanda de pessoas que bus-
cavam os serviços com sintomas respiratórios, como também man-
ter o acompanhamento de gestantes, doentes crônicos e crianças, 
garantindo a continuidade do cuidado.

O fluxo de atendimento foi dividido em quatro fases de acordo 
com os dados epidemiológicos. Na primeira delas, ainda em março, 
as consultas eletivas (marcadas com antecedência) foram cancela-
das, mas mantido o atendimento dos grupos prioritários. A fase 2, 
implantada em maio, seguiu um fluxo de trabalho mais detalhado 
a partir de um documento elaborado pela equipe, com recomenda-

Reorganização do fluxo de 
atendimento mantém continuidade  
do cuidado

Pós-COVID19
Fonte: Desenvovimento pelo Departamento
de Atenção Primária em Saúde da Secretaria
Municipal de São Bernardo do Campo. 
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ções sobre a transição dos atendimentos na Atenção Básica (AB). 
As fases seguintes marcam um período de gradativa retomada do 
acompanhamento de pacientes crônicos, das consultas eletivas e 
das atividades preventivas por meio de ações presenciais ou media-
das por teleatendimentos. 

O senhor Adolfo Alves Pereira recebe acompanhamento na uni-
dade do Jardim Leblom, próximo a sua residência. A esposa, que é 
portadora do Mal de Alzheimer, também é acompanhada na uni-
dade. “Nós fazemos parte do Programa de Bem com a Vida. 
Durante a pandemia, recebemos ligações semanais das nos-
sas orientadoras, que nos passam exercícios físicos e para a 
mente. é um trabalho excelente”, conta. Esse programa reúne 
19 educadores sociais que trabalham com a comunidade. Em fun-
ção do distanciamento social, eles passaram a realizar as ações de 
forma virtual. Seu Adolfo costuma ir à unidade de saúde buscar 
remédio, medir pressão e as vezes fazer inalação. Ele comemora a 
ausência de filas demoradas e a visita periódica dos agentes de saú-
de em sua residência. “O trabalho é organizado e bem pensado. Só 
temos a agradecer”. 

INTEGRALIDADE DO SUS

São Bernardo do Campo possui 840 mil habitantes. De acordo 
com a médica de família e coordenadora do Núcleo de Gestão da 
Clínica do Departamento de Atenção Básica, Bárbara Cristina Bar-
reiro, o primeiro caso de covid-19 foi confirmado na última semana 
de março. Até 12 de agosto, 21.904 pessoas foram diagnosticadas 
com a doença. “Os dados epidemiológicos vêm melhorando a cada 
dia e a capacidade instalada do município também. O índice de iso-
lamento está em torno de 44% e há cerca de 55% de leitos de UTI 
livres e 70% de leitos de enfermaria livres”, comemora. 

Casos leves de Covid-19, suspeitos ou confirmados, são acompa-
nhados pelas unidades de saúde por meio de ligações em intervalos 
de 48 horas.  “Foi muito importante lançarmos mão de outras 
ferramentas de acesso à unidade, aproximando o usuário dos 
serviços. O SUS manteve as portas abertas o tempo inteiro 
para todo mundo, garantindo o princípio da universalidade. 
Percebemos também que tivemos ferramentas para coorde-
nar o cuidado, ser uma porta de acesso, mesmo sem ter o ser-
viço presencial naquele momento”, avalia Caroline Amorim de 
Oliveira, autora do projeto e integrante da Divisão Técnica Assisten-
cial do Departamento de AB. 

São Bernardo do Campo - SP



Região Sudeste

1a Mostra Virtual Brasil, Aqui Tem SUS  |  96

A enfermeira e coordenadora da Unidade de Saúde Batistini, 
Claudia Valéria de Andrade, reconhece a importância de todo pro-
cesso de transição. “Nossa preocupação estava centrada sobretudo 
nos usuários que não vinham à unidade, se mantinham em casa 
com medo. A continuidade do cuidado sempre foi uma preocupa-
ção da Atenção Básica”, ressalta. Na atual fase, o fluxo de atendi-
mento passou dos grupos prioritários para a atenção de queixas 
leves e ações preventivas. Os usuários de rotina estão retornando às 
unidades, seja de forma presencial ou utilizando-se de ferramentas 
como o whatsapp e as  teleconsultas, que ajudam a diminuir a gran-
de quantidade de pessoas no mesmo período. 

A experiência representou o estado de São Paulo na primeira live 
da 1a Mostra Virtual Brasil, realizada pelo Conasems.

840 mil  
habitantes 

21.904 casos 
positivos de Covid  

até 12 /08/2020

São Bernardo do Campo - SP

Secretário Municipal de Saúde: Geraldo Reple Sobrinho

Autora:  Caroline Amorim Mesquita de Oliveira

Co-autores: Natalia Kano, Fabio Ugeda, Patrícia Neves, Rosana  
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Assista a 1a live

https://www.youtube.com/
watch?v=CzQZD0rdbsw&t=1878s
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Com o início da pandemia provocada pelo Corona vírus, a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) 
recomendaram a suspensão de atendimentos eletivos de odonto-
logia, aqueles agendados com antecedência, em função da grande 
emissão de aerossóis que envolvem essa atividade. No município de 
Caxias do Sul (RS), a coordenação de saúde bucal adequou a assis-
tência com o intuito de proteger os profissionais, otimizar o uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e atender com seguran-
ça a população que necessitava de atenção emergencial. 

Caxias do Sul é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, 
com 510 mil habitantes. Localizada na Serra Gaúcha, 93% da popu-
lação é urbana e boa parte da economia gira em torno de um polo 
metalomecânico. A rede de saúde do município, que presta assis-
tência odontológica, inclui 45 Unidades Básicas de Saúde (UBS), um 
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) e hospitais municipais. A equipe é composta 
por 73 cirurgiões-dentistas e 55 auxiliares de Saúde Bucal. 

Antes da pandemia, aproximadamente 70 atendimentos odon-
tológicos de urgência eram realizados nas 45 UBS do município. 
O fluxo de atendimento passou a funcionar de maneira distinta, 
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através da centralização do cuidado para garantir maior controle. 
No plano de contingência odontológico para a rede de saúde bucal 
de Caxias do Sul, foram cumpridas medidas de biossegurança, que 
incluem adequação de espaços físicos, capacitação das equipes e 
atendimento odontológico de acordo com as regras de distancia-
mento social, que inclui a manutenção apenas dos atendimentos 
de urgência e emergência, com exceção de casos especiais como 
gestantes e pacientes oncológicos. 

O fluxo ficou da seguinte forma: o usuário com necessidade de 
atenção odontológico de urgência vai até a sua UBS de referência, 
que é a porta de entrada do sistema. Lá ele passa por uma triagem, 
que inclui a avaliação de sintomas gripais e, caso a sua necessidade 
seja confirmada, é encaminhado para o CEO. Foi o caso da pequena 
Vitória, que ao apresentar dores de dente foi levada por sua mãe, 
Jéssica, à UBS da região e de lá encaminhada para o CEO. A mãe de 
Vitória conta que o processo foi muito tranquilo, elas se sentiram 
seguras e no mesmo dia foram atendidas na unidade de referência. 
Na organização do atendimento no CEO, os usuários foram dividi-
dos em pacientes sintomáticos, assintomáticos e grupo de risco.  

PRotEção PRoFissionaL

“Esta foi a melhor maneira que encontramos para otimizar o 
uso de EPI, devido à sua falta no início da pandemia e a redução de 
recursos financeiros para dar conta de toda a demanda do sistema 
de saúde na cidade”, afirma a diretora da política de Saúde Bucal, 
Fabiana Ramos. Com a centralização dos atendimentos no CEO, foi 
possível também garantir maior segurança de usuários e profissio-
nais porque as UBS não dispõem de bomba a vácuo, utilizada para 
fazer a sucção da saliva e da água com alta potência; aparelhos de 
Raio X, para um diagnóstico mais preciso; bem como de sistema de 
isolamento absoluto e ventilação adequada em todos os ambientes, 
que restringem a emissão de aerossol.     

A coordenação instituiu também um rodízio de atendimento no 
CEO, evitando maior exposição dos profissionais. Nas localidades 
mais distantes (interior) e na unidade prisional, os atendimentos de 
urgência foram mantidos nas UBS, já que é necessário pelo menos 
uma hora de deslocamento para chegar ao CEO. O município man-
tém cinco UBS no interior e uma no sistema prisional. O resultado 
desse esforço valeu à pena. Todos os atendimentos de emergência 
foram realizados, houve otimização no uso de EPIs e os usuários 
têm demonstrado satisfação. Cinco profissionais de saúde foram 
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contaminados até o mês de setembro por Covid-19, Em seis meses 
de trabalho foram realizados onze mil procedimentos no CEO e 
atendidos 5.337 usuários. O número total de atendimentos nas UBS 
foi de 19.103. 

Esta experiência foi escolhida para representar o estado do Rio 
Grande do Sul na 1a Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS, promovida 
pelo Conasems.  
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São João do Triunfo - PR

A experiência de prevenção e promoção 
da saúde bucal em tempos de Covid-19

São João do Triunfo é um pequeno município de aproximada-
mente 15.241 habitantes, localizado no sul do Paraná, cuja maior 
parte da população reside na zona rural. Como em todo país, a che-
gada da Covid-19 impediu a continuidade das ações de saúde bu-
cal que vinham sendo implementadas e o trabalho restringiu-se ao 
atendimento emergencial. As três equipes de saúde bucal, no en-
tanto, não cruzaram os braços e traçaram um plano para manter o 
cuidado da população através da construção de um projeto interse-
torial com a Educação. 

A preocupação maior dos profissionais de saúde era o aumento 
da demanda, já que em tempos normais as necessidades de saúde da 
população são maiores do que a disponibilidade de acesso. Embora 
fosse necessário seguir as recomendações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para evitar maior exposição ao vírus, a coordenação 
de saúde bucal se viu diante da necessidade de construir estratégias 
para diminuir o impacto da suspensão das consultas odontológicas 
programadas, como também da escovação supervisionada e do bo-
checho com flúor nas escolas.

Com foco no trabalho preventivo, foi iniciada então a parceria 
com a Secretaria de Educação para a distribuição de kits de esco-
vação nas escolas municipais, creches e na Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE). O projeto entrou na rotina edu-
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cacional com facilidade, já que a cada 15 dias os pais compareciam 
à escola para pegar material didático dos filhos e também para levar 
os kits de prevenção, distribuídos a 1.500 crianças. 

ComUniCação CRiativa

Restava orientar as famílias sobre como utilizar esses materiais, 
o que tornou evidente a criatividade e o engajamento dos dentistas 
e auxiliares de saúde bucal. Na tentativa de se aproximar dos alunos 
que estavam em isolamento utilizando-se da linguagem audiovi-
sual, eles se deslocaram da condição de profissionais de saúde para 
se reinventarem como comunicadores, intérpretes e compositores 
em uma experiência que fortaleceu o trabalho em grupo. “As ativi-
dades uniram muito a equipe e tivemos um alcance maior porque 
foi possível ultrapassar o ambiente da escola e abranger também a 
comunidade. A gente acredita que tenha conseguido chegar a 50% 
da população de Triunfo”, comemora Pauline Friederick Warkentin, 
cirurgiã-dentista e autora da experiência. 

Para os pais das crianças matriculadas nas creches, os profissio-
nais gravaram um vídeo explicando como fazer a escovação, o uso 
da mamadeira noturna, a dieta mais adequada, dentre outros te-
mas. O desejo de sensibilizar os estudantes das escolas municipais 
resultou na produção de um vídeo incentiva as crianças a terem há-
bito de escovação, uso do fio dental, cuidados com a língua, escova-
ção noturna e utilização adequada da pasta de dentes.

aLCanCE Da ExPERiênCia

O trabalho intersetorial com a educação possibilitou também a 
criação de uma rede de disseminação dos vídeos entre diretores e 
professores das escolas, que retransmitiram para os alunos através 
de grupos em aplicativos de mensagens. A população em geral tam-
bém teve acesso através das redes sociais e em painéis disponíveis 
nas unidades de saúde. 

Rodrigo Antônio Buaski Schimainda, diretor de uma escola mu-
nicipal da comunidade de Mato Queimado, ressaltou a importân-
cia da distribuição dos kits de saúde bucal para todos os alunos da 
rede municipal de ensino. “Enquanto educadores, acreditamos que 
a saúde bucal também é uma preocupação da escola.  Essa iniciativa 
é muito importante para os pais e sobretudo para as crianças, pois 
visa a prevenção e promoção da saúde bucal. Além do kit, o vídeo 
produzido pelos profissionais de saúde contribui também para que 
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nossos alunos tenham a consciência sobre a importância de escovar 
bem os dentes, prevenindo assim futuros problemas na dentição”. 

São João do Triunfo é um dos municípios do Paraná com melho-
res indicadores em relação à Covid-19, com apenas 14 casos confir-
mados e nenhum óbito. As profissionais acreditam que o sucesso 
se deve a um intenso trabalho de conscientização, fiscalização e 
apoio da população que tem utilizado equipamentos de proteção 
como máscaras. O município possui um hospital filantrópico e 12 
Unidades Básica de Saúde, sendo quatro da Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF). 

O comprometimento com a saúde coletiva foi central para a ci-
rurgiã-dentista Brunah de Oliveira Buche. Ela conta que o início da 
pandemia foi marcado pelo estresse intenso dos profissionais, que 
foi sendo superado pelo comprometimento com a missão do profis-
sional de saúde. “Começamos a nos adaptar diante da necessidade 
de ajudar o SUS. Não vamos deixar de contribuir, fizemos um jura-
mento para isso”, revela.  A experiência foi escolhida para a terceira 
live da 1a Mostra virtual Brasil, aqui tem SUS, representando o esta-
do do Paraná. 
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Tubarão - SC

Centro de Operação contra Covid-19  
ajuda a traçar perfil epidemiológico

Tubarão é o município polo da região de saúde denominada 
Amurel, que reúne 18 cidades e uma população de 370 mil habitan-
tes. Atravessada pela BR 101, a cidade tem como uma de suas carac-
terísticas a grande circulação de pessoas, dentre elas moradores que 
trabalham em regiões vizinhas bem próximas umas das outras. Por 
ser um dos primeiros municípios do estado de Santa Catarina com 
registro de transmissão comunitária do SARS-CoV-2 e ter sido con-
siderado, no início da pandemia, o terceiro epicentro da Covid-19 
no Brasil, a gestão municipal decidiu criar o Centro de Operação de 
Emergência Municipal em Saúde (COEMS).

Formado por uma equipe multidisciplinar com vários profissio-
nais, o COEMS reúne informações clínicas e epidemiológicas de to-
dos os casos suspeitos e confirmados de COVID-19 notificados no 
município, realiza o monitoramento permanente e oferece orienta-
ções e esclarecimentos ao público. Segundo informações da equipe, 
“o órgão foi criado diante da demanda da população e dos profissio-
nais da saúde que necessitavam de orientações, informações e dire-
cionamento frente a nova doença que surgira”. A equipe, que conta 
com 24 servidores, foi pensada a partir da necessidade de reunir 
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diferentes campos de saberes. “Juntamos profissionais da Atenção 
Básica (AB), da Vigilância Sanitária (VS) e da Vigilância Epidemio-
lógica (VE), pois precisávamos de pessoas capacitadas de cada um 
desses setores”, explica uma das médicas do Centro e apresentado-
ra da experiência, Martina Bolacel Martins. 

Um dos seus papeis é subsidiar a tomada de decisão da gestão. 
Todos os exames para detectar a doença, seja da rede pública ou 
privada, são encaminhados para lá, o que possibilita a construção 
de um mapa epidemiológico que identifica, por exemplo, os bairros 
com maior incidência da doença e o perfil da população mais atin-
gida. Essas informações contribuem para o planejamento das inter-
venções a serem realizadas nas zonas mais atingidas. Além de ser 
um catalizador de informações, o COEMS também realiza os testes, 
que têm sido intensificados com o objetivo de conter as taxas de 
transmissão da doença. O Sistema Único de Saúde (SUS) tem papel 
tão abrangente, que mesmo instituições privadas podem agendar a 
realização do exame de PCR na rede pública. 

inCLUsão

A médica Martina Bolacel havia ingressado na rede pública mu-
nicipal há apenas um ano e meio quando a pandemia começou no 
Brasil. Ela conta que apesar das dificuldades relacionadas ao medo 
e à desinformação, a equipe se uniu para construir junta um campo 
de atuação. “Foi um aprendizado muito grande, cada um com sua 
experiência, mas sempre juntos, correndo atrás das informações 
para construir os protocolos. Sou uma apaixonada pelo SUS, seu 
papel foi imprescindível, sobretudo pelo acesso. Nenhum paciente 
que precisou de acompanhamento ou exames de diagnóstico ficou 
sem cuidado”, relata.

O monitoramento, realizado por ligação telefônica ou chamadas 
de vídeo, é feito em 100% dos pacientes suspeitos e confirmados. 
Enfermeiros e médicos acompanham diariamente os usuários e o 
trabalho se baseia nas especificidades de cada caso. Alguns pacien-
tes, por exemplo, que apresentam variações no nível de oxigenação, 
recebem um oxímetro para monitorar em casa sem ter que se des-
locar. Quando se verifica que os sinais do usuário não estão bons, 
eles são encaminhados para a Policlínica do município, que se tor-
nou o Centro de Triagem do Covid.  

A rede municipal é constituída por mais de 30 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), a Policlínica, dois hospitais e clínicas conveniadas 
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ao SUS. O atendimento dos casos suspeitos de Covid-19 é descen-
tralizado em todas as unidades, mas o monitoramento é feito no 
COEMS, que dá prioridade ao acompanhamento domiciliar. No en-
tanto, quando os profissionais percebem a necessidade, orientam 
os usuários a buscarem as unidades de saúde. 

Antes da pandemia, Tubarão era o único município da região de 
Amurel que disponibilizava leitos de UTI pelo SUS. Mas com o au-
mento da demanda, Laguna também habilitou leitos de tratamen-
to intensivo. Até o dia primeiro de dezembro, foram confirmados 
9.527 casos da doença em Tubarão, município de 100 mil habitan-
tes. A gestão enfrenta agora um segundo pico de Covid-19, depois 
de alguns meses de estabilidade, onde não há mais leitos de UTI li-
vres para a população.

A experiência foi escolhida para representar o estado de Santa 
Catarina na sexta live da 1a Mostra Brasil, aqui tem SUS, promovida 
pelo Conasems.
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