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H

á um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas,
que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos
caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o
tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos
ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.

Fernando Pessoa
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Apresentação
Manguinhos está se constituindo como um Território Escola de Saúde, iniciativa fruto de parceria entre
a SUBPAV/SMSDC Rio de Janeiro e a ENSP/Fiocruz, por meio da assinatura de contrato de gestão da
atenção primária à saúde neste território em dezembro de 2009.
Em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica(1), a Saúde da Família em Manguinhos atua
em um conjunto de ações primárias de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção
da saúde. São ações desenvolvidas em práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, por
meio do trabalho em equipe, com responsabilidade direcionada a este território delimitado.
Em 2010, celebra-se a ampliação da Estratégia de Saúde da Família para cerca de 37.000 pessoas
residente em Manguinhos. Conta-se com 13 Equipes de Saúde da Família que cuidam de todas as
áreas do território, 5 Equipes de Saúde Bucal, além de uma equipe de Consultório na Rua, um Núcleo
de Apoio à Saúde da Família e uma Academia Carioca da Saúde. Ampliar acesso, universalizando a
atenção à saúde com qualidade, tendo a atenção primária como coordenadora das redes de Atenção
à Saúde são grandes desafios para o SUS brasileiro. Enfrentamos as dificuldades e caminhamos para
possibilitar a todos uma atenção primária integral e de qualidade, valorizando a promoção da saúde e
a atuação sobre os seus determinantes sociais.
A pesquisa e o ensino estão relacionados à missão institucional da Fiocruz e são dimensões que
caracterizam um Território Escola, que se organiza também para produzir conhecimento aplicável a
outras realidades, incorporando referenciais claros e transparentes sobre o território, ampliando os
processos de participação comunitária e de intersetorialidade. Estes referenciais estão voltados para a
transformação das condições de vida e saúde, conformando, assim, um compromisso com a sociedade
de mostrar que esse diferencial é o caminho para a transformação de práticas do setor saúde e de
produção de políticas públicas.
Os profissionais de saúde engajados no Teias-Escola Manguinhos, nesses dois anos, conseguiram coletar
e sistematizar informações relevantes e significativas sobre vários aspectos das condições de vida e
condições de saúde dos moradores de Manguinhos, colaborando assim para subsidiar decisões
importantes a serem tomadas pelas equipes, pelos gestores e pelo Conselho de Saúde de Manguinhos.
Agradecemos aos nossos profissionais, gestores e também aos inúmeros colaboradores dos diversos
departamentos da ENSP, como o Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria, das Unidades da
Fiocruz e de outras instituições de ensino, pesquisa e/ou assistência à saúde, que contribuíram para
esses resultados. Temos o maior prazer de poder divulgar uma síntese dessa trajetória, por meio deste
documento técnico, escrito em linguagem acessível, como uma ferramenta capaz de subsidiar ações
mais efetivas, colaborar para a construção de práticas intersetoriais e ajudar no exercício de uma
gestão compartilhada.
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O Território de Manguinhos

O Espaço
Manguinhos, oficializado como bairro em julho de 1981, está situado na Zona Norte do município do
Rio de Janeiro, na 10ª Região Administrativa (RA) da cidade, que compreende também os bairros de
Bonsucesso, Olaria e Ramos.

Área territorial, População e
Domicílios da 10ª RA

Área territorial, População e
Domicílios de Manguinhos

Fonte: Instituto Pereira Passos, acessado em http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_ra.htm, em 20/07/2012.
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Manguinhos se caracteriza por ser uma região de mangue, como o próprio nome anuncia. Faz parte
da sub-bacia do Canal do Cunha, dentro da grande bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Dois rios
dessa bacia cortam o bairro: Jacaré e Faria Timbó. A Estrada de Ferro da Leopoldina passa também
pelo bairro, bairro este que cresceu no entorno da Fiocruz, instituição que há mais de 100 anos está
localizada no território, relacionando-se com seus moradores e ambiente. Como um território de
grande vulnerabilidade econômica e social, com um dos piores IDH da cidade, Manguinhos foi área
prioritária de intervenção do Programa de Aceleração do Crescimento- PAC (2007): unindo os governos
federal, estadual e municipal, o PAC tinha como objetivo integrar as favelas à cidade formal através do
processo de urbanização e da prestação de serviços públicos de qualidade.

Vista panorâmica das pilastras de elevação da férrea. Abril, 2009.

Acervo LTM. Foto Mariza Almeida.

Obras do PAC Manguinhos. Teias, 2011.
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Integrar as ações do PAC e do Teias-Escola
Manguinhos, visando atuar nos determinantes sociais da saúde, tem sido um exercício
cotidiano. Ações de promoção, prevenção
e cuidados de saúde devem estar integradas
às mudanças do ambiente, em sua dimensão intersetorial, fomentando a articulação
de atores e intervenções locais, identificando as vulnerabilidades sociais.

Acervo LTM. Fotos Consuelo Nascimento.

A identificação dessas vulnerabilidades vem
sendo feita junto aos moradores por meio de
espaços de participação dos usuários nas Clínicas,
do trabalho das equipes de saúde da família, de
oficinas de mapeamento, de dados retirados da
ficha de cadastramento das
famílias e do próprio trabalho
realizado no território junto às
famílias. De modo geral, existe
um consenso entre trabalhadores e moradores de que
algumas questões ambientais
são prioritárias tais como:
regularizar a coleta do lixo,
garantir a qualidade da água
para consumo, a resolução das
situações de violência, efetividade de segurança publica,
resolução de pontos de enchentes e alagamentos, e solução para diversas cenas de uso
de álcool e outras drogas. Para
tanto, a articulação do TeiasEscola Manguinhos com os
setores governamentais e não
governamentais da sociedade,
bem como a utilização do
conhecimento produzido no
âmbito das distintas unidades
da Fiocruz, são potencialmente válidas na busca de melhores condições de vida e saúde.
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Informações sobre as condições sanitárias e de
moradia de Manguinhos registradas na ficha A,
instrumento de trabalho dos agentes comunitários, revelam uma situação ainda preocupante.
Políticas públicas intersetorias são necessárias
para que essa realidade essa alterada. Vejamos
alguns desses dados:

Para aprofundar e qualificar o diagnóstico do
ambiente e das condições de vida de moradores,
outras informações mais específicas estão sendo
geradas por estudos de base domiciliar e territorial por meio do Programa de Desenvolvimento
e Inovação Tecnológica em Saúde Pública
(PDTSP-Teias/Fiocruz) em 2012.

Fonte: “Ficha A”. SIAB/Teias-Escola Manguinhos. Informações sistematizadas em 23/05/2012.

Os Moradores
O cadastro realizado, neste período de dois anos pelas Equipes de Saúde da Família totaliza 13.220
famílias residentes, com 36.399 pessoas (dados SIAB,
2012), número que se aproxima da contagem do
censo domiciliar realizado pelo IBGE em 2010 (36.160).
Embora seja um bairro em que predomina uma grande
pobreza, Manguinhos é um território dinâmico e desigual
e possui áreas bastante heterogêneas.
A modificação no padrão demográfico da população
de Manguinhos ao longo dos últimos dez anos pode
ser constatada quando se compara a estrutura etária
nos censos nacionais/IBGE em 2000 e em 2010.
Vejamos:
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Distribuição do número e percentual (%) de Homens e Mulheres
residentes em Manguinhos por faixa etária.
Tabela e Pirâmide Demográfica.
Pirâmide Etária de Manguinhos, 2000.

Pirâmide Etária de Manguinhos, 2010.

Fonte: Censo Demográfico 2000

Fonte: Censo Demográfico 2010

Observamos que ocorreu uma diminuição da
população nas faixas etárias mais jovens,
principalmente nas duas primeiras (0-4 anos e
5-9 anos) e redução importante no sexo
masculino, a partir da faixa entre 15-19 anos,
acentuando-se na faixa de 20 a 24 anos. Houve
aumento relativo da população, em ambos os
sexos, a partir dos 60 anos, acompanhando o
processo de envelhecimento populacional da
cidade e do país. O Índice de envelhecimento,

certamente relacionado ao aumento da
esperança de vida, foi de 20,56 em 2000,
elevando-se para 33,39 em 2011, mostrando
no padrão populacional de Manguinhos, a
crescente participação de idosos em relação à
população jovem.
Este é um bairro em que os nascimentos vêm
diminuindo, os homens morrem precocemente pela
violência e a população envelhece rapidamente.
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As informações demográficas (sexo e idade) produzidas no cadastro das famílias pelos agentes
comunitários tem distribuição semelhante aos dados do censo 2010 (Tabela).

Distribuição da população cadastrada pela saúde da família,
segundo faixa etária e gênero. 2011.

Fonte: “Ficha A do SIAB/Teias-Escola Manguinhos, 2011.
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A transição demográfica muito rápida no território, com acentuado envelhecimento populacional,
mantendo-se tamanhas iniquidades sociais, associa-se ao aumento das condições crônicas de saúde
(como hipertensão, diabetes, câncer, obesidade), e exige novas formas de organização dos serviços
de saúde.
Em especial na área da
Atenção Primária à Saúde,
responsável pelo cuidado ao
longo do ciclo da vida, indica
a necessidade da saúde da
família acompanhar de forma permanente e regular
um número maior de pessoas portadoras de doenças
crônicas, incorporando
tecnologias e cuidados mais
específicos(2). Mas também
indica que os serviços de
saúde devem apostar na
promoção de uma qualidade
Fonte: “Ficha A do SIAB/Teias-Escola Manguinhos, 2011.
de vida mais saudável: além
de melhorias no ambiente,
incentivar e favorecer um estilo de vida onde entre exercícios físicos, melhor alimentação, lazer e
diversão e controle do uso de álcool e drogas.

Mostra também que a questão da violência –
que tira a vida de tantos jovens, principalmente do sexo masculino, é um sério
problema social que incide
diretamente num indicador
relevante das condições de
saúde – a mortalidade
por causas externas.
Nesse cenário polarizado e heterogêneo, um dos grandes desafios do
SUS brasileiro ainda é investir na
melhora da qualidade da atenção
à gestante, ao
parto e à criança.
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Saúde da Família
O Ministério da Saúde no Brasil propõe um modelo de
assistência à saúde que reconheça as peculiaridades dos
sistemas locais, favorecendo a formação das Redes de
Atenção à Saúde, como estratégia de aperfeiçoamento
político-institucional, gerencial e de organização da atenção do SUS. Estabelece que o acesso universal, igualitário
e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas
portas de entrada das unidades de saúde e se completa
na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a
complexidade do serviço. Preconiza ainda que a atenção
primária à saúde, além de porta de entrada principal, será
ordenadora do acesso aos demais serviços e ações(2,3).
Em Manguinhos, a “Saúde da Família” é a responsável pelo
primeiro contato com a população e principal porta de
entrada para a atenção primária; todavia, o modelo
Foto Virginia Damas
integrado à saúde da família ainda se constrói no dia-adia. O Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF/ENSP), que funcionava até 2009 como
única porta de entrada da Atenção Primária de Saúde (APS), após a expansão da saúde da família sob
gerência do Programa Teias-Escola está em processo de modificação de seu perfil assistencial.
A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) é porta de entrada para as urgências e emergências.

Clínica da Família Victor Valla
Centro de Saúde
Escola Germano Sinval
Faria/ENSP, 2011

Acervo LTM. Foto Mariza Almeida.
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As Equipes
A cobertura da Saúde da Família em todo o território foi alcançada em outubro de 2010. “Manguinhos
100% Saúde da Família” significou uma conquista importante por permitir maior acesso a atenção,
assim como propiciar as condições para a
mudança do modelo tradicional de
atenção primária para o modelo de
Saúde da Família – considerando
universalização da atenção com
qualidade e maior resolutividade para esse nível de
atenção.
Há mais de 200 profissionais contratados em regime de Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT)
nesse território, com 13
Equipes de Saúde da
Família (cada qual com 1
médico, 1 enfermeiro, 1
técnico de enfermagem e
6 agentes de saúde), 5
Equipes de Saúde Bucal
(com dentista, técnico e
agente de saúde bucal),
distribuídas em 2 Unidades da Saúde da Família: Clínica da Família Victor Valla e Centro de Saúde Escola (CSE) Manguinhos
– esta última que funciona no espaço do CSEGSF/ENSP.
A saúde da família trabalha com uma área territorial definida para cuidar, na qual estão distribuídas as
equipes de saúde da família. Na figura apresenta-se o território de Manguinhos, onde se localiza a
Fiocruz e as duas Unidades que abrigam as 13 equipes de saúde da família.

Limites territoriais das Unidades de Saúde da Família
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Na figura, apresenta-se de forma
mais detalhada, a delimitação dos
limites geográficos de cada uma das
equipes no território.
Cada Equipe de Saúde da Família é
responsável pelo cuidado dos moradores de uma ou mais áreas do
bairro de Manguinhos (cerca de
3000 moradores), devendo realizar
cadastro periódico de todos os
moradores.

O Quadro apresenta a distribuição das equipes pelas duas clínicas de Saúde da Família e o número de
famílias sob responsabilidade de cada equipe.

Distribuição numérica do número de famílias cadastradas por Clínica.
Manguinhos, 2012.

Fonte: “Ficha A”/SIAB – Teias-Escola Manguinhos. Informações sistematizadas em maio de 2012.
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Manguinhos pode ser considerado um “território vivo”
por diversos motivos, entre
eles, pelas inúmeras modificações provocadas pelas
obras do PAC, com a criação
de novas áreas e extinção de
antigas, colocando a população em constante movimento e demandando freqüente
redistribuição das famílias
entre as equipes.
Há importante diferença no
Nova estação de trem de Manguinhos, 2012
padrão etário entre as áreas
cobertas pelas duas Unidades de Saúde da Família, por exemplo, as faixas etárias de menores de 15 anos e de maiores de 60
anos correspondem, respectivamente, a 32% e 7% na CF Victor Valla e a 23%e 11% no CSE Manguinhos,
exigindo um acompanhamento diferenciado para os grupos prioritários mulheres, crianças e idosos.

Habitações e Equipamentos Sociais no DSUP, construídos pelo PAC.
Fevereiro, 2010.

Acervo LTM. Foto Consuelo Nascimento.

SMSDC Clinica da Família Victor Valla
Av. Dom Helder Câmara, 1390
Manguinhos – RJ
Telefone: (21) 2201-4476
csfvictorvalla@gmail.com
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SMSDC CSE Manguinhos
R. Leopoldo Bulhões, 1480
Manguinhos – RJ
Telefone: (21) 2598-2796
cmsmanguinhos@gmail.com

Mais Qualidade na Atenção Primária:
outras ações e serviços
O fortalecimento da Atenção Primária e a expansão da Estratégia de Saúde da Família no Brasil, e em
especial nas grandes cidades, como no Rio de Janeiro, tem exigido constantes esforços voltados para o
aperfeiçoamento da qualidade do trabalho que é realizado. Ampliar acesso, universalizando a atenção
à saúde com qualidade
é um dos grandes desafios do SUS, assim como
construir as Redes de
Atenção à Saúde (RAS),
ordenadas pela atenção
primária.
As duas unidades de
saúde da família de
Manguinhos aderiram
ao Programa Nacional
de Melhoria do Acesso
e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQAB) em 2011 e receberam visita de avaliadores
externos em agosto de
2012. O principal objetivo deste Programa é
“induzir a ampliação do
acesso e a melhoria da
qualidade da atenção
http://portal.saude.gov.br
básica, com garantia de
um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade
das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde.”
O Teias-Escola Manguinhos direcionado para ampliação do acesso e aprimoramento da qualidade,
focado nas necessidades apontadas pela situação de saúde deste território, implementou, nesse período
de dois anos, um conjunto de ações e serviços, tais como: a implantação do NASF, Atenção Domiciliar,
Consultório na Rua, Academia Carioca da Saúde, Programa Bolsa Família, Programa Saúde na Escola e
ações de Vigilância em Saúde. Ainda no campo da qualidade, a avaliação da satisfação do usuário
pode ser realizada de rotina nas Unidades da Família, em registro eletrônico e ainda, em pesquisas e
outros canais de comunicação participativa.
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Núcleo de Apoio à Saúde da Família:
NASF Manguinhos
O NASF Manguinhos, implantado em agosto de
2010, tem por objetivo promover o apoio
matricial às Equipes de Saúde da Família a fim
de contribuir para a adoção de práticas que
propiciem um cuidado integral aos usuários,
atuando em consonância às recomendações do
Ministério da Saúde(4). O apoio matricial é uma
metodologia de trabalho dentro de um arranjo
organizacional que objetiva tanto proporcionar
a retaguarda especializada da assistência como
ofertar um suporte técnico-pedagógico às equipes de saúde da família. “Compartilhar a clínica
é construir processos de saúde nas relações entre
serviços e a comunidade de forma conjunta,
participativa, negociada”(5).
No NASF Manguinhos, os especialistas, matriciadores, ampliam a potência de resolutividade
das equipes de atenção primária a partir do compartilhamento de saberes e condutas em saúde.
Esse apoio é realizado por meio de in-

terconsultas, atendimentos conjuntos,
discussões de caso, elaboração de
projetos terapêuticos singulares junto
com as equipes de saúde da família,
visitas domiciliares conjuntas e, até
mesmo, por consultas individuais dos
especialistas.

Além dessas ações, o processo de “fazer junto”
valoriza o espaço da educação permanente das
equipes e do compartilhamento de protocolos
clínicos, assistenciais e sanitários. Esse apoio é
fundamental já que os profissionais de saúde da
família precisam trabalhar em equipe, compartilhando saberes dentro da perspectiva da clínica
ampliada que é um dispositivo de entender o
processo saúde-doença a partir de diferentes
enfoques (biomédico, social e psicológico),
buscando, assim, construir sínteses singulares.
Segundo necessidades do território e demandas
das equipes de saúde da família, a conformação
do grupo foi gradual: inicialmente, com médicos especialistas (pediatria, ginecologia,
psiquiatria e cardiologia), sanitarista, ampliação
da equipe multiprofissional (educador físico,
psicólogo e assistente social e fisioterapeuta).
Atualmente há 11 profissionais contratados para
o NASF Manguinhos; conta-se ainda com o
apoio de profissionais do CSEGSF/ENSP.
Destaca-se também o apoio especializado às
equipes no que se refere ao trabalho de prevenção ao álcool e outras drogas com enfoque
na redução de danos por parte da equipe da
saúde mental.

Considerando que seria importante um
atendimento diferenciado aos idosos com
dependência, pacientes acamados, deficientes, mesmo jovens vítimas da violência
(paraplégicos vítimas das causas externas)
criou-se em 2012, um serviço especializado
do NASF – O Programa de Atenção Domiciliar.
Entende-se que esse serviço pode aumentar a resolutividade e a potência das ações das equipes, com
cuidados diferenciados por um breve período, formando cuidadores; para isso, conta-se com uma
médica especializada em cuidados paliativos, fisioterapeuta, técnica de enfermagem e enfermeira
especialista em curativos.
26

Para qualificar essas práticas, formamos um Grupo de Trabalho em 2011, que promove encontros
semanais – Rodas de Conversa – discutindo casos e pactuando processos de trabalho. Aprendemos
muito com a experiência e contamos com a parceria do grupo de pesquisa Coletivo Paideia da Unicamp,
inclusive com a elaboração de um Curso Clínica Ampliada e Compartilhada (2012) para profissionais
de Manguinhos e da SMSDC RJ.

Curso de apoiadores do NASF Manguinhos, 2012

Oficina de qualificação do NASF

E-mail NASF
nasf.manguinhos@gmail.com

SMSDC Clinica da Família Victor Valla
Av. Dom Helder Câmara, 1390
Manguinhos – RJ
Telefone: (21) 2201-4476
csfvictorvalla@gmail.com
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Equipe Consultório na Rua
Em Manguinhos, a população que se encontra em situação de rua está, na sua maioria, envolvida com
o uso abusivo de crack, álcool e outras drogas e a atenção à saúde dessas pessoas fez parte da pauta de
reivindicação dos moradores de Manguinhos na 1ª Conferência de Saúde de Manguinhos, em 2011.
Neste mesmo ano, em outubro, foi constituída a Equipe de Consultório na Rua (ECR) com o objetivo
de garantir à essa população, quer seja moradora ou não de Manguinhos, o acesso à atenção à saúde,
de forma rápida e eficiente. O trabalho com usuários de álcool e outras drogas é realizado de acordo
com a Política do Ministério da Saúde de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Outras Drogas, que
elegeu a redução de danos como estratégia de saúde pública para ser implementada junto à população
usuária de substâncias psicoativas. Do mesmo modo, a conformação e atribuições da equipe estão em
consonância às recomendações da Portaria Nº 130/GM de 26 de janeiro de 2012.
O acolhimento e as ações de prevenção, cuidados primários e promoção da saúde que são realizadas
pelo Consultório na Rua são apenas a primeira atenção à saúde dessas pessoas, que na maioria das
vezes necessitam
de outros cuidados:
de um Centro de
Atenção Psicossocial – álcool e outras
drogas (CAPS ad),
da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) e da Assistência Social. Articular o trabalho com
essas pessoas no
espaço em que elas
se encontram (a rua)
e no espaço que
elas são incentivadas a procurar (a
Clínica da Família)
e articular o conjunto de equipamentos e de equipes
intersetoriais do território e fora dele é o grande desafio do trabalho da Equipe do Consultório na Rua.
A ECR é uma equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, psicólogo, técnico de
enfermagem, 03 agentes sociais, assistente social do NASF e apoio em saúde bucal. A dimensão do
cuidado pela ECR ocorre em duas modalidades de intervenção: abordagem na rua e abordagem
clinica – realizada na Clínica da Família Victor Valla.
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Abordagem na Rua
A abordagem na rua possui características específicas e demanda, além de
competência técnica, grande criatividade dos profissionais de saúde. Faz
parte desta abordagem:
Mapeamento do território com a identificação dos locais de maior
concentração de pessoas, que são no caso, as cenas de uso de drogas.
Captação de usuários para encaminhamentos junto às linhas de cuidado e
busca ativa para acompanhamento.
Acolhimento, avaliação e atenção às condições de saúde da população em
situação de rua, incluindo práticas de redução de danos aos usuários de álcool
e outras drogas.
Promoção das ações que visam o apoio social para o fortalecimento dos vínculos
que foram rompidos ou enfraquecidos, promovendo a inclusão social.
Construção de intervenções artísticas e científicas junto à população em
situação de rua, visando à construção de vínculo e integração das ações
curativas, preventivas e de promoção da saúde.
Promoção do cuidado através da hierarquização e ordenamento da rede de
serviços de saúde, visando a garantia de fluxos seguros de atenção.
Articulação com os dispositivos da rede de acolhimento de álcool e outras
drogas e construção de novos dispositivos necessários para um atendimento
integral.

Abordagem na Clinica da Família
A abordagem na Clínica da Família é momento importante da estratégia de trabalho e contribui para
garantir o acesso à saúde e o acompanhamento com qualidade, possibilitando o levantamento de
informações que subsidiam o aprimoramento do trabalho da equipe. São momentos desta abordagem:
Cadastramento dos usuários na “Ficha E (especial)” e registro no sistema de
informação em saúde.
Acolhimento de todas as pessoas que chegam como demanda espontânea
buscando atendimento independente do agendamento.
Atendimento clínico; vacinação e curativos.
Atendimento aos moradores do abrigo da Fundação Leão XIII.
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Em seis meses de atuação, podemos apresentar alguns resultados do trabalho realizado. A ECR realizou
o mapeamento de 16 cenas de uso de drogas; cadastrou 190 usuários que se encontram em situação
de rua; promoveu 2.860 abordagem/aproximação de pessoas nas ruas - geralmente nas cenas de uso
de drogas, sendo, portanto, a maior parte usuários de crack. Além disso, a ECR tem promovido o
vinculo dos usuários à equipe e aos serviços de saúde, obtendo aumento da busca dessas pessoas aos
serviços de saúde assim como uma maior adesão desses usuários ao tratamento de tuberculose e ações
de redução de danos.
Alguns números podem expressar parte do trabalho realizado pela ECR até abril de 2012:

Distribuição de insumos para a população em situação de rua: 4.897
preservativos e inúmeros kits de saúde bucal.
Fornecimento de medicamentos em campo: para 41 usuários.
Material de educação em saúde: 583 exemplares.
Encaminhamentos para a rede de saúde e intersetorial: 297 usuários.
Pessoas levadas pela equipe às unidades de saúde como UPAs, hospitais: 50
usuários.
Atendimentos realizados em campo: 139 – além de realização de exames de
BAAR (tuberculose).
É importante que a atuação da Equipe de Consultório na Rua seja feita em rede, em articulação com
os equipamentos de saúde e de outros setores. A construção da rede tem se dado por meio de visita às
instituições que atendem a população de rua e usuários de drogas, tais como hospital, CAPS, abrigos,
CEAD; entre outros. Tais visitas geraram a criação de um catálogo de serviços disponíveis de atendimento
à população em situação de rua, construído a partir da rede que as pessoas já acessam. Além disso, as
equipes vêm acompanhando os usuários durante as internações em hospitais ou nos abrigos.

Diante desse cenário epidemiológico, afirmamos a
necessidade e reiteramos as vozes da comunidade,
de profissionais, pesquisadores e gestores da Fiocruz
para a construção de um Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPSad) em Manguinhos,
fortalecendo a Rede de Saúde Mental.

SMSDC Clinica da Família Victor Valla
Av. Dom Helder Câmara, 1390
Manguinhos – RJ
Telefones: (21) 2201-4476 | (21) 7810-6481
csfvictorvalla@gmail.com
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Abrigo Cristo Redentor: cuidando dos idosos

A Saúde da Família do CSE Manguinhos cuida dos idosos do Abrigo Cristo Redentor, unidade da
Secretaria de Estado de Assistência Social/RJ, situada na área de Vila Turismo, em Manguinhos. De
forma pactuada com gestores, o objetivo do cuidado é ampliar o acesso à atenção primária à saúde
dos cerca de 300 idosos abrigados. Duas Equipes de Saúde da Família realizam atividades rotineiras de
promoção, prevenção, consultas médicas e de enfermagem. São também realizados os Mutirões da
Saúde, quando as equipes realizam serviços de aferição da pressão arterial, aferição da glicose, vacinação
dos idosos, orientação nutricional, orientações médicas e de enfermagem sobre o cuidado com o
idoso e orientações de autocuidado. Estaremos também provendo medicamentos da farmácia básica e
exames laboratoriais, aprimorando a qualidade do serviço disponibilizado.

Equipe Vila Turismo
cse.vturismo@gmail.com

SMSDC CSE Manguinhos
R. Leopoldo Bulhões, 1480
Manguinhos – RJ
Telefone: (21) 2598-2796
cmsmanguinhos@gmail.com
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Academia Carioca da Saúde Escola
Muitas evidências apontam os benefícios da atividade física e um estilo de vida ativo para a saúde,
assim como para a prevenção e controle das doenças cardiovasculares e outras condições crônicas.
Mas ainda assim é um grande desafio, nos espaços urbanos como Manguinhos, o desenvolvimento de
políticas públicas que fomentem os territórios ativos, que favoreçam a adoção de estilo de vida saudável
como opção das pessoas, em seus múltiplos espaços do cotidiano, num movimento de promoção de
saúde e proteção do ambiente. Um território saudável e ativo deve continuamente criar e fomentar
oportunidades aos seus cidadãos.

Atividade Física em grupo – Academia Carioca da Saúde/Manguinhos

Como parte de uma política pública saudável e ativa, funciona em Manguinhos uma Academia Carioca
da Saúde. É um programa concebido pela SUBPAV/SMSDC RJ, e está em consonância com o Programa
Academia da Saúde/MS (Portaria nº 719, de 07 de abril de 2011) cujo principal objetivo é contribuir
para a promoção da saúde da população a partir da implantação de pólos com infraestrutura,
equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade
física e de lazer e modos de vida saudáveis.
A proposta contempla a promoção de atividade física no território por meio de iniciativas e estratégias
que compartilham com a população informações e orientações simples sobre princípios que lhe ajudarão
a inserir, de acordo com sua realidade, o hábito de praticar atividade física e ter uma vida mais ativa.
Inaugurada, em 2011, na Clínica da Família Victor Valla, a Academia Carioca é um programa de
atividade física acessível, simples e regular para todos os moradores de Manguinhos. Nossas atividades
também contemplam um escopo educativo na colaboração da qualificação de professores de educação
física e de professores do ensino básico das escolas públicas e suas interfaces com a pesquisa e a
capacitação profissional.
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No espaço da Academia são
oferecidas práticas de atividades físicas diversificadas a
fim de manter a motivação
e aderência dos participantes ao Programa.
A variação das vivências
motoras desencadeadas por
cada modalidade permite um
estímulo mais global sobre a
aptidão física e cognitiva dos
participantes:

Utilização de aparelhos específicos; Alongamento e Ginástica com uso de recursos auxiliares
(colchonete, bastão, halteres de mão e caneleiras); Ginástica com elementos rítmicos e
elementos da dança; Karatê; ginástica na piscina na Escola Estadual.
Atividades em grupo, caminhadas na comunidade e atividade física para grupos com
necessidades específicas (saúde mental, por exemplo).
Prática de atividade física regular nos grupos de acolhimento (ação interdisciplinar/ porta de
entrada) e nos espaços comunitários.
Ginástica laboral e dicas ergonômicas para o ambiente de trabalho.
Apoio ao Programa Saúde na Escola.
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No período de funcionamento de menos de um ano, 395 moradores participaram
dessas atividades, sendo 91% do sexo feminino e 67% idosos com 60 anos ou
mais. Desses, 74% foram encaminhados pelas Clinicas e 26% participaram por
procura espontânea. No perfil de saúde, 58% são hipertensos, 13% são diabéticos,
13% estão com sobrepeso e 33% estão obesos.
Os participantes frequentam regularmente as atividades e são estimulados a
participar das ações de prevenção e promoção da saúde, desenvolvidas pela Clínica.
Já alcançamos 98,75% da meta de 400 indivíduos atendidos diretamente,
estabelecida pela Assessoria de Atividade Física/SMSDC Rio; porém, observamos
que a participação masculina precisa ser aumentada. O objetivo do Programa é
promover uma aptidão física e funcional em seus participantes de modo a manter
ou desenvolver uma autonomia sobre as atividades da vida diária.

SMSDC Clinica da Família Victor Valla
Av. Dom Helder Câmara, 1390
Manguinhos – RJ
Telefone: (21) 2201-4476
csfvictorvalla@gmail.com
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Academia Carioca da Saúde Escola:

evolução da proposta para a cidade do Rio
A Academia Carioca Escola é um
da Academia Carioca da Saúde para
um centro de formação dos
atuarão nas Academias e demais
atividade física vinculadas a
além de constituir um espaço
reflexão das práticas de
com ênfase na aquisição de
Desenvolve as seguintes

desdobramento das atividades em Manguinhos,
a Cidade do Rio, conformando-se como
futuros professores e multiplicadores que
iniciativas de promoção da
uma Unidade de Saúde,
para planejamento e
promoção da saúde
um estilo de vida ativo.
atividades:

Centro de formação e conhecimento interdisciplinar em Promoção da Saúde.
Vivência Teórico-Prática.
Gerenciamento de Dados.
Pesquisa.

Treinamento
teórico para
Educadores
Físicos
No período de setembro de 2011 a julho de
2012 a Academia Carioca Escola Manguinhos
realizou: 10 treinamentos que formaram 69
Profissionais de Educação Física; 06 avaliações
de atividades no local (etapa classificatória de
processo seletivo para contratação); 05 oficinas
de educação permanente; 02 Encontros do GT
NASF – Área Técnica para Educadores Físicos
ou seja, profissionais de outras unidades de
saúde da família do município – para construção
de uma proposta de atuação coletiva, consolidando-se como polo de educação permanente
na área técnica de atividade física.

Treinamento/Adaptação aos aparelhos
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Programa Bolsa Família

O Programa Bolsa Família é
um programa de benefícios
dirigido àquelas famílias cujos
membros têm uma renda média de
até R$ 140,00. Os valores pagos à família
consideram a renda, o número de crianças
e jovens até 17 anos e o número de
gestantes e mulheres amamentando.
Para reforçar o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social, a
família que participar do PBF deve cumprir algumas condições, como garantir a freqüência escolar
das crianças e jovens, manter a vacinação em dia, ir às consultas na unidade de saúde, entre outras.
De acordo com o Portal do Programa Bolsa Família (MS, 15/06/2012) há em Manguinhos 1150 famílias
vinculadas às duas unidades de saúde da família para acompanhamento das contingências da saúde,
representando em torno 10% do total de famílias cadastradas.

Programa Saúde na Escola
O principal objetivo do Programa Saúde na Escola
(PSE) é oferecer atenção integral de prevenção,
promoção e atenção à saúde de crianças e jovens
do ensino básico público.
As ações do PSE dividem-se em quatro áreas:
Avaliação das condições de saúde das crianças
e jovens que estão na escola pública, Promoção
da saúde e prevenção, Educação permanente e
capacitação dos profissionais da Educação e da
Saúde, Monitoramento e avaliação da saúde dos
estudantes.
O PSE em Manguinhos trabalha para integrar as redes de serviços do setor educação e do Sistema
Único de Saúde, com o fortalecimento e sustentação da articulação entre as escolas públicas e as
unidades de saúde da família, por meio da realização de ações dirigidas aos alunos, como saúde bucal,
educação em saúde, avaliação nutricional.

36

Em Manguinhos o PSE agrega 14 unidades
escolares (Creches, Escolas e Espaços de
Desenvolvimento Infantil – EDI), abrangendo mais de 3 mil escolares.

Vigilância em Saúde
A vigilância em saúde no Teias-Escola Manguinhos trabalha para integrar as práticas de vigilância
epidemiológica e vigilância ambiental em saúde no âmbito da estratégia saúde da família, além de
apoiar as equipes na análise das condições de vida e estado de saúde e na identificação de vulnerabilidades, visando um melhor planejamento do conjunto de suas ações.
No campo da vigilância epidemiológica são realizadas ações de educação permanente, com qualificação
dos profissionais para o exercício dessas atividades, definição e pactuação de fluxos e rotinas, supervisão
das equipes na notificação/investigação dos casos e monitoramento dos casos.

Capacitação das equipes em Vigilância Epidemiológica
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Qualificação dos Agentes de Vigilância em Saúde

A vigilância ambiental, tendo em vista a complexidade dos problemas e vulnerabilidades do território, tem buscado estabelecer parcerias com outros
programas e projetos da Fiocruz e da SMSDC RJ.
Assim, desde o segundo semestre de 2011, está em
curso o Projeto de Monitoramento da Qualidade
da Água de Consumo no território. Em parceria com
o Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental/
ENSP tem sido possível capacitar os agentes de
vigilância em saúde, ampliando sua perspectiva de
atuação, bem como dar suporte em termos operacionais e laboratoriais à execução das ações necessárias.
Fruto da integração com o Programa Saúde na Escola Manguinhos foi
realizado o monitoramento da água em todas as unidades escolares
da rede pública de ensino, localizadas no bairro em 2012. Uma segunda
etapa prevista e já planejada é a realização dessa atividade nos
domicílios dos moradores da comunidade.

Coleta de amostras
nas unidades
escolares
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Esse trabalho conta com a colaboração de
pesquisadores da ENSP/Fiocruz no desenvolvimento de atividades de educação ambiental com
os profissionais de vigilância e também com a
comunidade, em processos de mobilização social,
como o “Movimento Leopoldo da Paz”. Essa
experiência tem aberto novas perspectivas de
articulação com outros departamentos e unidades
da Fiocruz com o objetivo de alcançar um leque
ainda maior de ações e projetos voltados para as
questões ambientais do território, buscando garantir
assim uma melhoria nas condições de vida e saúde
dos moradores.

Leopoldo da Paz: educação ambiental na comunidade

Mobilização
Social –
Prevenção
da Dengue
Programa Teias-Escola Manguinhos
R. Leopoldo Bulhões, 1480 – sala 26 – Prédio Antigo Politecnico
Manguinhos – RJ
Telefone: (21) 2598-2764
Nucleo de Saúde Coletiva
teiasmanguinhos@ensp.fiocruz.br
Telefone: (21) 2598-2739
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Informação em Saúde
O Registro Eletrônico de Informação
em Saúde (REIS) foi implantado, em
2011, em ambas as Unidades de Saúde da Família do Teias-Escola Manguinhos. A entrada de dados administrativos e do prontuário clínico permitiu
qualificar o registro de dados que
alimentam o Sistema de Informação da
Atenção Básica (SIAB) e o Boletim
Ambulatorial de Procedimentos (BPA)
e possibilitou a extração de outros indicadores a partir do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). Essas informações aliadas a dados dos sistemas de
informação oficiais permitem monitoramento contínuo das condições de saúde e da
atenção à saúde da população de Manguinhos.

Alguns dos principais indicadores que foram
avaliados no PMAQ-AB também poderão ser
extraídos das informações do REIS. Participar do
PMAQ foi importante para que, a partir das
informações geradas na ficha A e nos atendimentos clínicos, as equipes refletissem e modificassem
seus processos de trabalho, identificando vulnerabilidades e prioridades para intervenção local.

CRIANÇAS E MULHERES são grupos vulneráveis
e prioritários para atenção à saúde e monitorar
indicadores relativos a estes grupos permite
avaliar as condições saúde da população.
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Considerando a base do Sistema de Nascidos Vivos do município do Rio, houve declínio da taxa bruta
de natalidade e a de fecundidade em Manguinhos nos últimos anos. Nos anos de 2006 a 2011 (grafico),
houve em média cerca de 500 nascimentos por ano até 2010 ( queda acentuada em 2011, com
apenas 268 nascimentos). Destaca-se que 20% a 25% das mães eram menores de 20 anos, ou seja,
gestantes adolescentes.

Nascidos vivos segundo idade da mãe.
Manguinhos

Fonte: SINASC junho 2012

O percentual de baixo peso ao nascer (peso nascer< 2500gr) ainda é elevado (>10%), inclusive em
relação a proporção do municipio, apesar do declínio em relação a 2009. O baixo peso é situação que
ocasiona maior risco de adoecimento e morte ao recém-nascido e está associado a problemas durante
a gestação, situação que pode ser melhorada com acompanhamento pré-natal.

Fonte: SINASC 2012
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A mortalidade infantil, indicador que expressa as condições de vida da população e condições de
saúde específicas desse grupo etário, mostra a fase perversa da saúde e vida em Manguinhos. Em
2010, a taxa de mortalidade infantil foi de 19,6 por 1000 nascidos vivos, maior do que a taxa do
município do Rio, considerando o mesmo período.

Mortalidade Infantil.
Municipio do RJ e Manguinhos, 2007 a 2010

Fonte: SMSDC RIO/SUBPAV/SVS/CAS/GTDV – SIM; SINASC

Melhorar a situação de saúde maternoinfantil, grupo ainda vulnerável a doenças
evitáveis, é prioridade. Estamos certos
que é preciso aumentar a captação
precoce, o acesso e a qualidade do
atendimento de pré-natal, como
uma das estratégias para reduzir a
mortalidade infantil e o percentual
de baixo peso ao nascer.
Considerando a média de 500 gestantes/nascimentos ao ano e a recomendação de ao menos 5 consultas para
cada gestante, nossa previsão é realizar
aproximandamente 2500 atendimentos ao
ano (em média, 208 ao mês).

Enxoval Bebê Manguinhos
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Observa-se no gráfico, que as equipes de saúde da família realizam entre 200 a 250 atendimentos de
pré-natal, além das visitas pelos agentes, com boa cobertura em relação a essa ação.

Gestantes
ESF – Teias-Escola Manguinhos

Fonte: BPA/SIAB, Teias Manguinhos

Estamos atentos para agilizar a realização do teste de gravidez (TIG) e captação da gestante no 1º
trimenstre da gestação; qualificar o cuidado, realizar exames e Ultrasonografia (disponível na Clínica
Victor Valla para todas as gestantes), referenciar para a Maternidade Fernando Magalhães, nossa
referência na Rede Cegonha Carioca.
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A ocorrência de doenças infecciosas, como a SÍFILIS CONGÊNITA em Manguinhos indica deficiência
na atenção à saúde da mulher, especialmente no período pré-natal. A eliminação da sífilis congênita
como problema de saúde pública requer a redução de sua incidência a menos de um caso por mil
nascidos vivos. A taxa de incidência estimada (aquela que se considera que seja a existente) para a
Região Sudeste é de 4,0 por 1.000 nascidos vivos, e a taxa esperada, até 2011, é de 1,96 (Informação
acessada em www.aids.gov.br). Manguinhos ainda está longe da expectativa de redução dessa taxa,
apresentando coeficientes altos e crescentes. No período de 2007 a 2010, os coeficientes foram até
quatro vezes maiores do que os do município. O aumento importante em 2011, com o coeficiente de
104,5 casos por 1000 nascidos vivos (equivalente a 28 casos), indica tanto a elevada ocorrência do
agravo, como também uma maior identificação e notificação de casos.

Coeficiente de casos de sífilis congênita.
Manguinhos e Rio de Janeiro, 2007 a 2011.

Fonte: SINAN 23/07/2012

Certamente temos muito a caminhar para
fazer frente a indicadores tão significativos.
Estamos investindo na melhoria do registro
das informações em saúde, ao mesmo tempo
em que novos procedimentos passam a ser
incorporados à rotina, como a realização da
Triagem Neonatal nas unidades (coleta de
sangue para Teste do Pezinho, desde 2011).
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Destaca-se na melhoria dos processos do cuidado materno-infantil, o aumento da captação de gestantes
no primeiro trimestre (75% das gestantes), a disponibilização do teste anti-HIV e os exames de sífilis
(VDRL) para todas as gestantes (inclusive Teste Rápido), o acolhimento mãe-bebê, com consulta puerperal,
assim como o monitoramento do crescimento e desenvolvimento das crianças e a prevenção do câncer
de colo uterino (por meio da coleta material para exame citopatológico), apresentados no gráfico. Contudo,
pelos dados de registro, apenas 40% dos recém-nascidos realizam a 1ª consulta até 28 dias de vida,
apontando a necessidade de melhorar o acompanhamento precoce deste grupo etário.

Produção Ambulatorial de Procedimentos Mulher/Criança
ESF – Teias-Escola Manguinhos

Fonte: BPA Teias Manguinhos

A HIPERTENSÃO E DIABETES encontram-se entre as
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que
constituem importante problema de saúde e correspondem a aproximadamente 72% das causas de
mortes no Brasil, atingindo fortemente camadas
pobres da população e grupos mais vulneráveis,
como a população de baixa escolaridade e renda.
Identificar e cadastrar os hipertensos e diabéticos do
território é a etapa inicial do processo de trabalho das
equipes de saúde da família.
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Segundo parâmetros do Programa de Melhoria
de Acesso e Qualidade (PMAQ/Ministério da
Saúde), 65% dos diabéticos e 80% dos
hipertensos estimados devem ser acompanhados
pelos agentes comunitários de saúde. Tomandose como parâmetro a estimativa de prevalência
(cadastrados na área x a prevalência estadual),
no território de Manguinhos, 89% dos diabéticos
e 76% dos hipertensos estão cadastrados.
A situação de cadastro e acompanhamento é
apresentada nos gráficos.

A iniciativa da Academia Carioca da Saúde, que
acena com a possibilidade de uma mudança de
hábitos para uma vida mais saudável, funciona
como um incentivador chamariz também para
os portadores de hipertensão – favorecendo
assim seu acompanhamento pelas Equipes de
Saúde da Família, sendo assim parte dos esforços
empreendidos para ampliação do acompanhamento aos diabéticos e hipertensos.

Diabéticos
ESF – Teias-Escola Manguinhos

Fonte: SIAB, Teias Manguinhos

Hipertensos
ESF – Teias-Escola Manguinhos

Fonte: SIAB, Teias Manguinhos
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MORTALIDADE – O acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos pode prevenir complicações dessas condições crônicas. Análise da distribuição percentual de óbitos registrados no SIM
(sistema de informação de mortalidade) por grupo de causas definidas na população residente mostrou
elevado percentual (24,1%) para as doenças do aparelho circulatório, superior até ao percentual do
conjunto das demais causas definidas (23,6%). Deve-se considerar que a incidência dessas doenças na
população está associada a fatores de risco como tabagismo, hipertensão, obesidade, aumento do
colesterol, diabetes, sedentarismo e estresse.

Mortalidade proporcional por grupo de causas
Manguinhos, 2010

Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade, 2010.

Observa-se que a 30% das causas de morte no sexo feminino são relacionadas às doenças do aparelho
circulatório (1ª causa de morte). Já para o sexo masculino, estas são a 2ª causa de morte (19,7%),
seguida pelas causas externas (18,9%), relacionadas à violência. Certamente, se analisado apenas nos
jovens, as causas externas seriam a principal responsável pelas vidas perdidas.
O maior percentual para as doenças do aparelho circulatório acompanha o município do Rio de Janeiro.

Mortalidade proporcional por grupo de causas
Municipio do RJ e Manguinhos, 2010

Fonte: SIM
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Percentuais superiores aos do município são
observados para as causas para as quais contribuem problemas inerentes a comunidades de
baixa renda e expostas a violência, como doenças do aparelho respiratório e causas externas.
A população de Manguinhos, um bairro com um
dos piores IDH da cidade do Rio de Janeiro, tem
um perfil de saúde marcado por uma transição
epidemiológica caracterizada por tripla carga de
doença: uma agenda não superada de doenças
infecciosas, uma carga importante de causas
externas e uma presença expressiva das condições crônicas.

Considerando que os sistemas de atenção à saúde
devem responder às necessidades de saúde da
população, instala-se uma crise fundamental no
SUS: a falta de coerência do sistema, ainda não
organizado para o enfrentamento desse novo
quadro epidemiológico e demográfico, mantendo
um modelo de atenção voltado para as condições
agudas e infecciosas, característica do cenário do
século passado(2). Esses são desafios que queremos
colaborar para superar, implementando iniciativas
coerentes com o quadro de saúde dos moradores
de Manguinhos e explicitando a necessidade de iniciativas que estejam além do nível local de decisão.

As DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA (DNC) de maior ocorrência no território de
Manguinhos, excetuando a dengue que teve caráter epidêmico, foram: tuberculose com uma média
mensal de 13 casos (novos e em tratamento), representando 43% de todas as notificações, seguida dos
casos de sífilis na gestação (9%) e de Hepatite A (8%). Os casos de Hepatite A mostram a situação de
vulnerabilidade da população em relação às condições de saneamento básico, expondo crianças à
doença tanto no domicílio quanto em creches e escolas. Dos casos de dengue (40% de todas as
notificações) destaca-se o maior número de casos nos meses de março e abril, com declínio a partir de
junho de 2012 acompanhando a curva descendente da epidemia no município do RJ.

Casos de DNC no território de Manguinhos
janeiro a julho de 2012

Fonte: dados da vigilância epidemiológica/Teias; livro verde de TB do CSE Manguinhos e CFVV
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Distribuição dos casos de dengue por ESF
janeiro a julho, 2012 – CSFVV

Distribuição dos casos de dengue por ESF
janeiro a julho, 2012 – CSE Manguinhos

Fonte: dados da vigilância epidemiológica/Teias; livro verde de TB do CSE Manguinhos e CFVV

Considerando os casos notificados de tuberculose no
SINAN, o numero variou entre 94 e 120 casos em cada
ano, correspondendo a coeficientes de 302,6 - 273,6
- 299,4 - 334,8 - 319,6 – 331,8 e 277,4 casos por
100.000 habitantes no período de 2005 a 2011 –
coeficientes que correspondem a valores mais do que
o dobro daqueles observados no município do Rio.

Tuberculose

Fonte: SINAN 07/12 IPP; IBGE 07/12
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O número total de casos de tuberculose notificados no 1º semestre de 2012 foi de 35 no CSE Manguinhos
e 41 na CFVV.

Casos de Tuberculose por Clínica (CSE Manguinhos e CSFVV)
janeiro a junho, 2012 – Teias-Escola Manguinhos

Fonte: dados da vigilância epidemiológica/Teias; livro verde de TB do CSE Manguinhos e CFVV

O controle das doenças infecciosas é uma
prioridade em Manguinhos. Em relação à
tuberculose, cabe a detecção precoce e tratamento adequado, a busca ativa de faltosos, implantação de estratégia DOTS, com
o objetivo de diminuir a taxa de abandono
e o sucesso do tratamento.

Programa Teias-Escola Manguinhos
R. Leopoldo Bulhões, 1480 – sala 26 – Prédio Antigo Politecnico
Manguinhos – RJ
Telefone: (21) 2598-2764
Nucleo de Saúde Coletiva
teiasmanguinhos@ensp.fiocruz.br
Telefone: (21) 2598-2739
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Gestão
Gestão por Resultados
A instituição do Programa Teias-Escola Manguinhos
estabelece outra modalidade de parceria entre a
SUBPAV/SMSDC RJ e a ENSP/Fiocruz, por meio de sua
fundação de apoio – FIOTEC, voltada para a contratualização das ações em saúde na perspectiva da gestão
pública por resultados.
Destaca-se que no setor público, o “resultado” é de
natureza social e só admite avaliação no campo político.
Dessa forma, quando se trata de gestão pública é preciso
resignificar os termos comumente utilizados pela gestão voltada para o lucro financeiro.
Um sistema de gestão pública orientado para resultados e focado no cidadão é conformado em função
das necessidades dos agentes públicos que aplicam os necessários recursos na consecução das atividades
governamentais finalísticas. Uma forma de subordinação dos meios aos fins é se estabelecer uma
relação contratual entre gestores de recursos públicos e gestores de atividades que o empregam na
produção de bens e de serviços públicos.
Nesta perspectiva, o Programa Teias presta contas ao município, trimestralmente, acerca do alcance
dos indicadores de gestão, de acesso, de desempenho assistencial e de eficiência pactuados no contrato
de gestão, bem como estimula o compromisso dos profissionais de saúde com o resultado do trabalho
e, ainda, desenvolve a cultura da utilização de indicadores como instrumento gerencial. Este tem sido
um grande aprendizado para todos.

Território-Escola na Gestão Participativa
A Gestão Participativa do Teias-Escola Manguinhos é um desafio na
busca de novos marcos de integração da política pública de saúde
com a participação cidadã. Considerando as múltiplas dimensões
do território de Manguinhos, trabalhamos de forma colegiada
(Colegiado Teias Manguinhos) com apoiadores institucionais em
diversas áreas prioritárias. Elegemos um Conselho Gestor Intersetorial
(CGI) e contamos com Conselhos Internos das Clínicas da Família,
realizamos a Conferência Local de Saúde, funcionamos com apoio da Ouvidoria da Coordenação de
Área Programática (CAP) 3.1 e da Fiocruz e buscamos criar outras formas de ouvir e avaliar a satisfação
do usuário.
O CGI de Manguinhos é formado por 48 conselheiros, de forma paritária na participação do poder
público e da comunidade, incluindo além da representação do setor Saúde, o setor da Educação e da
Assistência Social. A intersetorialidade está presente também na representação comunitária, por
segmentos sociais. O CGI tem a função de acompanhar, pactuar e fiscalizar as ações de saúde na
Atenção Primária, realizadas em Manguinhos.
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Uma experiência virtuosa de participação
democrática da comunidade foi a 1ª Conferência
Local de Saúde de Manguinhos (julho,2011). As
Conferências Locais de Saúde são espaços
potenciais para diálogo entres profissionais de
saúde e moradores, para seleção de prioridades
nas ações, de forma livre, inclusiva e consensual,
sem a vinculação formal com a eleição de
delegados no processo de controle social das
conferências municipais de saúde.

Do conjunto de propostas aprovadas na Plenária
Final, algumas já foram implementadas pelo
Teias-Escola Manguinhos, como: um vídeo esclarecendo o trabalho realizado pelas Equipes de
Saúde da Família; um Calendário informativo
2012, com o mesmo propósito (distribuído em
todos os domicílios), a criação dos conselhos
gestores das Clínicas da Família, a implantação
do Projeto “Consultório na Rua” e, como uma
conquista ainda não alcançada, a construção de
um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS ad)
em Manguinhos.

O CGI Manguinhos apóia o Movimento pela
construção de um CAPS ad em Manguinhos,
com um abaixo assinado público iniciado
em julho de 2012.

A sistemática de avaliação por parte do usuário das ações e serviços realizados na Atenção Primária à
Saúde está incluída na Ouvidoria da Fiocruz e na SMSDC Rio. As Equipes de Saúde da Família, em
contato frequente com os usuários e em reuniões com os moradores, fazem essa avaliação no seu
cotidiano. Instalado nas Clínicas, um sistema de avaliação digital de fácil uso reforça essa prática como
mais uma ferramenta para melhorar a qualidade dos serviços.

Tela do Terminal de Pesquisa de Satisfação do Usuário nas
Clínicas de Saúde da Familia do Teias-Escola Manguinhos
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Há também em curso, uma pesquisa sobre satisfação do usuário, com validação de instrumentos mais
sensíveis e de fácil utilização nos serviços de saúde, numa parceria com a UFRJ.
Outras formas de apuração das necessidades e interesses são o contato por meio de carta, telefone
e e-mail.

“Fale conosco” nos telefones das Clínicas
ou no Portal Teias, em elaboração.
A comunicação é ferramenta importante
para gestão e para a saúde.

A gestão participativa requer a construção de um modelo de atenção à saúde que incorpore como
questão essencial o vínculo, o acolhimento e a responsabilização, focando na autonomia e no
autocuidado dos sujeitos, centrada nas pessoas, nas famílias e sua comunidade.
Busca-se uma gestão participativa com novas formas de organizar a relação entre gestores, equipes de
saúde e população, com espaço de criatividade e decisão focados no processo cotidiano de produção
da saúde; fortalecendo espaços de participação direta da população e mecanismos de controle social.

Dispositivos institucionais de gestão participativa
do Território-Escola Manguinhos:
Reuniões do Colegiado do Teias-Escola,
Colegiado das Clínicas e Reuniões de Equipe.
Espaços Locais de Participação.
Conselho Gestor Intersetorial (48 conselheiros) – 24 titulares, 24
suplentes, paritário; gestores, profissionais, sociedade civil eleitos em
Assembléia, por segmentos sociais atuantes em Manguinhos.
Seminários Temáticos de Saúde: 2012;
Saúde Mental e Uso Abusivo Álcool e Drogas.
Conferências Territoriais de Saúde –
1ª Conferência de Manguinhos 16 julho
Ouvidoria
Ferramentas Comunicação em Saúde
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Transparência
Considera-se fundamental organizar espaços para
aumentar a transparência da gestão pública do Programa
Território Escola Manguinhos, permitindo que o cidadão
acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar, visando assegurar a boa e correta
aplicação dos recursos públicos.
A divulgação dos relatórios técnicos, assim como do
orçamento e das despesas realizadas pelo Programa
Território Escola Manguinhos, é uma ação voltada para
o fortalecimento da transparência e do controle social
e estão disponibilizados para o Conselho Gestor
Intersetorial de Manguinhos e para qualquer cidadão
morador do bairro.

Tal investimento permitiu a expansão da
atenção primária, com a inauguração da
Clinica da Família Victor Valla – mais
equipes de saúde da família e NASF
Manguinhos – bem como um aumento
expressivo no número de trabalhadores da
saúde do território, cujo pagamento dos
salários dos profissionais já representa 80%
do total dos recursos aplicados.

Evolução na contratação de profissionais, 2010-2012

Destaca-se, no âmbito desse Informe, o grande incremento, pela SMSDC Rio, da despesa com atenção
primária à saúde no bairro de Manguinhos passando
de R$ 4.751.475,49, em 2010 para R$12.624.802,70
em 2011 e uma previsão para este ano de R$
13.055.399,77.

Evolução das despesas custeadas pela SMSDC Rio, por tipo de gasto, 2010,
2011 e primeiro semestre de 2012, Programa Teias-Escola Manguinhos.
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Informações sobre Desempenho Assistencial

A Atenção Básica de Saúde é definida como um
“conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”,
sendo estas desenvolvidas pelas práticas gerenciais
e sanitárias democráticas e participativas, por meio
do trabalho em equipe, direcionadas a um território
delimitado, com responsabilidade do território(1).

Com os atributos de ser responsável pelo primeiro contato com a população, mantendo-o ao longo do
curso da vida, de forma integral, a saúde da família se organiza em equipes, onde todos têm papel
importante no cuidado da população. A organização da agenda de ações compreende consultas médicas
e de enfermagem, atendimentos coletivos, ações comunitárias, visitas domiciliares, de acordo com as
necessidades de cada área. Um pouco dessa forma de trabalho – denominado desempenho assistencial
no contrato de gestão – é apresentado a seguir. O grande desafio em relação às consultas realizadas
pelos médicos de família é manter um equilíbrio para atender à demanda livre – casos agudos ou que
procuram a unidade sem marcação prévia – com as consultas programadas.

Consultas Médicas
ESF – Teias-Escola Manguinhos

Fonte: BPA/SIAB, Teias Manguinhos
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O enfermeiro desempenha papel importante no cuidado das famílias, com mais de 1000 atendimentos/
mês nas unidades da família de Manguinhos. Os atendimentos clínicos são realizados segundo protocolos
específicos para enfemagem da SMSRJ e as normatizações do MS.

Número de atendimentos de enfermeiro
ESF – Teias-Escola Manguinhos

Fonte: BPA/SIAB, Teias Manguinhos

As visitas domiciliares feitas pelas equipes, em especial pelos agentes comunitários de saúde, são
importantes para aumentar o vínculo entre os usuários e os profissionais, aproximando-os, trazendo o
contexto familiar, social, cultural e ambiental como componente essencial ao cuidado.
O quantitativo de visitas domiciliares realizadas pelos agentes situou-se em torno de 4000 a 5000
visitas ao mês no 1º semestre de 2012; esse número pode ser ampliado, especialmente para as famílias
mais vulneráveis. Um dos grandes obstáculos a superar, é sem dúvida, o contexto da violência no
território, que dificulta a livre circulação dos profissionais e moradores.

Número de visitas domiciliares realizadas pelos ACS às famílias cadastradas
ESF – Teias-Escola Manguinhos

Fonte: SIAB, Teias Manguinhos
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A equipe de saúde bucal – composta por odontólogos, técnicos e auxiliares de higiene dental, atua de
forma integrada com a equipe de saúde da família, realiza consultas especializadas nos consultórios
das clínicas, visitas domiciliares, atividades de grupo, nas escolas e creches, ações de promoção de
saúde e prevenção de cáries, como as apresentadas na produção ambulatorial no ano de 2011.

Produção Ambulatorial de Procedimentos – Odontologia
ESF – Teias-Escola Manguinhos

Fonte: BPA/SIAB, Teias Manguinhos

Apoiadores Institucionais Teias

Agentes comunitários de saúde

Programa Teias-Escola Manguinhos
R. Leopoldo Bulhões, 1480 – sala 26 – Prédio Antigo Politecnico
Manguinhos – RJ
Telefone: (21) 2598-2764
teiasmanguinhos@ensp.fiocruz.br
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Ensino e Pesquisa
O Teias-Escola Manguinhos, em conformidade com a missão institucional da Fiocruz, compreende o
território como um espaço dinâmico de aprendizagem, pesquisa, intervenção, monitoramento e
avaliação de ações intersetoriais articuladas. Ações estas que devem estar em sintonia na gestão do
cuidado individual, familiar e coletivo possibilitando conhecimento e intervenção adequada e eficiente
em seu meio.
Para tanto, busca integrar as diversas iniciativas de pesquisas no território, reconhecendo a necessidade
de articulação da produção do conhecimento e do retorno deste para a melhoria da qualidade dos
serviços e impactos na qualidade de vida da população.
Algumas atividades de pesquisa fazem parte do Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica
em Saúde Pública/Fiocruz, especialmente dirigido ao Teias-Escola Manguinhos (PDTSP– Teias 2010/
2012). Este Programa é formado por grupos de pesquisadores de várias unidades da Fiocruz que, de
forma articulada, desenvolvem pesquisas nos seguintes eixos: Informação, Participação Social, Ambiente
e Atenção à Saúde. Os conhecimentos e resultados obtidos pelas pesquisas possuem relação direta
com necessidades identificadas no território. Dessa forma, desenvolveu-se em 2012, o “Inquérito
sobre Condições de Saúde e Utilização de Serviços de Saúde no território de Manguinhos”, com
metodologia de aplicação rápida e factível a outras realidades.
Em parceria com profissionais da Faculdade de Medicina da UFRJ, e como parte da linha de pesquisa
“Evidência clínica e organizacional, modelos assistenciais, educacionais e avaliação da qualidade em
Atenção Primária à Saúde”, desenvolveu-se dois projetos de investigação no âmbito do Teias: i) Avaliação
da Atenção Primária à Saúde desde a perspectiva dos usuários e dos Profissionais; ii) Construção e
Validação de Guias e Protocolos Clínicos segundo o método SOAP. Os produtos desses estudos estão
sendo incorporados à prática cotidiana das Unidades e equipes de saúde de Manguinhos.
Experiências de integração ensino-serviço no território
estão articuladas a programas de pós-graduação,
especializações e graduações tanto da Fiocruz, como
de outras universidades federais e estaduais. Estas
instituições têm seus alunos acolhidos na oferta de
campo de estágio e pesquisa de seus processos de
investigação e formação e reconhecem o território
como potente cenário de aprendizagem. No âmbito
do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da
ENSP/Fiocruz, destaca-se a elaboração do Mestrado
Profissional em Atenção Primária em Saúde, com
ênfase na Estratégia de Saúde da Família, com
currículo baseado em metodologias ativas, voltado para
competências esperadas. Viabilizado numa parceria
SUBPAV/SMSDC RJ e o Programa Teias, o curso
iniciou-se em setembro de 2011, com 24 alunos que
atuam na atenção primária das diversas regiões do
referido município.
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Manguinhos recebe alunos de residência médica, residência multiprofissional em saúde da família,
graduação em enfermagem e medicina, nutrição e saúde coletiva. Estas iniciativas visam o fortalecimento
de redes de cooperação interna entre as unidades de ensino, pesquisa e atenção da Fundação Oswaldo
Cruz e de instituições parceiras.
Para o processo de qualificação dos profissionais da Saúde da Família, em conformidade com a Política
Nacional de Atenção Básica (2011), adota-se a estratégia da Educação Permanente, aliada a processos
de educação continuada identificados como necessários aos trabalhadores. Diversos espaços são
reconhecidos para esta finalidade, como as reuniões de equipe, reuniões de categorias profissionais,
macro atividades desenvolvidas em um turno da semana. A escolha de metodologias ativas para estes
encontros, como discussão de casos e pactuação de protocolos assistenciais, por exemplo, seguem a
teoria da problematização, reconhecendo os profissionais como sujeitos da construção do conhecimento
e capaz de compartilhá-lo com outros. Os temas para a educação permanente partem de prioridades
identificadas pelos gestores e profissionais.
Em 2010 e 2011, foram oferecidos duas turmas do Curso de Atualização “Ambientação no Contexto
da Saúde da Família” para profissionais de Manguinhos
Em 2012, com colaboração da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), ampliase as ações de ensino e formação profissional
com cursos que incluíram além dos profissionais de Manguinhos, profissionais de toda a
rede de saúde municipal. Em parceria com o
grupo de pesquisa Coletivo Paideia da
Unicamp, oferecemos, em 2012, o Curso de
Cogestão da Clínica Ampliada e Compartilhada para profissionais que atuam nos NASFs e
no apoio matricial do município do Rio de
Janeiro. A metodologia adotada no curso –
Método Paidéia – privilegia o trabalho em
pequenos grupos e combina ofertas teóricas
com as demandas do próprio grupo, procurando exercer uma intervenção sintonizada com a realidade e objetos de interesse de cada grupo.
Pressupõe o enfoque na relação terapêutica entre profissionais e usuários e a produção de efeitos
simultaneamente pedagógicos e terapêuticos junto aos alunos(5). Estas características são inovadoras
em cursos de extensão, portanto devem ser avaliadas e divulgadas para aprimorar os processos de
formação continuada dos profissionais de saúde.
Desenvolve-se ainda com esses parceiros, o curso de Atualização da Atenção Sistêmica às Famílias,
com o objetivo de qualificar profissionais de várias áreas na abordagem às famílias, estudar as principais
ferramentas clínicas para a abordagem e atendimento de famílias e redes sociais, ampliando seus
conhecimentos sobre as dinâmicas familiares, como forma de construção de novos recursos para a
prática da clínica ampliada.
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Grupo de Gestão do Curso Co-Gestão da Clinica ampliada e compartilhada:
Fiocruz e Unicamp

Dinâmicas da Oficina de sensibilização do Curso de Cogestão da Clinica Ampliada e
Compartilhada, 23 e 24.05.12
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Cooperação
O Programa Teias-Escola Manguinhos, consoante com sua missão de disseminar conhecimento e boas
práticas no campo da atenção primária, põe em destaque as iniciativas de cooperação em curso no
ano de 2011 e 2012.
Como forma de colaboração com a construção da saúde da família no Paraguai, apoiando a iniciativa
de Cooperação da Fiocruz, uma agente comunitária de saúde, um enfermeiro do consultório na rua,
um gestor do Teias participaram com relato de suas experiências, da I Mostra Nacional de APS e II Foro
Nacional de APS e Participação Comunitária realizadas em Assunção, Paraguai, em 2012.

Haiti, 2011

Ainda na esfera internacional, o Teias-Escola Manguinhos participa da Cooperação Tripartite BrasilCuba-Haiti para o fortalecimento do sistema de saúde haitiano, colaborando especificamente na atenção
primária por meio da experiência acumulada na estratégia de agentes comunitários de saúde (ACS).
O primeiro piloto acontece na localidade de Carrefour (periferia de Porto Príncipe), onde quase sessenta
ACS e um grupo de supervisão, com o apoio técnico do Programa Teias-Escola, atuam na organização
do processo de trabalho das equipes de saúde, o que envolve a territorialização, o cadastramento das
famílias e as ações de promoção, entre outras iniciativas.
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