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Introdução
A Clínica da Família Victor Valla (CFVV) foi inaugurada em 13 de abril de 2010 e passa a
integrar o conjunto de equipamentos de saúde que compreende o Território Integrado de
Atenção à Saúde (TEIAS) do bairro de Manguinhos – Rio de Janeiro/ RJ.
O objetivo geral do TEIAS - Escola é articular, no âmbito da atenção primária, as
dimensões da promoção e atenção à saúde, ações intersetoriais, ensino, pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, visando a melhoria da qualidade de vida e saúde da
população do território de Manguinhos/Rio de Janeiro. Sua implantação acontece pela
parceria estabelecida entre a SMSDC do Rio de Janeiro e a Escola Nacional de Saúde
Pública/FIOCRUZ. E seus objetivos específicos são:
o Reorganizar a Atenção Primária com a Estratégia de Saúde da Família em 100% do
território.
o Promover articuladamente com a CAP3.1 integração com os outros níveis de
atenção à saúde de forma a permitir formas de cuidado integradoras e em
consonância com a Política Nacional de Atenção Básica.
o Organizar o Sistema de Vigilâncias em Saúde.
o Estimular a articulação entre as ações da assistência, da vigilância e da promoção
em saúde.
o Desenvolver ações intersetoriais e de promoção de saúde contribuindo para a
construção da concepção das cidades saudáveis no território, sempre com a
participação dos atores locais.
o Promover o desenvolvimento local integrado e sustentável.

Nesse contexto, para assegurar a qualidade, a uniformidade dos processos de cuidado e a
legitimidade das ações e práticas de saúde, o presente Regimento Interno (RI) teve seu
4
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processo de elaboração coordenado pelo Colegiado de Gestão do TEIAS-Escola
Manguinhos e contou com a colaboração de todos os profissionais, que participaram de
diversas formas para a produção deste documento. Após disponibilização do documento
a todos os profissionais envolvidos, este poderá ser atualizado em intervalos semestrais,
no primeiro ano de implantação, seguido de intervalo anual, nos anos seguintes.
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CAPÍTULO I - CLÍNICA DA FAMÍLIA, EQUIPES, ÁREA
GEOGRÁFICA E USUÁRIOS.

1. Identificação da Unidade de Saúde no Contexto Municipal
SMS Clínica da Família Victor Valla
TEIAS – Escola Manguinhos
Coordenação de Área Programática 3.1
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro

CNES nº: 6514022
Av. Dom Hélder Câmara, 1390 Manguinhos - CEP: 29.737-012.
Tels. (21) 2581-9299, 2581-1063, 2201-4476, 3278-0002.
http://smsdc-csf-victorvalla.blogspot.com.br/
csfvictorvalla@gmail.com

2. Identificação dos Profissionais (CNES)
Todos os profissionais da CFVV, abaixo listados segundo a inscrição no Cadastro nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES), são contratados por tempo determinado e em
regime celetista pela FIOTEC (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico
em Saúde/ FIOCRUZ).
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NOME

CATEGORIA

MATRÍCULA CNES

ADRIANA BRASIL DE FIGUEIREDO

MÉDICO PEDIATRA

980016000830136

ALEX BONIFACIO

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016286361516

ALEX DA COSTA PESSOA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016287297676

ALEX SIMOES DE MELLO

ENFERMEIRO ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA

980016279727829

ALINE DOS SANTOS BISPO

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016289999988

ANA CLAUDIA B. SILVA NEVES

PROFESSOR EDUC. FISICA ENSINO SUPERIOR

980016288443536

ANA CRISTINA GOMES ENGSTROM

PSICOLÓGO CLINICO

980016283359561

ANA MARIA BASILIO DA SILVA

ENFERMEIRO ESTRATEGIA SAÚDE FAMILIA

980016288229631

ANA PAULA VIEIRA DE SOUZA

AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL

980016286366259

ANDERSON DE ARAUJO COSTA

AGENTE DE AÇÃO SOCIAL

980016286359619

ANTONIO MARCIO BARBOSA SILVA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016286364531

BIANCA REIS XAVIER DE SOUZA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016295365626

BRUNO PEREIRA STELET

MÉDICO ESTRATEGIA SAÚDE FAMILIA

980016278337806

CARLA LUCIANA CARDOSO DE LIMA

ASSISTENTE SOCIAL

210163188490002

CARLA MATOS E SILVA LORDELLO

CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESF FAMILIA

980016279621745

CARMENLUCIA MARIA DE JESUS BARROSO

TECNICO ENFERM. ESTRATEGIA SAÚDE FAMILIA

980016286571847

CAROLINA CECCON CHIANCA

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016295944995

CINTHIA CAVALCANTI BACALHAU SILVA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016294392107

CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

707608285786893

DANICE SALES DA SILVA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016286364604

DANIELA DE SOUZA MENDES

FISIOTERAPEUTA GERAL

980016281529354

DANIELE LOPES GAUDARD DE FREITAS

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

980016287300391

DEISE OTTONI DOS SANTOS

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016286566282

DEIVISON LUIZ RAMALHO ROMUALDO

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016287300405

DELISIE LIMA DA COSTA MORAES

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016295923238

DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

GERENTE ADMINISTRATIVO

980016295373912

DENISE KELLY DA SILVA LIMA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

702507333213931

DOUGLAS SOUTO DA SILVA

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

980016293655341

EBERHART PORTOCARRERO GROSS

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

107119200840003

EDMAR DE SOUSA OLIVEIRA

MÉDICO PSIQUIATRA

980016004204094

ELISA NASCENTES LIMA

ENFERMEIRO DA ESF

125890995430009

ELZIANA SILVA COSTA

ENFERMEIRO DA ESF

980016279727888

ERICA DE SOUZA BARRETO

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016279728019

ERIKA ENCARNACAO ARENT

GERENTE GERAL

705607488585518

EVELIN GOMES ESPERANDIO

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016295368765
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FABIANA FERREIRA DE SOUZA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016279723467

FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS PASSOS

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

980016279727918

FERNANDA DE LIMA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016289993726

FERNANDA GRACIELA GOMES FIGUEIREDO

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

980016293644293

FERNANDA MARQUES COELHO

AUX. EM SAÚDE BUCAL DA ESF

980016286557615

FLAVIA CRISTINA MOREIRA MONTEIRO

AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL

980016294176838

FLAVIA MORAES LEAO GUIMARAES

CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESF FAMILIA

980016289675473

GABRIELA KRIGNA DE SOUZA SANTOS

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016286355672

GABRIELLE CARELI DA SILVA

AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL

980016295374242

GISELE COLLARES SANTOS

CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESF

980016286354536

GISELLE PEREIRA MARQUES

TÉC. DE INFORMATICA

980016279723246

GREICY KELLY PEREIRA DA SILVA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

700503791285653

HELCIO PINTO DOS SANTOS

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

128422805810018

HERLI MARIA SANTANNA RAMOS

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

704603677053325

ISABELLA KOSTER

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

201550894330000

JAIME CHARRET DA SILVA JUNIOR

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016289995559

JAQUELINE COUTINHO SILVEIRA RIBEIRO

ENFERMEIRO DA ESF

980016286357993

JEFERSON DE CARVALHO SILVA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016295927934

JOAO DE OLIVEIRA GAMA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016287303315

JOAO MARCOS CASTELO TEIXEIRA

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016285710215

JOELMA ARAUJO DE OLIVEIRA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016000329658

JORGE ESTEVES TEIXEIRA JUNIOR

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

700008586830903

JOSE DELLANEY DA SILVEIRA LIMA

CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESF FAMILIA

700009836498103

JOSUE LUIZ SILVA DOS SANTOS

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016296529215

JULIA DURINGER JACQUES DE LIMA

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

XXXXX

JULIANA DEAN DE CARVALHO

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

700008887800507

JULIANA TOBIAS DE AZEVEDO

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

700006768588308

JULIANE CANTO DOS SANTOS

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016289371202

JULIANE DA SILVA VITAL

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

128666985860002

JULIO CESAR DE OLIVEIRA MELO

AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL

123224664190003

KARLA CRISTINA DE SOUTO

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

980016289366268

KATIA MARIA SILVA SANTANA

ENFERMEIRO DA ESF

700507542293257

KELLEN CRISTIAN COELHO DA SILVA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

701402602632731

LARISSA GABRIELLA DE SOUZA SA

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

706707553220318

LEANDRO DOS SANTOS CEZARIO

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016289373116

LEANDRO FELIX MARTINS

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016294566148
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LEANDRO NUNES COELHO

AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL

980016289355967

LUCIANO HICKMAN MOURA CHAGAS

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016286364558

LUZIANA DE ANDRADE FERREIRA

EDUCADOR FÍSICO

201553325830001

MARCELO SOARES COSTA

ENFERMEIRO DA ESF

980016285522257

MARCIA SOARES IGNEZ

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

210173821840004

MARIA ALICIA CASTELLS

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016004373104

MARIA CECILIA PORTUGAL BRAGA

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016279732474

MARIA DA GLORIA SOUZA CLEMENTE

AUX. EM SAÚDE BUCAL DA ESF

980016286526027

MARIANA BRANDAO STREIT

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016279728078

MIRIAN DA SILVA

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

980016276607458

MONIQUE GOMES DE ALENCAR

AUX. EM SAÚDE BUCAL DA ESF

980016294957554

PAULO HENRIQUE MONTEIRO TAVARES

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016293644625

PEDRO DE G. P. ROCHA PITTA SAMPAIO

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016288233485

REJANE MARIA DE MELO

AGENTE DE AÇÃO SOCIAL

980016287303285

RENATA SANTOS FELIX FERREIRA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016289999694

RITA HELENA DO ESPIRITO SANTO BORRET

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016294184784

ROBERTA DOS SANTOS DE ALMEIDA SCOFANO

AUX. EM SAÚDE BUCAL DA ESF

980016287124933

RODRIGO CARREIRA MIRANDA MONTEIRO

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

980016282530143

ROMULO TRAJANO DO NASCIMENTO

TÉC. DE INFORMATICA

707404016764376

RONALDO FORTINI DE JESUS

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016288067593

ROSEANE CARMO DA SILVA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016289686645

SANDRA LUCIA FILGUEIRAS

PSICÓLOGO CLINICO

980016280029633

SANDRA MARIA EVANGELISTA DOS SANTOS

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016286354544

SERGIO DA SILVA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016296877434

SHIRLEY GEANE DA SILVA CAVALCANTE

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016289996563

SIDNEI DO NASCIMENTO DE LIMA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016296892476

SILVIA CABRAL DA SILVA

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016283267705

SILVIA GOMES DA SILVEIRA SANTOS

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

980016293650021

SOFIA MARIA DA SILVA LACERDA

AUX. EM SAÚDE BUCAL DA ESF

980016281869228

SONIA MARIA SILVA PAIVA

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESF

980016286366267

SUE ELLEN SOARES MAGALHAES DA SILVA

ENFERMEIRO DA ESF

980016285428617

TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

980016279732482

TATIANA JORGE RODRIGUES

TECNICO EM FARMÁCIA

980016293689548

VALERIA DE OLIVEIRA MELLO

TÉC. DE ENFERMAGEM DA ESF

980016279870885

VALESKA HOLST ANTUNES

MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA

980016282110489

VANEI FILGUEIRAS VELOSO

FARMACEUTICO

980016283486865
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WAGNER DE MENDONCA OLIVEIRA

AGENTE DE AÇÃO SOCIAL

980016286356202

WAGNER PINTO

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

980016286356199

3. Área Geográfica

O Complexo de Manguinhos está situado na Área Programática 3.1 - Zona Norte do Rio de
Janeiro, entre Benfica e Bonsucesso. Manguinhos é cortado por dois rios, Jacaré e Faria
Timbó, que se encontram e formam o Canal do Cunha, e pela Linha Férrea da Leopoldina.
É margeado pela Refinaria de Manguinhos, Avenida dos Democráticos, Linha Amarela e
pela Avenida Brasil. Abriga um aglomerado de construções irregulares e insalubres, no
leito dos rios e tubulação da Adutora do Guandu. Sofre atualmente modificações diretas
pelas obras do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) do governo federal em parceria
com os governos municipal e estadual do Rio de Janeiro.

A área de abrangência da CFVV está diretamente relacionada ao território coberto pelas
06 equipes lotadas em suas instalações e atendem as seguintes comunidades do
Aglomerado Sub-normal de Manguinhos: CHP2, Vila União, Ex-combatentes, DESUP,
CONAB, Mandela de Pedra, Vila Arará, Samora Machel, Embratel, parte de Nelson
Mandela, CCPL, Fazendinha, Vila Providencia, Vila Esperança. Os limites geográficos estão
especificados na figura 1 e anexo 1.
Figura 1: Mapa de distribuição das equipes da CFVV no TEIAS – Escola Manguinhos/RJ.
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Áreas de cobertura das equipes da CFVV
Nelson Mandela

11

Samora Machel

Mandela de Pedra

Desup

Vila União
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CAPÍTULO II - MISSÃO, VISÃO E VALORES
A missão, visão e os valores da CFVV foram elaborados em uma metodologia participativa
de construção de ideias – processo iniciado em maio e finalizado em julho de 2010.
Espera-se que os profissionais internalizem essas ideias e sentidos fundamentais, objetivo
da construção coletiva, e que os consolidem através das ações e atitudes no cotidiano do
trabalho.

1. Missão
A Clínica da Família Victor Valla, considerando a responsabilidade do Estado na garantia
do direito a saúde pública, possui como Missão promover, através da criação de espaços
saudáveis, o cuidado integral, humanizado, longitudinal, equitativo e qualificado, no
âmbito da Atenção Primária, nos níveis da promoção da saúde, prevenção e assistência,
pautado no acolhimento, construção de vínculo e participação da comunidade,
contribuindo para fortalecer a cidadania, a dignidade e a melhoria da qualidade de vida
da população adscrita, assim como o estímulo a pesquisas e à formação e qualificação dos
trabalhadores da saúde.

2. Visão
O objetivo da CFVV é se constituir como referência na Atenção Primária para a população
adscrita realizando um atendimento eficiente, capaz de ultrapassar as barreiras
socioeconômicas e culturais, contribuindo para o desenvolvimento integrado do
Território e do sistema de saúde.
Ser um Centro de Referência para a formação e qualificação de recursos humanos através
da assistência, do ensino e da pesquisa.
Produzir resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações.
12
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Ser capaz de melhorar as condições e qualidade de vida da população, aumentar a
dignidade e respeito, através de uma gestão integrada e aberta a novas parcerias.
Realizar a cobertura de 100% das comunidades do Território de Manguinhos adscritas à
CFVV.
Ser capaz de garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida aos
profissionais de saúde da CFVV, considerando as limitações e possibilidades no cenário do
trabalho, favorecendo mais autonomia para a reflexão-ação de suas tarefas.

3. Valores
O trabalho na CFVV deve ser desenvolvido sempre no sentido de equipe, em prol do bem
da comunidade e dos trabalhadores da Clínica, incorporando valores como a
solidariedade, a transparência, a ética, o respeito, a perseverança, o vínculo e a
humanização, durante o exercício da sua função profissional.
As ações de saúde para a promoção e recuperação e prevenção de agravos terão como
princípios a equidade e o cuidado integral.
A capacidade em desenvolver a gestão participativa, através da intersetorialidade e da
participação social é um permanente objetivo dos profissionais e gestores da CFVV.
Todos têm como dever orientar, informar e educar a população para a saúde, juntamente
com os outros setores e parcerias.
A essência da integralidade nas ações depende diretamente da sensibilidade e
capacitação dos membros das equipes.
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CAPÍTULO III - ESTRUTURA ORGÂNICA E SEU
FUNCIONAMENTO

1. Estrutura Geral do TEIAS – Escola Manguinhos
Conselho Gestor Intersetorial

SMSDC/RJ
CAP 3.1

Coordenação geral
CSEGSF/ENSP/FIOCRUZ

Colegiado de Gestão

Coordenação Atenção
e Promoção da Saúde

Gerência
Administrativa

Núcleo de Saúde
Coletiva

Diretor da CFVV
Apoio a Gestão e Educação

o Conselho Gestor Intersetorial
o Coordenação do TEIAS
o Gerências
- Atenção e Promoção da saúde
- Ensino e Pesquisa
- Administração e Gestão do Trabalho
o Núcleo de Saúde Coletiva
14

Gerência Ensino e
Pesquisa

Núcleo de Apoio a
Saúde da Família

Diretora do CMS Manguinhos
Apoio a Gestão e Educação
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o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
o Direção das Clínicas da Família
A Coordenação do Território Integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) Escola Manguinhos
está vinculada ao Centro de Saúde Germano Sinval Faria da Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca para atuar junto aos seus departamentos, às outras unidades da
Fiocruz e à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, na integração
das ações de saúde no âmbito do território adscrito.

O Núcleo de Saúde Coletiva e o Núcleo de Apoio a Saúde da Família desenvolvem suas
ações conjuntamente com as equipes nas clínicas da família, portanto, cabe descrever,
atendendo ao escopo deste documento, a atuação do Núcleo de Saúde Coletiva e do
Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

1.1. Núcleo de Saúde Coletiva (NSC)
O Núcleo de Saúde Coletiva se configura como um grupo de apoio à ESF no TEIAS – Escola
Manguinhos e trabalha os seguintes eixos: planejamento e programação em saúde;
vigilância em saúde e informação em saúde.

O eixo Planejamento e Programação em Saúde têm como principais atribuições:
- Planejar, Programar e Avaliar as ações de saúde referentes a ESF na abrangência do
Território de Manguinhos, a partir do conhecimento das necessidades de saúde da
população do referido território.
- Acompanhar e monitorar os indicadores pactuados no contrato de gestão com a SMSDC
segundo os seis eixos norteadores definidos pela contratante, obedecendo a uma
periodicidade mensal.
- Elaborar relatórios de acompanhamento das atividades desenvolvidas no âmbito do
projeto a Gestão do TEIAS, a SMSDC , a CAP3.1 ,Conselho Distrital da 3.1 e Fórum de
Manguinhos .

O eixo Vigilância em Saúde tem como principais atribuições:
15
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- Elaborar o Plano Integrado de Vigilância da Saúde e Atenção Básica em 2010-2011.
- Integrar as ações de vigilância em saúde no processo de trabalho das equipes de saúde
da família.
- Realizar em conjunto com as equipes de saúde da família a análise da situação de saúde
e a identificação de determinantes sociais do processo saúde-doença-cuidado, bem como
de situações de vulnerabilidade de grupos e do meio ambiente.
- Assessorar as equipes no monitoramento e avaliação de ações de Vigilância e Promoção
da Saúde para qualificar o processo de trabalho e a atenção prestada à população.
- Apoiar, matricialmente, as equipes da ESF para a atuação em vigilância em saúde, tendo
em vista as prioridades e especificidades territoriais.
- Promover a integração das ações de Vigilância em Saúde desenvolvidas no território às
iniciativas de pesquisa e ensino, como o Projeto PDTSP-TEIAS, os projetos mapeados do
GT - Pesquisa e Ensino do TEIAS.
- Identificar as necessidades de atualização profissional e favorecer a capacitação das
equipes de saúde da família para atuação em Vigilância em Saúde, em articulação com as
gerências.

O eixo Informação em Saúde tem como principais atribuições:
- Apoiar as Gerências das Clínicas e Gerência da Atenção e Promoção da Saúde na
sensibilização das equipes quanto à importância da adequada coleta de dados e sua
qualificação visando aprimorar a informação em saúde neste território.
- Implantar, atualizar e acompanhar o Registro Eletrônico de Informações em Saúde tais
como:
o Analisar o escopo das informações para a serem incluídas nos registros eletrônicos
de informação em saúde para atender a necessidade da ESF neste território.
o

Analisar as informações geradas nos registros eletrônicos de informação em
saúde para gerar planos de ações junto às equipes para a melhoria da assistência a
população.

16

REGIMENTO INTERNO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA VICTOR VALLA – JANEIRO/ 2015 – VERSÃO 3

1.2. NASF
O NASF está sob a gerência da Coordenação de Atenção e Promoção da Saúde do TEIAS Escola Manguinhos. Possui em sua composição atual as seguintes categorias profissionais:
Psiquiatria, Pediatria, Ginecologia, Assistente Social e Profissional de Educação Física.
O processo de trabalho dos profissionais do NASF para o apoio às equipes deverá se
desenvolver de forma articulada e integrada as ações entre os atores envolvidos, e, em
especial, não caracterizar esses profissionais como apenas referências. Desta forma a
estratégia prioritária de atuação será as consultas conjuntas e interconsultas com os
profissionais das equipes da saúde da família das clínicas da família do território de
Manguinhos. Outras estratégias de atuação articuladoras deverão ser desenvolvidas, tais
como participação nas reuniões de equipe, atividades de educação em saúde e educação
profissional (permanente e continuada), visitas domiciliares e entre outros. O
atendimento individual dos profissionais do NASF poderá ocorrer a partir da demanda
identificada pelo profissional do NASF em seu processo de trabalho.

1.3. Direção das Clínicas da Família
O TEIAS – Escola Manguinhos possui no momento dois equipamentos de atenção
primária, que compreende o CMS Manguinhos e a Clínica da Família Victor Valla. Ambas
prestam serviços de assistência e vigilância a população do bairro de Manguinhos. Suas
direções e apoios a gestão e educação na saúde são definidas por meio de indicações da
Coordenação Geral do TEIAS. Estes se configuram da seguinte forma:

- CMS Manguinhos:
Gerente – Claudia Valéria da Silva Costa, especialista em saúde pública.

- Clínica da Família Victor Valla:
Gerente – Érika Encarnação Arent, Enfermeira, especialista em Saúde da Família.
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2. Estrutura Interna Geral da CFVV
o Gerente da Clínica
o Colegiado Interno de Gestão
o Apoio a Gestão e Educação na Saúde
o Apoio Administrativo
- abastecimento de insumos;
- recursos humanos;
- ambiência;
- regulação.
o Apoio em Informação
o Responsabilidades técnicas das profissões
o Supervisão administrativa dos processos de enfermagem

Estes cargos têm as seguintes composições e competências.

2.1. Gerente da Clínica
O Gerente Geral da Clínica é Érika Encarnação Arent, Enfermeira, Especialista em Saúde
da Família.

São competências do Gerente Geral de Clínica:
- coordenar as atividades da equipe multiprofissional, de modo a garantir o cumprimento
do plano de ação e do regulamento interno, sem possibilidade de delegação.
-coordenar a gestão dos processos e determinar os atos necessários ao seu
desenvolvimento.
- participar do Colegiado de Gestão do TEIAS, com assento garantido e direito a voto, sem
possibilidade de delegação.
- assegurar a realização de reuniões com a população adscrita pela CFVV, para garantir
sua participação na elaboração do plano de ação e do relatório de atividades.
18
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- garantir a comunicação interna da CFVV.
- confirmar e validar os documentos que, no âmbito da CFVV, sejam exigidos por força da
lei ou regulamento.
- gerir e dinamizar o espaço da CFVV.
- realizar a gestão do trabalho.
- gerir a logística de abastecimento da CFVV.
O Diretor da CFVV poderá delegar e subdelegar algumas das suas competências a outro
componente da equipe.

2.2. Colegiado Interno de Gestão
Este se configura em um grupo de representações das equipes, apoio e gestão da CFVV
que se reunirá semanalmente para análise e elaboração de propostas para a resolução
das questões em comum a toda clínica. Estas representações serão eleitas pelos próprios
grupos e equipes, sendo um membro efetivo e um suplente e terá um mandato de 04
meses. O representante poderá ser qualquer funcionário, sendo oficialmente o
responsável em tratar de todos os assuntos de interesses coletivos juntos à gestão da
unidade. A deliberação somente se dará em segunda instância, ou seja, após prévia
discussão dos representantes com seus respectivos grupos e equipes, podendo ocorrer a
aprovação com 30% das representações no momento de reunião.

Terão assento permanente no Colegiado Interno de Gestão:
- Um membro da gerência da Clínica
- Um membro de cada equipe da ESF.
- Um membro de cada equipe de saúde bucal.
- Um membro do grupo da farmácia.
- Um membro do grupo de apoio administrativo
- Um membro do grupo NASF.
- Um membro da informação.
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Fica facultativa a presença de algum membro do Colegiado de Gestão do TEIAS ou de
outra estrutura quando for necessária.

2.3. Apoio a Gestão e Educação na Saúde
O apoio à gestão e educação na saúde é desenvolvido por Isabella Koster, mestre em
saúde pública – subárea de planejamento e gestão de sistemas e serviços de saúde. O
objetivo é promover, em articulação com as coordenações, apoios a gestão e outras
instituições, o desenvolvimento profissional dos trabalhadores e a elaboração e o
desenvolvimento dos processos de trabalho na CFVV.

São atribuições do Apoiador a Gestão e Educação na Saúde:
- Identificação das necessidades de qualificação dos profissionais inseridos na CFVV.
- Apoio ao desenvolvimento dos processos de trabalho das equipes/trabalhadores, com
identificação dos recursos necessários para viabilização dos mesmos.
- Implantação e desenvolvimento da Educação Permanente na CFVV.
- Articulação entre as diversas propostas de ensino, pesquisa e de grupos de trabalho que
ocorram no território de Manguinhos e/ou em outras instâncias, como a Gestão
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Instituições Acadêmicas, etc.

2.4. Apoio Administrativo
O grupo de Apoio Administrativo a Gestão Interna é constituído por três apoiadores no
âmbito das ações administrativas que dentro da competência de suas atribuições
destinam suas atividades a um conjunto específico de responsabilidades na gestão da
CFVV, tais como: Gestão de Material, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de regulação
e Gestão de Ambiência.
São atribuições dos Apoiadores Administrativos a Gestão Interna:

2.5. Apoiador em abastecimento de Insumos
- assessorar o gerente de Clínica.
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- desenvolver atividades administrativas, garantindo o cumprimento dos objetivos do
regulamento interno e do Manual de Boas Práticas.
- auxiliar na elaboração dos objetivos anuais para os administrativos (com a colaboração
do diretor da CFVV).
- identificar as necessidades de formação na área administrativa.
- proceder diariamente ao tratamento das planilhas do sistema de controle, entrada e
saída de material do almoxarifado, evitando desnecessários desajustes com o material de
consumo existente e a falta do mesmo na unidade.
- verificar e proceder em conformidade ao regulamento do TEIAS a provisão do material
de consumo da unidade, obedecendo os prazos.
- verificar e registrar diariamente as notas de entradas e saídas de material, respeitando a
origem, o destino e a empresa fornecedora. Informar em planilha própria.
- encaminhar as notas para ser atestada e proceder ao pagamento do fornecedor no
prazo máximo de 24 horas do recebimento na unidade.
- registrar e analisar a correspondências, circulares normativas, circulares informativas,
convocatórias e orientações técnicas produzidas pela SMSDC, coordenação do TEIAS,
Circulares e Ofícios da CAP 3.1, procedendo ao seu encaminhamento.
- registrar toda a Legislação para seu conhecimento e aplicação, procedendo ao seu
encaminhamento.
- prover a distribuição de material de consumo aos setores mediante solicitação em
impresso próprio com o prazo de três dias de antecedência, salvo situações de
emergência.
- ponderar junto ao diretor de unidade o empréstimo ou permuta de material de
consumo a outra unidade de saúde. Respeitar o regimento interno, o relatório de
consumo da CFVV, o estoque atual e a provisão de compras. Registrar em planilha
própria.
2.6. Apoiador em Regulação
- Apoio na regulação de exame e consultas.
- Solicitação de vagas nos diversos sistemas de regulação Prefeitura/Município do RJ.
- Acompanhamento das solicitações efetuadas.
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- Atualização e acompanhamento do módulo de referencia do PEP.
- Envio de solicitações de internação para a Central de Regulação, de acordo com a
demanda apresentada.
- Gerenciamento das amostras dos exames de teste do pezinho realizados na unidades,
no que diz respeito ao envio, e lançamento da data de chegada e dos resultado.

2.7. Apoiador em Recursos Humanos
- assessorar o gerente de Clínica.
- desenvolver atividades administrativas, garantindo o cumprimento dos objetivos do
regulamento interno e do Manual de Boas Práticas.
- auxiliar na elaboração dos objetivos anuais para os administrativos (com a colaboração
do diretor da CFVV).
- identificar as necessidades de formação na área administrativa.
- monitorar os horários dos funcionários e planos de férias anuais.
-proceder em conformidade para o cumprimento dos horários e assiduidade dos
trabalhadores da CFVV.
- proceder ao registro informático da assiduidade de todos os profissionais da CFVV,
enviando-o protocolado para a FIOTEC, após apreciação do diretor de unidade.
- corroborar com a substituição de elementos do grupo de funcionários, de acordo com as
situações previstas na lei.
- atuar junto à comissão de avaliação de desempenho, através da monitoramento das
metas a atingir.
- registrar e analisar a correspondência, circulares normativas, circulares informativas,
convocatórias e orientações técnicas produzidas pela SMSDC, Direção-Geral do TEIAS e
subdireções, Circulares e Ofícios da CAP 3.1, procedendo ao seu encaminhamento.
- registrar toda a Legislação para seu conhecimento e aplicação, procedendo ao seu
encaminhamento.
- Manter atualizado o registro de ausências programadas de profissionais da CFVV em
planilha própria para identificação automática e a tempo de necessária substituição.
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2.8. Apoiador em Ambiência
- assessorar o gerente de Clínica.
- desenvolver atividades administrativas, garantindo o cumprimento dos objetivos do
regulamento interno e do Manual de Boas Práticas.
- auxiliar na elaboração dos objetivos anuais para os administrativos (com a colaboração
do diretor da CFVV).
- identificar as necessidades de formação na área administrativa.
- registrar e analisar a correspondência, circulares normativas, circulares informativas,
convocatórias e orientações técnicas produzidas pela SMSDC, Direção-Geral do TEIAS e
subdireções, Circulares e Ofícios da CAP 3.1, procedendo ao seu encaminhamento.
- registrar toda a Legislação para seu conhecimento e aplicação, procedendo ao seu
encaminhamento.
- manter controle do ambiente no que se refere à limpeza, segurança e infraestrutura.
- proceder ao registro de uso e devolução das chaves dos ambientes que necessitam
manterem-se fechados quando em desuso.
- manter atualizado o controle informatizado do material de uso permanente,
devidamente registrado com o patrimônio da FIOTEC/ município do Rio de Janeiro.
- providenciar a manutenção de materiais, equipamentos e espaços de atividades das
equipes e usuários, que por ventura venham interferir, direta ou indiretamente na
ambiência da CFVV junto ao diretor da Clínica.
- organizar espaços com devida logística que contemple as necessidades da agenda de
compromisso da CFVV, junto ao diretor da unidade e os demais apoiadores
administrativos.

2.9. Apoio em Informação
O apoio à gestão no campo da informação se define como suporte exclusivo para este
fim. Está ligado diretamente ao diretor da unidade, a gerência de Atenção e Promoção da
Saúde e ao Núcleo de Saúde Coletiva.

São atribuições do Apoiador em Informação/ Informática a Gestão Interna:
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- Manter atualizado e devidamente protegido os dados produzidos na CFVV no sistema de
informação utilizado.
- Prover pesquisas e relatórios através do sistema de informação de acordo com a
necessidade interna e externa da CFVV e TEIAS – Escola Manguinhos, salvaguardando o
sigilo e a ética no manuseio do banco de dados, sempre em comum acordo com o diretor
da unidade, a gerência de Atenção e Promoção da Saúde e a coordenação geral do TEIAS.
- Manter contato direto e amistoso com instâncias externas competentes que requeiram
controle dos dados (FIOTEC, CAP 3.1, SMSDC) para entrega periódica dos relatórios de
produção e do contrato de gestão.
- Subsidiar com informações as equipes, sempre que necessário, para o bom andamento
e monitoramento dos processos de trabalho e contrato de gestão.
- Oferecer suporte em manutenção da rede, aparelhos e programas que compõe o
sistema de informação da CFVV, o mais frequente possível, na garantia de qualidade na
produção e armazenamento dos dados.
- Ministrar treinamentos periódicos aos profissionais da unidade, no que diz respeito ao
PEP e demais sistemas de informação.

2.10.

Responsabilidades técnicas das profissões

Na estrutura da clínica não há outros profissionais em seu quadro que possam assumir
exclusivamente funções de supervisão e coordenação, e, por conseguinte garantam a
responsabilidade técnica. Porém, pelo caráter obrigatório para qualquer estabelecimento
de saúde, assim como pela importância da representatividade das categorias na
regulação das profissões, faz-se necessário à identificação de um profissional existente de
cada categoria, integrante das equipes ou dos serviços da clínica.
Portanto, a responsabilidade técnica das categorias profissionais da medicina,
enfermagem, farmácia e odontologia serão designadas a partir de um processo de adesão
voluntária expressa pelos profissionais atuantes nas equipes de saúde da família e saúde
bucal, com exceção da responsabilidade técnica da farmácia, por haver somente um
profissional da categoria. Nos casos onde ocorra mais de um voluntário, será aberto
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processo eleitoral para a escolha da representação da categoria em questão. Se não
houver voluntários, a representação será designada pelo gerente.
Estes profissionais desenvolverão o seu mandato por um ano a partir da data de
apresentação ao Colegiado do TEIAS – Escola – Manguinhos, remunerado por
gratificação. Após esse período poderão optar pela continuidade na função, respeitando
as regras de seu conselho profissional, ou não, sendo necessário novo processo de
escolha da representação.

2.11.

Supervisão administrativa dos processos de enfermagem

O objetivo principal de suas atribuições envolve o apoio ao desenvolvimento dos
processos de trabalho de enfermagem da CFVV. O profissional neste cargo articula-se ao
responsável técnico da enfermagem e a gerência da clínica.
- Supervisionar todos os Enfermeiro e Técnico de Enfermagem
- Supervisionar o funcionamento da Sala de Lesão referente à: reposição de insumos,
higienização da sala, escala de uso pelos profissionais;
- Supervisionar o funcionamento da sala de vacina referente à: reposição de insumos,
solicitação de vacina, higienização da sala, escala dos profissionais, capacitação dos
técnicos de enfermagem e Enfermeiros,
- Supervisionar o funcionamento da sala de colete de material biológico e teste do
pezinho referente à: avaliação do fluxo de atendimento, reposição de insumos,
higienização da sala, escala dos profissionais;
- Supervisionar a sala de procedimentos referente à: reposição de insumos, higienização
da sala, escala dos profissionais.
- Supervisionar o funcionamento da sala de esterilização referente à: reposição de
insumos, higienização da sala, escala dos profissionais,
- Responsável pelo envio semanal dos exames citopatológico realizados pelos
profissionais enfermeiros e médico,
- Responsável pela confecção da planilha de folgas, férias e escala mensal;
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- Participar das reuniões externas a unidade que abordem temas relacionado à
enfermagem.

3. Organização Interna e Cooperação Interdisciplinar
O trabalho em equipe multidisciplinar exige cooperação e articulação entre todos os seus
membros para que seja eficiente. As reuniões e a existência de um sistema de informação
comum desempenham um papel fundamental na consolidação do mesmo. As principais
estratégias de desenvolvimento são:

Equipe multidisciplinar – a CFVV contempla em sua estrutura uma rede de 06 equipes de
saúde nos moldes da Estratégia Saúde da Família abertas ao funcionamento flexível e
gestão descentralizada. Cada equipe define-se pela presença das competências inerentes
ao cuidado e vigilância a saúde de suas famílias adscritas, envolvendo um número de
profissionais iguais entre elas. Cada equipe é constituída por um médico, um enfermeiro,
um técnico de enfermagem, seis agentes comunitários de saúde e um agente de vigilância
em saúde com ligação direta aos usuários e famílias deste território. A cada duas equipes
inclui-se ainda uma equipe de saúde bucal que compreende: um dentista e um auxiliar de
saúde bucal.
Sob a condição de suporte às equipes, atua de forma articulada na CFVV um enfermeiro
supervisor, dois técnicos de enfermagem, um técnico de saúde bucal, um farmacêutico e
um oficial de farmácia.

Gestão interna – esta é feita por objetivos expressamente discutidos e assumidos por
todas as partes (equipes e apoio), através da elaboração conjunta do Plano de Ação. São
utilizados espaços coletivos de equipe e reuniões do Colegiado Interno de Gestão.
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Definição de tarefas e responsabilidades – é uma ação que promove a perspectiva de
complementaridade. Esta distribuição está definida no ponto seguinte deste regulamento
e aponta para uma autonomia e auto-responsabilização dos profissionais.

Comunicação Interna – a comunicação interna na CFVV é feita por uma multiplicidade de
meios, formais e informais, cada um deles com as funções e conteúdos abaixo descritos.
Os meios, funções e conteúdos são os seguintes:

Reunião semanal - todas as equipes realizam reuniões semanais para
desenvolvimento do processo de trabalho, discussões de casos, educação permanente e
informe gerais. Estas reuniões são registradas em ata. Assim como, semanalmente é feita
reuniões com os responsáveis técnicos de cada categoria, gerência e responsável pela
informação.

Quadros de aviso – propõe a informação rápida em meio escrito (simples e
sucinto) de conteúdo de interesse coletivo e para ciência de todos ou de alguns setores
ou grupo profissional. Ficam acessíveis por afixação no quadro de cortiça no corredor de
acesso restrito e com cópia na sala da gerência e dos agentes comunitários, durante o
período suficiente da proposta informada.

Informação em meio eletrônico – todos os trabalhadores da CFVV devem
possuir e-mail institucional (ENSP/ FIOCRUZ) que viabiliza a informação on-line e
organizada aos grupos de interesse. Outro dispositivo eletrônico disponível em caráter
universal é o Blog da CVFF e de cada equipe de Saúde da Família. Estes procuram ser o
canal atualizado de informação e um meio articulador dos micro-processos das equipes
para CFVV com o TEIAS – Escola Manguinhos.

Comunicação entre os profissionais – A comunicação entre os profissionais
acontece permanentemente em todos os processos de trabalho por meio de
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comunicador eletrônico, estes, instalados em todos os postos de trabalho, incluindo-se
administração, informação e gerência.

Comunicação com os usuários – A comunicação com os usuários acontece
permanentemente em todos os processos de trabalho que envolvem os moradores, tais
como consultas, recepção e reuniões nos espaços sociais existentes no território.
Destaca-se, ainda como comunicação visual existente na Clínica:
- o mapa da área de adscrição da CFVV
- o mapa da área de abrangência de cada equipe de saúde da família
- o placar da saúde com a produção e informações de saúde do território
- quadro de informações sobre os processos de trabalho das equipes
- a caixa de opiniões
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CAPÍTULO IV - COMPROMISSO ASSISTENCIAL
1. Horário de Funcionamento da CFVV e Cobertura Assistencial
A CFVV funciona das 08:00 às 20:00 , de segunda a sexta-feira e 08:00 as 12:00 aos
sábados, com a presença das equipes em tempo integral. Oportunamente e em
consonância com o calendário municipal de adesão a campanhas ou outras ações
identificadas como necessárias, a Clínica funcionará em modo campanha aos sábados,
com aviso e divulgação prévia.

2. Definição da Oferta de Serviço
o Carteira Básica de Serviços

É o conjunto de cuidados gerais de saúde nas diferentes fases da vida à pessoa no seu
contexto familiar e social. Integra cuidados emancipatórios de educação e procedimentos
preventivos, bem como resposta a necessidades sentidas através de intervenções da
equipa multidisciplinar. Estas intervenções podem desenvolver-se no seio da
comunidade, nos domicílios dos usuários, ou no espaço físico da CFVV.

Inclui acolhimento personalizado de qualquer um dos elementos da equipa envolvendo
aspectos administrativos e/ou de saúde, entrevista familiar, atividades de grupo,
cooperação intersetorial, consultas médicas, de enfermagem e da odontologia, ações
comunitárias e vigilância em saúde da população cadastrada.
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ATENDIMENTO PERSONALIZADO
INICIATIVA: usuário
POPULAÇÃO: qualquer cidadão
URGÊNCIA: sim ou não
OBJETIVO: avaliar as necessidades, informações e orientações adequadas
LOCAL: espaço físico da CFVV ou mediações do território de abrangência
MODO DE CONTATO: presencial, por telefone ou meio digital
EXECUÇÃO: qualquer trabalhador da clínica
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV
PRAZO: imediato até 30 minutos
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 5 a 15 minutos

ACOLHIMENTO PERSONALIZADO
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: sim ou não
OBJETIVO: avaliar as necessidades, informações e orientações adequadas.
LOCAL: call centers por equipe ou recepção da CFVV
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: preferencialmente, pelo agente comunitário de saúde ou por qualquer
profissional da CFVV.
DESDOBRAMENTO: encaminhamento a avaliação de risco, atendimento médico, de
enfermagem ou da odontologia, com apoio do NASF se necessário, marcação de consulta
ou resolução da necessidade
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV
PRAZO: imediato até 15 minutos
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 5 a 10 minutos
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CONSULTA POR DEMANDA ESPONTÂNEA
INICIATIVA: usuário ou profissional (de acordo com a necessidade identificada no
momento do contato)
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: sim, quando o problema não pode passar para ser resolvido em outro dia
OBJETIVO: tratar e outras ações referentes ao problema
LOCAL: consultório e em domicilio quando necessário.
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: médico, enfermeiro ou cirurgião dentista
DESDOBRAMENTO: agendamento de retorno, encaminhamento externo ou resolução
do problema
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV, conforme a necessidade expressa
PRAZO: próprio dia
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 10 a 30 minutos

CONSULTA AGENDADA
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: avaliar condições e necessidades, promover ações preventivas, curativas e de
reabilitação, aconselhamentos e ações de promoção da saúde aos diferentes grupos
etários dentro do ciclo da vida (criança e adolescentes - puericultura, crescimento e
desenvolvimento, direitos sexuais e reprodutivos, saúde escolar; saúde bucal, saúde
integral da mulher – reprodução, gravidez, climatério, prevenção e controle do câncer de
colo e mama; saúde integral do homem - prevenção e controle do câncer de próstata,
saúde do trabalhador; saúde integral do idoso - prevenção, identificação e tratamento
das doenças crônicas não-transmissíveis, envelhecimento saudável, monitoramento da
violência ao idoso, prevenção de quedas e fraturas) e nas condições de interesse sócioepidemilógico de doenças como hanseníase, tuberculose e DST/ AIDS; atendimento
odontológico.
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LOCAL: consultório e em domicilio quando necessário.
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: médico, enfermeiro, cirurgião dentista ou técnico de saúde bucal.
DESDOBRAMENTO: novo agendamento se necessário, garantir a longitudinalidade
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV, em turnos programados
PRAZO: sem prazo, com necessidades de curto prazo de espera e olhar longitudinal
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 25 minutos

DOTS
INICIATIVA: profissional
POPULAÇÃO: a adscrita portadora de tuberculose
URGÊNCIA: sim
OBJETIVO: garantir a cura da tuberculose por meio do tratamento diretamente
observado.
LOCAL: preferencialmente em domicilio e na clínica quando necessário.
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: todos os profissionais das equipes.
DESDOBRAMENTO: acompanhamento do usuário conforme a necessidade do cuidado
longitudinal.
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV, em turnos programados
PRAZO: imediato ao inicio do tratamento da tuberculose até o seu término
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 20 minutos

ACOLHIMENTO MÃE - BEBÊ
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: sim ou não, dependendo do nível de necessidade do binômio mãe - bebê
OBJETIVO: aumentar o vínculo da equipe com a família, acolher o mais novo usuário,
esclarecer e introduzir a criança no acompanhamento de puericultura, promover a
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triagem neonatal (reflexo vermelho, teste do pezinho e agendamento do teste da
orelhinha), as boas práticas em aleitamento materno, avaliar a condição pós-parto,
promover a proposta do planejamento familiar saudável, atualizar o esquema vacinal e
orientar quanto à higiene oral do bebê.
LOCAL: sala de acolhimento mãe-bebê, sala de vacina, sala de coleta de material para
exame e no domicílio.
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: toda a equipe considerando as atribuições e competências legais de cada.
DESDOBRAMENTO:

agendamento

para

puericultura,

acompanhamento

no

planejamento familiar e nas práticas da alimentação saudável
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV, em turnos programados
PRAZO: nos primeiros 10 dias do nascimento
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 30 a 40 minutos

TRIAGEM NEONATAL
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: executar a triagem neonatal - reflexo vermelho e teste do pezinho.
LOCAL: sala de coleta de material para exame
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: médico ou enfermeiro e técnico de enfermagem
DESDOBRAMENTO: agendamento para puericultura e resultado
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV, em turnos programados.
PRAZO: Triagem Neonatal - 2º ao 5ª, preferencialmente no 5º, se estendendo após este
período conforme o valor clínico do exame.
Reflexo vermelho – até o 15º dia e durante as consultas de acompanhamento
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 20 a 40 minutos
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PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE INSULINA e GLICOSÍMETRO
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: Fornecer ao usuário insulino – dependente o acesso continuo a insulina E
glicosímetro com orientações educativas.
LOCAL: Prescrição (CFVV) - consultório e em domicílio quando necessário.
Dispensação – Farmácia da CFVV.
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: médico ou enfermeiro.
DESDOBRAMENTO: agendamento para acompanhamento e ações educativas.
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV e do CSEGSF. Turnos programados
para as consultas e ações educativas.
PRAZO: sem prazo, com necessidade do olhar longitudinal.
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 10 a 30 minutos

PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ASMA
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: Fornecer ao usuário portador de Asma o acesso ao tratamento e controle
com orientações educativas.
LOCAL: consultório e em domicílio quando necessário.
Dispensação – farmácia da CFVV
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: médico pediatra do NASF articulado a ESF de referencia do usuário.
DESDOBRAMENTO: agendamento para acompanhamento e ações educativas.
HORÁRIO: Turnos programados para as consultas e ações educativas.
PRAZO: sem prazo, com necessidade do olhar longitudinal.
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TEMPO MÉDIO PREVISTO: 20 a 40 minutos

PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: Fornecer ao usuário com necessidade do uso o acesso continuo de
psicotrópicos para seu tratamento .
LOCAL: Prescrição (CFVV) - consultório e em domicílio quando necessário.
Dispensação – Farmácia da CFVV.
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: médico das ESF ou do psiquiatra do NASF.
DESDOBRAMENTO: agendamento para acompanhamento.
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV. Turnos programados para as
consultas e ações educativas.
PRAZO: sem prazo, com necessidade do olhar longitudinal.
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 10 a 30 minutos

ACONSELHAMENTOS
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: preferencialmente aos adiscritos, salvo exceções, como profissionais de
saúde.
URGÊNCIA: sim ou não, como em caso de acidentes com material biológico ou situações
de exposição ao risco.
OBJETIVO: garantir o esclarecimento da necessidade expressa na situação apresentada,
promover acolhimento e bem-estar frente à situação, estreitar o vínculo coma equipe,
minimizar danos.
LOCAL: consultório e no domicilio se necessário.
MODO DE CONTATO: presencial
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EXECUÇÃO: médico, enfermeiro, cirurgião dentista, psicólogo.
DESDOBRAMENTO: agendamento em curto prazo, monitoramento da situação, apoio
psicológico em determinadas situações.
HORÁRIO: preferencialmente agendados, ou o tempo todo de funcionamento da CFVV,
para casos mais urgentes.
PRAZO: em até 2dias
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 30 minutos
VACINAÇÃO
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: qualquer cidadão
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: executar o Programa Nacional de Imunização
LOCAL: sala de vacinas da CFVV ou domicílio, em situações especiais.
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: técnico de enfermagem ou enfermeiro
DESDOBRAMENTO: aprazamento de novas doses
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV
PRAZO: imediato até 30 minutos
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 10 a 15 minutos

CURATIVOS
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: sim ou não, levando em consideração a complexidade da lesão.
OBJETIVO: tratar e acompanhar as lesões de qualquer natureza obedecendo ao nível de
complexidade
LOCAL: sala de curativos e no domicílio se necessário.
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: médico, enfermeiro e/ou técnicos de enfermagem.
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DESDOBRAMENTO: agendamento e treinamento para o auto-cuidado ou do cuidador
domiciliar.
HORÁRIO: preferencialmente agendados, mas aberto o tempo todo de funcionamento
da CFVV
PRAZO: imediato até dois dias
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 20 a 30 minutos

COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES
INICIATIVA: profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: sim ou não
OBJETIVO: coletar material para apoio diagnóstico
LOCAL: sala de coleta de exames ou no domicílio se necessário
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: enfermeiro ou técnico de enfermagem
DESDOBRAMENTO: envio do material para análise, garantir a qualidade de
armazenamento e transporte, bem como o resultado no prazo de agendamento para o
retorno
HORÁRIO: das 8 às10 horas, diariamente
PRAZO: imediato até 2 horas (agendamento)
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 10 a 20 minutos

PROCEDIMENTOS
INICIATIVA: profissionais
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: sim ou não
OBJETIVO: executar a medicalização (injeções, nebulizações e medicações orais) do
usuário conforme prescrição, após consulta médica, de enfermagem ou odontológica e
monitorar sinais vitais para controle.
LOCAL: sala de procedimentos
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MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: enfermeiro ou técnico de enfermagem
DESDOBRAMENTO:

observação

para

determinadas

reações

pós-medicalização,

encaminhar a reavaliação se necessário, aprazamento de novas etapas se houver,
articulação coma UPA – Manguinhos dos casos exceda o nível de complexidade da
atenção primária (medicações endovenosas).
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV
PRAZO: imediato até 10 minutos
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 5 a 20 minutos

DISPENSA DE MEDICAMENTOS
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: prover o usuário de tratamento medicamentoso com base na assistência
farmacêutica
LOCAL: farmácia
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: farmacêutico ou oficial de farmácia
DESDOBRAMENTO: aprazamento para retirada de novas remessas de medicamentos em
casos de tratamentos crônicos
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV
PRAZO: imediato a 15 minutos
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 5 a 15 minutos

CONTATOS INDIRETOS
INICIATIVA: usuário
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: promover a renovação de receita para casos crônicos acompanhados e
38

REGIMENTO INTERNO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA VICTOR VALLA – JANEIRO/ 2015 – VERSÃO 3

estáveis e de medicação anticoncepcional
LOCAL: na CFVV através do acolhimento ou no domicílio
MODO DE CONTATO: presencial ou com retirada agendada
EXECUÇÃO: médico ou enfermeiro
DESDOBRAMENTO: avaliar a necessidade de consulta presencial caso o usuário não
esteja agendado para qualquer contato com a equipe, monitorar junto à farmácia as
retiras da medicação.
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV
PRAZO: para o mesmo dia até 3 dias
TEMPO MÉDIO PREVISTO: sem previsão

INTERCONSULTA/CONSULTA CONJUNTA - NASF
INICIATIVA: profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: sim ou não
OBJETIVO: ampliar a visão sobre o caso agregando expertises de outros profissionais ou
categoria profissional na resolução do problema
LOCAL: consultório ou no domicílio
MODO DE CONTATO: presencial ou por contato telefônico
EXECUÇÃO: médico, enfermeiro, dentista das equipes e aos profissionais do NASF
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV, referidos aos atendimentos
PRAZO: imediato até 15 minutos (com ou sem agendamento)
TEMPO MÉDIO PREVISTO: necessário a resolução do problema ou encaminhamento

CONSULTA/ VISITA DOMICILIAR
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: avaliar o risco e a necessidade das pessoas impossibilitadas de frequentar a
CFVV, realizar tratamento, prevenções e aconselhamentos.
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LOCAL: no domicílio
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: médico, enfermeiro ou dentista, NASF.
DESDOBRAMENTO: aprazamento da continuidade
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV, em horários programados
PRAZO: por agendamento em curto prazo
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 20 a 30minutos

AÇÕES COLETIVAS EM SAÚDE
INICIATIVA: dos profissionais
POPULAÇÃO: a adscrita ou não
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: promover educação em saúde
LOCAL: na CFVV ou em espaços coletivos no território
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: os profissionais da CFVV
HORÁRIO: agendado para qualquer horário dentro do tempo de funcionamento da CFVV
PRAZO: imediato a 15 minutos
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 30 a 90 minutos

PLANEJAMENTO FAMILIAR
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: promover e executar discussões e aconselhamentos em métodos
contraceptivos e planejamento familiar, disponibilizar os métodos
LOCAL: dependências da CFVV, espaços comunitários e no domicílio
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: todas as equipes da CFVV
DESDOBRAMENTO: monitorar estreitamente a escolha e o uso dos métodos, proverem
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as necessidades de métodos aos usuários de acordo com a adequabilidade
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV
PRAZO: por agendamento mensal (grupos) e a qualquer necessidade do usuário
(individual)
TEMPO MÉDIO PREVISTO: dependentemente da atividade

TIG – TESTE DE IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: promover e executar aconselhamentos em realização do teste de gravidez,
realizar o TIG
LOCAL: dependências da CFVV, sala de coleta de exame
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem
DESDOBRAMENTO:

atentar

ao

resultado

preciso

de

gravidez,

conduzir

ao

acompanhamento de pré-natal, iniciar a rotina de pré-natal e agendar consulta com a
equipe.
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV
PRAZO: imediato até 15 minutos
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 10 minutos

PROGRAMA ANTI TABAGISMO
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: promover e executar as ações definidas pelo Programa Anti tabagismo, por
meio de atendimentos em grupo e/ou individuais.
LOCAL: sala de grupo da CFVV
MODO DE CONTATO: presencial
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EXECUÇÃO: médico, enfermeiro, e outros profissionais da CFVV
DESDOBRAMENTO: promover o ambiente livre de tabaco na CFVV; acompanhar e
monitorar os usuários em seu processo de abandono do tabagismo; realizar ações para o
estímulo a redução do uso de tabaco no território.
HORÁRIO: a definir pelo processo de trabalho das equipes da CFVV
PRAZO: de 30 dias a seis um ano
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 30 a 90 minutos

PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS - ACADEMIA CARIOCA
INICIATIVA: usuário ou profissional
POPULAÇÃO: a adscrita
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: promover o acesso a prática de atividades físicas orientadas por profissional
especializado com o intuito da melhoria de qualidade de vida e fortalecimento da
promoção da saúde.
LOCAL: Espaço ao lado da CFVV
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: profissional de Educação Física do NASF com envolvimento dos profissionais
das ESF
DESDOBRAMENTO: articulação com outras atividades da carteira de serviço da clínica
conforme a identificação das necessidades de saúde dos usuários, como garantia da
integralidade e longitudinalidade do cuidado.
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV.
PRAZO: imediato a contar da identificação da necessidade e motivação do usuário, com
garantia da liberação do médico responsável pelo área adscrita.
TEMPO MÉDIO PREVISTO: 30 a 60 minutos
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o Carteira Adicional de Serviços

PRECEPTORIA DE ALUNOS
INICIATIVA: alunos, instituições de ensino e TEIAS
POPULAÇÃO: alunos de qualquer nível com área de atuação em saúde coletiva/ ESF
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: subsidiar ao aprendizado no Território-Escola Manguinhos com a preceptoria
em campo de estágio teórico-prático, melhorar e qualificar dos serviços e cuidados em
saúde para a população adscrita, produzir e divulgar conhecimentos científicos e
inovações tecnológicas em saúde para atuação no SUS
LOCAL: Território-Escola Manguinhos
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: toda a equipe da CFVV com os alunos
DESDOBRAMENTO: qualificação de profissionais, serviços e tecnologias para o SUS
HORÁRIO: o tempo todo de funcionamento da CFVV

EDUCAÇÃO PERMANENTE/EDUCAÇÃO CONTINUADA
INICIATIVA: profissionais e/ou gerências
POPULAÇÃO: profissionais das equipes e NASF
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: promover o desenvolvimento profissional por meio da educação permanente
e/ou continuada.
LOCAL: CFVV, ENSP, CAP 3.1, SMSDC – RJ ou ainda outros espaços.
MODO DE CONTATO: presencial
EXECUÇÃO: todos os profissionais envolvidos
DESDOBRAMENTOS: desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de trabalho
com vistas a melhoria da qualidade da atenção a saúde.
HORÁRIO: durante o tempo todo de funcionamento da CFVV e excepcionalmente em
outros horários.
PRAZO: sem prazo, conforme cronograma e oportunidades.
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TEMPO MÉDIO PREVISTO: a definir.

APOIO DO NUCLEO DE SAÚDE COLETIVA
INICIATIVA: os profissionais do NSC
POPULAÇÃO: profissionais da clínica e gerencia
URGÊNCIA: não
OBJETIVO: apoiar as equipes e a gerencia da clínica das ações relacionadas a vigilância da
saúde no território.
LOCAL: CFVV, ENSP, CAP 3.1, SMSDC – RJ ou ainda outros espaços.
MODO DE CONTATO: presencial e eletrônico
EXECUÇÃO: membros do NSC
HORÁRIO: durante o tempo todo de funcionamento da CFVV
PRAZO: sem prazo, conforme cronograma e oportunidades.
TEMPO MÉDIO PREVISTO: a definir

3. Marcação de Consultas, Acolhimento e Orientação aos
Usuários
A Clínica possui implantado o Registro Eletrônico de Informações de Saúde (REIS) para o
desenvolvimento do processo de trabalho.

3.1. Cadastramento
O cadastramento dos usuários está relacionado diretamente aos limites da área adscrita e
são feitos, especialmente, pelos agentes comunitários de saúde. Este pode ser realizado
nos domicílios, durante as visitas domiciliares, munido do dispositivo móvel, ou
aportunamente nas dependências da CFVV durante a permanência do usuário neste
espaço. A ficha de preenchimento é extraída do Sistema de Informação de Atenção Básica
(SIAB) adaptada pelo município do Rio de Janeiro.
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Para o cadastramento o usuário necessita de alguns documentos, tais como:
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Registro geral;
- Passaporte, caso estrangeiro;
- CPF(Obrigatório);
- DNV (Obrigatório);
- Comprovante de residência.

3.2. Abertura de prontuário
A abertura do prontuário deve ser feita, exclusivamente na CFVV, após o cadastramento,
onde o usuário já foi identificado como morador da área de abrangência da unidade e
recebe o livre acesso aos serviços oferecidos pela mesma. O prontuário é aberto em
qualquer dia e horário, respeitando o funcionamento da Clínica.

Para a abertura do prontuário o usuário necessita ter feito o cadastramento.

3.3. Mudança de endereço/ equipe
A mudança de endereço pelo usuário/ família implica diretamente no redirecionamento
de seu acompanhamento de uma área à outra, ou na troca de microáreas. Pelo trabalho
ser pautado em uma adscrição, a qualidade do acompanhamento longitudinal fica
prejudicado quando não o encontramos no endereço cadastrado. Desta forma, faz-se
necessário realocar este cadastro na equipe e microárea correspondente ao seu novo
endereço. Isto deve ser feito toda vez que o usuário/ família trocar de endereço e for
localizado em sua nova moradia.

3.4. Acessibilidade e Regulação de Procura de Cuidados de Saúde
A procura por cuidados de saúde tem preocupado os serviços que ofertam além das
possibilidades e não cobre as necessidades dos usuários. Esta disparidade na contramão
do acesso aos serviços de saúde vem sendo alvo de discussões por todas as dimensões do
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SUS. Como proposta minimizadora desta distancia entre oferta e procura dos cuidados
em saúde a CFVV propõe:

- Melhorar e manter em níveis adequados a acessibilidade dos usuários às consultas
médicas e de enfermagem distribuídos em dias e horários expostos na recepção da
unidade;

- Esclarecer através do acolhimento e pela classificação de risco a demanda dos usuários
por consultas médicas e co-responsabilizá-los pelo processo terapêutico que inclui o autocuidado como dispositivo para a promoção da saúde;

- Diversificar e facilitar os modos de contato direto dos usuários com a equipe de família,
designadamente por telefone ou por e-mail, reduzindo o recurso inadequado às
consultas;

- Alargar o âmbito dos contatos personalizados dos usuários com sua equipa de saúde
familiar e ampliar o conceito e a prática de enfermagem de família.

- Qualquer usuário que solicite atendimento no próprio dia, por sentir necessidade
premente, deverá ser posto em contato com a sua equipe e passada pela classificação de
risco, o qual providenciará uma resposta adequada para a necessidade apresentada;

- Qualquer usuário que solicite atendimento no próprio dia e não possa ser atendido pelo
seu médico de família, será ponderada a real necessidade. Caso seja premente, será
providenciado outro médico que substitua o médico da sua equipe. Se o caso puder
esperar, marca-se sua consulta para o dia seguinte com o médico da sua equipe.

- O agendamento de consultas poderá ser realizado todos os dias e horários de
funcionamento da Clínica com a própria equipe.

46

REGIMENTO INTERNO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA VICTOR VALLA – JANEIRO/ 2015 – VERSÃO 3

- A necessidade premente, entende-se a percepção subjetiva do usuário sobre a
necessidade de obter uma resposta a muito curto prazo para o seu problema. Nem
sempre esta se trata de uma excepcionalidade. Devem ser eliminadas as expressões
“consulta do dia” e “consulta de urgência” do vocabulário rotineiro dos profissionais. As
situações de urgência são situações excepcionais e exigem atenção e intervenções
excepcionais.

- A unidade deve garantir o atendimento de consultas agendadas e de demanda
espontânea. Os casos emergenciais devem ter os procedimentos garantidos,
independentemente do número de consultas agendadas e realizadas no período por cada
profissional.

- Quando for requisitar exames de apoio diagnóstico deverá prever o momento adequado
para a sua avaliação, procedendo, sempre que possível, à marcação de consulta para esse
fim, ou instruindo o usuário que realiza exames externos, que os deixe com a equipe,
devidamente protocolado, para avaliação médica e posterior contato telefônico ou por
visita domiciliar.

3.5. Atendimento preferencial
O sistema de atendimento preferencial se destina a aqueles usuários que por motivos
diversos não podem comparecer a CFVV em seu horário de funcionamento, ou mesmo
dispõe de pouco tempo ao ano para comparecer a unidade. Estes devem ter seu
agendamento feito pelo atendimento preferencial, a partir da disponibilidade do usuário,
otimizando o tempo de sua permanência na unidade para dar conta de todas as
demandas por ele exigidas. Caso ainda assim, for difícil o seu comparecimento, a equipe
deverá refinar este diagnóstico em toda a sua adscrição e propor horários alternativos a
este grupo de usuários, em conformidade com outros setores e Clínica.
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A pactuação de uso dos horários expandidos/ alternativos deve ser em comum acordo
com a direção da CFVV, o Colegiado de Gestão Interna, o Colegiado do TEIAS e a
Coordenação da CAP 3.1.

3.6. Renovação de prescrições
Para facilitar a requisição de receituário em situações de doença crônica, naqueles casos
em que o usuário não considere necessário o contato direto com o seu médico, o pedido
de receituário pode ser realizado através do atendimento indireto. Este pedido poderá
ser feito presencialmente através do acolhimento.

Para tal, o usuário deverá comparecer pelo acolhimento, em qualquer dia e horário de
funcionamento da unidade e referir o seu número de cartão de usuário e/ou apresentar a
última receita. Através do seu prontuário é possível visualizar que medicação utiliza e
qual foi a sua última dispensa. O prazo de entrega das receitas será, no máximo, de 72
horas (três dias úteis).

Não será aceito renovação de prescrição que não conste no prontuário sem contato
direto com o médico ou enfermeiro da sua equipe. Serão necessárias informações clínicas
por escrito do médico prescritor, ficando neste caso a sua aceitação dependente do
critério do médico.

4. Continuidade e Integração dos Cuidados na CFVV e no
Domicílio

4.1. Regimes e horários de Trabalho
A CFVV encontra-se aberta entre das 8 às 20 horas, de segunda a sexta-feira e 8 às 12 aos
sábados. Durante este horário haverá, sempre, pelo menos um elemento de cada equipe
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e categoria profissional. Os regimes de trabalho das equipes são de 40 horas semanais,
sem folgas previstas, exceto as asseguras pela CLT. É garantida 1 hora de almoço,
diariamente, aos quais os profissionais revezam entre si para não fechar a unidade no
período de almoço.

A elaboração dos horários de cada equipe é da sua própria competência podendo ser
alterado com aprovação no Colegiado Interno de Gestão com devidas providências e
justificativas. O objetivo desta aprovação é melhor contemplar as necessidades dos
usuários e manter o bom andamento das ações.

4.2. Equipe irmã
Para que posse ser garantida a continuidade do cuidado, porém ao mesmo tempo a
garantia dos espaços de desenvolvimento dos processos de trabalho e de educação
profissional, institui-se a Equipe irmã para suporte as demandas espontâneas que
acessam a CFVV. Trata-se de uma definição pré-estabelecida pela gerência de uma equipe
para a cobertura de outra equipe em suas ausências para educação permanente,
educação continuada, reuniões de equipes, entre outras situações, observando as
alternâncias entre seus processos de trabalho.

4.3. Plano de férias
As férias devem ser marcadas de acordo com os interesses dos profissionais, sem prejuízo
de se assegurar o regular funcionamento e compromisso assistencial da CFVV. As
ausências, em simultâneo, para o gozo de férias, não deverão ultrapassar 1/2 dos
profissionais de cada categoria profissional, mesmo de equipes distintas.

Se necessário, os meses mais pretendidos devem ser programados, de modo a beneficiar
alternadamente cada interessado, em função do mês gozado no ano anterior. No
primeiro ano de funcionamento da CFVV, se houver sobreposição de férias sem se
conseguir consenso, as mesmas serão atribuídas por sorteio. Cada profissional deverá
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apresentar a sua proposta de férias até ao dia 30 de abril de cada ano. O apoiador em
recursos humanos elabora o plano de férias dos profissionais, tendo em conta o exposto
no parágrafo anterior, submetendo-o à aprovação do diretor da CFVV. O mapa de férias
só pode ser alterado por acordo entre o profissional interessado e o profissional
responsável pela elaboração do plano, mediante aprovação do diretor da CFVV em até 2
meses antes do período de férias, ou por necessidade do serviço a qualquer momento.

4.4. Presença em Congressos, encontros, jornadas, cursos e outros eventos
científicos
O agendamento das atividades externas, que possam interessar aos profissionais da CFVV
e passível de programação com bastante antecedência, deve ser realizado,
preferencialmente até dezembro do ano anterior. Todos os restantes pedidos para
formação para o corrente ano que tenham divulgação pequena e restrita devem ser
solicitados com até 3 meses antes da sua realização, salvo situações de necessidade do
serviço em manter representação em evento divulgado recentemente.

O agendamento e a planificação anual dos eventos científicos devem ser organizados no
mês de Janeiro de cada ano. Os eventos científicos classificados pelos profissionais como
mais importantes para a melhoria da qualidade da prática clínica da Unidade terão
prioridade de agendamento e participação dos profissionais em relação aos restantes.

O pedido da frequência em atividades de formação deverá ser sempre acompanhado pelo
seu programa científico e entregue ao supervisor do Segmento Educação/ Investigação
para análise e aprovação junto ao Diretor da Clínica

O profissional deverá apresentar em reunião clínica uma “comunicação/ resumo” no
prazo máximo de 15 dias sobre a atividade de formação frequentada.

O profissional deve programar com a maior antecedência possível as suas ausências e de
forma a não coincidirem com o seu horário de consulta e reuniões. Sempre que não seja
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possível evitar a sobreposição do horário o profissional deverá compensar o tempo de
ausência o mais brevemente possível, sem deixar que o usuário espere demais pela
reposição.

Nessas ausências programadas os profissionais de saúde deverão ter o cuidado, sempre
que possível, de gerirem as situações burocráticas e de rotina de forma a evitar que os
usuários tenham necessidade de recorrer à Unidade nesses períodos, por motivos que
possam ser agendados sem a presença do médico ou do enfermeiro.

Serviços mínimos em caso de ausência de um profissional, em que deve ser substituído
por outro profissional, sem agendamento futuro:

- Primeira consulta na vida ao RN
- Consultas de pré-natal em 3º trimestre
- Doença aguda
- Avaliação de resultado de exames complementares para fechamento diagnóstico
importante
- Renovação de medicação crônica
- Transcrição de exames complementares quando aplicável a situações de risco
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CAPÍTULO V - FORMAÇÃO E COMPROMISSO PARA A
QUALIDADE
Neste capítulo serão descritos os compromissos do TEIAS – Escola Manguinhos em
assegurar que os profissionais se mantêm habilitados a exercer a sua profissão com a
melhor qualidade possível.

1. Desenvolvimento Profissional Permanente
O desenvolvimento profissional na CFVV deve sustentar-se nos valores e princípios
baseados na Educação Permanente em Saúde (EPS), como a seguir:

1. Todos os membros da equipe têm algo para ensinar e muito que aprender;

2. Todos os profissionais aprendem com os próprios erros e com os alheios, devendo os
erros ser compartilhados num clima de sinceridade e honradez;

3. Elementos do cotidiano de trabalho deve ser a fonte básica para a educação
permanente;

4. O objetivo final da educação permanente é o aumento da qualidade da prática diária e,
sobretudo a melhoria da saúde do usuário.

1.1.

Experiência formativa

Todos os profissionais da equipe devem possuir uma ficha curricular sobre a sua
experiência e interesses na área da formação. Pretende-se desta forma a constituição de
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um registro de dados atualizados sobre o conhecimento acumulado e reunido nesta
unidade de saúde.

1.2.

Programação da formação

O plano de formação da CFVV deve articular-se com o do TEIAS – Escola Manguinhos, e
ser baseado nas necessidades formativas individuais e tendo em conta os objetivos e
metas propostos nos planos de ação junto a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
do Rio de Janeiro.

A proposta de empenho à EPS perpassa os espaços das reuniões das equipes que devem
realizar-se semanalmente. Por cada mês deve ocorrer pelo menos uma reunião geral com
todos os profissionais da CFVV sendo as restantes de caráter privativo do processo de
trabalho de cada equipe. Este espaço deve ser garantido também para todo o corpo
discente da unidade.

As reuniões das equipes devem estar programadas para um turno (4 horas) semanal e
disposta no quadro de organização das agendas das equipes na recepção da CFVV.

1.3.

Reuniões Clínicas

As reuniões clínicas de formação originam-se nas sessões de Educação Permanente e
mantém uma periodicidade que não dificulte o andamento das atividades rotineiras da
Clínica e possibilite a participação de todos. Todas as reuniões clínicas serão avaliadas
para que ao final de cada semestre seja feito um balanço global de todo o processo
formativo.
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ANEXO 1
Limites Geográficos na Distribuição das Áreas
EQUIPE

DESUP

Samora Machel
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COMUNIDADE QUE
COBRE

Desup, CONAB, CCPL,
Fazendinha, Vila
Providencia, Vila
Esperança

Samora Machel, Nelson
Mandela

MICROÁREA

LIMITES GEOGRÁFICOS

Microárea 01

Equipamentos + Bloco 02 + Bloco 03.

Microárea 02

Bloco 04 + Fazendinha + Esperança + Av. Dom Hélder Câmara.

Microárea 03

Previdência + Garagem + Leopoldo Bulhões;

Microárea 04

Bloco 16 + 11 + 12 + 13 + 19 + 18 + 22 + 10.

Microárea 05

Bloco 07 + 26 + 27 + 23 + 24 + 28 + 17.

Microárea 06

Bloco 14 + 15 + 29 + 20 + 31 + 32 + 30 + 25.

Microárea 01

Quadra 01, Rua 01 (Nelson Mandela) + Quadras 27, 28 e 30.

Microárea 02

Quadras 24 a 26 + Quadra 27 (Nelson Mandela).

Microárea 03

Quadra 15 (Nelson Mandela) + Quadras 18 a 23.

Microárea 04

Quadras 11 a17 (sendo a 15 de Nelson Mandela) + Quadras 29, 32 e 33.

Microárea 05

Quadras 34 a 40.
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Microárea 06

Creche Samora Machel + Quadras 01 a 10.

Microárea 01

Blocos 02, parte do 03 (101 ao 404), 4,5,6 e 7 e EDI.

Microárea 02

Bloco 01, parte do Bloco 03 (105 ao 408), Leopoldo Bulhões e Rio Grande do
Norte, entrada até beco 148.

Mandela de Pedra

Mandela de Pedra, Vila
Arará

Microárea 03

Beco 146 até o Beco 94.

Microárea 04

Beco 92 até 72 + Beco 102 (beira Canal) + Rua Arará casas antes do Beco
Cuba.

Nelson Mandela

Microárea 05

Beco Cuba ao Beco Brasil + Rua Arará casas antes do Beco Argélia.

Microárea 06

Beco Argélia até o canal do Cunha (final).

Microárea 01

Blocos 08 (a e b) + 9 (a e b) + 10 (a e b) + 11 (a e b) + 12 (a e b) + 13 (a e b).

Microárea 02

Terreninhos da Embratel.

Nelson Mandela, Embratel Microárea 03
e Mandela de Pedra
Microárea 04

Terreninhos da Embratel.

Microárea 05
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Terreninhos da Embratel.
Quadra 28 + quadra 19.
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Microárea 06

Quadra 20 + quadra 29 + quadra 23.

Microárea 01

DESUP bloco 05 + 01 (lado dos apartamentos 101 AO 412).

Microárea 02

DESUP bloco 06 + 01 (lado dos apartamentos 113 AO 426).

Microárea 03

DESUP bloco 07 + Rua Professor Frias Villar (da Av. Dom Hélder Câmara até o
final todo o lado direito e lado esquerdo depois do colégio até o final).

Microárea 04

Vila União

Ex-combatentes blocos 1A AO 8A + 1B E 2B + 1C A 4C + Colégio Brício Filho +
Rua Professor Frias Villar (da Av. Dom Hélder Câmara lado esquerdo até o

Vila União e ExCombatente (Frias Vilar) e
parte de Desup

colégio) + RUA VILA UNIÃO (da Av. Dom Hélder Câmara até a Adutora casa nº
25).
Microárea 05

Ex-combatentes blocos 18 A E 18B + 19 A E 19 B + 20A E 20 B + 21A E 21B +
22A E 22B + Rua Vila União (na Rua tenete Erestal, da 1ª casa após a Igreja
até o final da Rua Vila União).

Microárea 06

Ex-combatentes blocos 15A E 15B + 16A E 16B + 17A E 17B + 23A E 23B + 24A
E 24 B + Rua Vila União (da Adutora até a Igreja da Rua tenete Erestal)

Microárea 01
CHP2

CHP2 (Manguinhos)

Rua Maravilha (da Rua Nova até o fim), Rua Miranda (da Amaral até Lourival),
Rua Jacinto (da Amaral até a Lourival), Rua Jacinto (da Flávia até Amaral), Rua
Timbira e Rua Lourival.
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Microárea 02

Rua Ferraz, Rua Francisca, Beco Sueli, Av. dos Democráticos (da Rua Ferreira
até o triângulo), Rua Guarani (da Ferreira até Amaral) Av. DHC, Rua Jacinto
(entre Ferreira e a Flavia) e Rua Flavia.

Microárea 03

Rua Rangel, Rua Joana, Av. dos Democráticos (até a Ferreira), Rua Guarani
(do Beco até Ferreira), Rua Jacinto (da Rua Rangel para Ferreira ambos os
lados) e Rua Ferreira.

Microárea 04

Rua Miranda (entre a Rua da Giselle e Travessa Pelé), Beco Jorge Teles,
Travessa Pelé, Rua Isabel Frente e Fundos.

Microárea 05

Rua Jacinto (entre a Flavia e Amaral), Rua Flavia (entre a Rua guarani e
Miranda), Rua Amaral (entre a Rua Guarani e Miranda) Rua Miranda da
Travessa Pelé a Travessa Miranda), Rua Miranda (da Travessa Miranda até a
Rua Amaral) e Travessa Miranda e Rua Regina.

Microárea 06

Rua Caio Martins, Beco da Paz, Beco Santo, Rua Maracanã (FU Brasília), Rua
Maracanã, Beco Brasília, Beco Amada, Beco Amaral, Rua Amaral (entre a Rua
Maracanã e Caio Martins), Rua Maravilha (entre Maracanã e Adutora), Rua
Nova, Beco Aliança, Travessa Fátima, Rua Amaral (do Campo a Rua Miranda).
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