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Esta seção foi feita para você se comunicar conosco. 
Para sugestões e críticas, entre em contato com a redação: revista.sf@saude.gov.br

 A Revista Brasileira Saúde da Família reserva-se ao direito de publicar as cartas editadas ou 
resumidas conforme espaço disponível.

PMAQ

“Gostaria de saber se o recurso do PMAQ pode ser usa-

do com todas as equipes de Saúde da Família do muni-

cípio ou apenas com as que aderiram a ele. E, ainda, se 

o recurso pode ser usado para pagamentos de gratifica-

ção de pessoal.”

Prezado,

A regulamentação do SUS e a Política Nacional de 

Atenção Básica definem como responsabilidade do ges-

tor municipal a organização, execução e gestão dos ser-

viços e ações de atenção básica dentro do seu território. 

O recurso repassado pelo Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade (PMAQ) é feito como um com-

ponente do Piso da Atenção Básica (PAB) variável. Desse 

modo, a verba pode ser utilizada para qualquer fim entre 

os previstos para o PAB Variável, incluindo a possibilidade 

de remuneração variável. Assim, esses recursos não são 

vinculados a nenhuma ação específica ou a pagamento 

de salários, com autonomia do município para decidir por 

sua aplicação.

• • •

NASF 

“Estou com uma dúvida sobre a implantação de NASF. 

Caso um município já tenha o NASF aprovado pela Co-

missão Intergestores Bipartite (CIB), mas ainda não ca-

dastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), e deseja alterar uma das categorias pro-
fissionais, é possível? E quais são os passos?”

Prezado,

Não há problema de cadastrar outro profissional do CNES, 
mesmo após aprovado projeto em CIB. Você pode dar ci-
ência à CIB da mudança e realizar a implantação no CNES.

• • •

“Tenho dúvidas quanto à formação do NASF 2. A Portaria 
nº 154, de 4/3/2008, prevê a necessidade de no mínimo 
três profissionais. Porém, somente médicos, fisioterapeu-
tas e terapeutas ocupacionais podem ter carga horário 
inferior às 40hs/semanais. Para o restante, é obrigatório 
exercer as 40hs/semanais. Isso é válido ainda? O descum-
primento dessa carga horária pode acarretar a suspensão 
do repasse? Favor, solicito mais informações da composi-
ção de profissionais do NASF.”

Prezada, 

A Portaria nº 154/2008 não está mais em vigor. Ela foi subs-
tituída pela Portaria nº 3.124, de 28/12/2012. Para NASF mo-
dalidade 2, as normativas são: carga horária total de profis-
sionais 120h, vinculados a três ou quatro equipes de Saúde 
da Família ou equipes de Atenção Básica para populações 
específicas. Estas informações encontram-se disponíveis no 
Portal do DAB do Ministério da Saúde, pelo link: http://dab.
saude.gov.br/portaldab/ape_nasf.php

CARTAS
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EDITORIAL

Estreitando laços

O governo federal convidou os novos gestores municipais – prefeitos eleitos e reeleitos – e seus respectivos secretaria-

dos para virem a Brasília no final de janeiro e início de fevereiro. O objetivo foi dar as boas-vindas e apresentar os projetos 

federais em andamento aos quais os municípios podem aderir para beneficiar suas populações. Além desse evento, o 

Ministério da Saúde reuniu aproximadamente dois mil secretários municipais de saúde com a finalidade de divulgar as 

ações e programas em vigor. Assessores e técnicos ficaram à disposição para esclarecimentos, orientações e formação 

de vínculos, de modo a estimular a participação e protagonismo de todos os municípios no desenvolvimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS).

O tema acima é o da matéria de capa desta edição, que ainda aborda as novidades da Atenção Básica à Saúde para 

2013. Uma novidade importante é a universalização do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) 

para todas as equipes de Saúde da Família, atenção básica parametrizada e saúde bucal do País. Isso significa que para 

o 2º ciclo não há limite de adesão por município e poderão participar os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e 

os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Os NASFs aparecem ainda em matéria própria, pois recente portaria 

ministerial permite que todos os municípios brasileiros possam aderir e montar seus núcleos.

O PMAQ ainda está presente na matéria do e-SUS, uma vez que os municípios que aderem ao Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade também podem aderir ao e-SUS Conectividade para implantar internet banda larga nas 

Unidades Básicas de Saúde. A inserção à nova estratégia de informação da atenção básica, e-SUS AB, pode potencializar 

o desempenho das equipes no que diz respeito aos indicadores.

Essas ações com repercussões profundas em todo o Brasil têm sido discutidas e aprovadas no âmbito da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT, formada por representantes dos governos federal, estaduais e municipais). Pelos Estados a 

representação é do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conass, cujo presidente Wilson Alecrim é o entrevistado 

da publicação. Ele aborda os temas que têm sido objeto da atenção das unidades federativas para a consolidação do SUS. 

Já os municípios são representados pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs) também estão no foco desta edição. A matéria aborda as 

pesquisas realizadas no âmbito do PMAQ e Ouvidoria-Geral do SUS, mostram seu desenvolvimento e analisam a satisfa-

ção dos usuários.

Em Experiências Exitosas, são apresentados os trabalhos realizados pelas equipes de Consultórios na Rua, em São Pau-

lo, e de organização para realização de testes rápidos de sífilis e HIV/aids para gestantes no município de João Pessoa (PB). 

No “Saúde com a Gente”, o encarte do agente comunitário de saúde (ACS), o e-SUS é tema da matéria principal e do 

Tome Nota, devido à relevância e benefícios que a nova estratégia traz para o trabalho dos agentes e equipes de saúde de 

que participam. E uma novidade: na Crônica da Saúde, é veiculado pela primeira vez um cordel, escrito por Francisco Pedro 

da Silva, ACS atuante na área rural da cearense Sobral.

Desejamos boa leitura e lembramos que podem enviar suas sugestões e críticas para o e-mail: revista.sf@saude.gov.br.

Departamento de Atenção Básica
Secretaria de Atenção à Saúde

Ministério da Saúde
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pMAQ e Censo revelam 
presença das Pics no País

Texto: Luciana Melo/ Fotos: Luciana Melo e Fernando Ladeira (FL)

OO crescimento de clínicas especializadas 
em acupuntura e farmácias homeopáticas 
e o incentivo ao uso de plantas medici-
nais e medicamentos fi toterápicos, além 
de práticas das medicinas orientais ob-

servadas na iniciativa privada em todo o País, não encon-
tram correspondência no SUS. Se esta fosse uma ques-
tão de concurso público e você tivesse marcado um “X” 
no “Certo”, você iria se decepcionar, pois a resposta está 
ERRADA! O que era apenas uma percepção agora pas-
sou à evidência com os resultados das pesquisas feitas 
para o Censo da Infraestrutura dos Estabelecimentos de 
Saúde e para o Programa Nacional de Melhoria do Aces-
so e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) reali-
zados em 2012 em todo o Brasil. As Práticas Integrativas 
e Complementares (PIC) são a cada dia uma realidade 
mais concreta no Sistema Único de Saúde. 

B
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“...os resultados demonstraram 
forte aumento na quantidade 
ofertada das práticas noSUS, 
quanto a sua disponibilidade 
nas diversas regiões do País, 
isto após a aprovação da 
Política Nacional....”
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Do Censo participaram 32.222 esta-
belecimentos de saúde e, em 3.152 des-
tes, foi respondido que são disponibiliza-
dos plantas medicinais e/ou fi toterápicos 
aos usuários do sistema (ver Gráfi co 1). As 
plantas frescas, secas, fi toterápicos mani-
pulados e industrializados (guaco, espi-
nheira-santa, alcachofra, cáscara-sagrada, 
aroeira, garra-do-diabo, isofl avona de soja 
e unha-de-gato) são distribuídos, regular-
mente, nas Unidades Básicas de Saúde 
(Gráfi co 2). Também os insumos para acu-
puntura (agulhas, mapas de pontos, copos 
de ventosa e moxas) têm distribuição regu-
lar na realidade de 2.488 estabelecimentos 
de saúde e em quantidades sufi cientes ou 
não (Gráfi co 3). Pode parecer pequeno 
quase 10% do total de equipes de saúde, 
mas são uma boa surpresa, pois até então 
os dados disponíveis para a atenção bási-
ca apontavam apenas 339 serviços regis-
trados no Sistema de Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 
Em acupuntura, 220 e, em fi toterapia e ou-
tros serviços, 119. Agora, com a continui-
dade dos ciclos do PMAQ, será possível 
acompanhar, de forma real, a evolução das 
PIC no SUS.

“Por meio do PMAQ, deduzimos que 
as equipes realizam determinada práti-
ca integrativa e complementar, pois não 
foram feitas perguntas específi cas sobre 
cada PIC, por exemplo da oferta de acu-
puntura, tal como foi feito no Censo. Com 
o Censo, sabemos que em pelo menos 
2.488 estabelecimentos de saúde são re-
alizadas algumas práticas em acupuntura 
e fi toterapia”, afi rma Felipe Cavalcanti, co-
ordenador da Coordenação Geral de Áre-
as Técnicas (CGAT) do Departamento de 
Atenção Básica (DAB/SAS/MS), onde atua 
a área técnica de Práticas Integrativas e 
Complementares. “Se observávamos lenta 
ampliação da oferta das PIC na rede pú-
blica de saúde e concentrada em determi-
nadas regiões/Estados”, continua Ângelo 
Rodrigues, especialista da área, “os re-
sultados demonstraram forte aumento na 
quantidade ofertada das práticas no SUS, 
quanto a sua disponibilidade nas diversas 
regiões do País, isto após a aprovação da 
Política Nacional. Esses resultados, por si 
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só, já têm servido para valorizar e incrementar as 
ações das PIC nas diversas ações e programas 
do Ministério da Saúde”. Um sinal desse reforço 
é a inclusão das PICS no e-SUS (veja matéria na 
página 21) e a ampliação das questões relativas 
às PICS na avaliação externa do segundo ciclo 
do PMAQ.

Na pesquisa do PMAQ 2012, das 17.098 
equipes de saúde entrevistadas, 3.186 decla-
raram oferecer práticas integrativas e comple-
mentares a seus usuários, sendo que 2.448 têm 
registros dos procedimentos realizados e 2.283 
comprovam com documentação (Gráfico 3). 
“São 18,64% das 17.098 equipes, quase o dobro 
dos números oficiais que tínhamos, pois esse re-
gistro não era obrigatório e era efetuado somen-
te pelas equipes que tinham interesse em fazê-
-lo”, informa Tiago Pires de Campos, geógrafo e 
responsável pelo acompanhamento e avaliação 
dos dados. Segundo ele, antes da pesquisa, os 
dados oficiais informavam que os serviços eram 
oferecidos pelo SUS em, aproximadamente, 10% 
dos municípios brasileiros. Agora, já se sabe que 
esse número chega a 20% dos municípios, em 
todos os Estados e no Distrito Federal.

Segundo o coordenador da Comissão In-
tersetorial de Práticas Integrativas e Complemen-
tares do Conselho Nacional de Saúde (CIPIC/
CNS), Wilen Heil e Silva, é intenção do CNS que 
as PIC tenham espaço ampliado dentro do SUS. 
“Queremos as práticas inseridas nos três níveis de 
atenção à saúde: básica, ambulatorial e hospitalar, 
pois já é comprovado que ajudam na redução do 
tempo de internação e de uso de medicamentos. 
Em suma, diminuem o gasto público”, enfatiza o 
conselheiro do CNS. 

Para o fisioterapeuta Paulo Rocha, da área 
técnica de PICS do MS, os resultados das pesqui-
sas do PMAQ e do Censo “foram uma grata sur-
presa, pois mostram a capilarização existente em 
todas as regiões e como as práticas são subnotifi-
cadas, já que são iniciativas dos municípios”. Ago-
ra, com esse mapeamento, estão sendo discutidas 
novas estratégias de fomento. Um exemplo é a ela-
boração de dois cursos de educação a distância 
(EAD) – um para agentes comunitários de saúde 
e outro para gestores. Esses cursos terão vagas 
ilimitadas para participação e deverão, como uma 
das funções, despertar os profissionais de saúde 
para os benefícios e possibilidades das Práticas 
Integrativas e Complementares.

FL
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Desde dezembro de 2012, todos os municí-
pios brasileiros podem implantar os Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família (NASF). Com os 
horizontes ampliados e mais recursos, essa 
antiga demanda pela universalização agora 

é realidade e o número de NASF cresce a cada dia pelo Bra-
sil afora. Sem excesso de normatização, a nova política dos 
núcleos tem desenho plástico e flexível, com diretrizes facil-
mente adaptadas às diferentes realidades municipais. A pre-
visão para 2013 é de aumento de 67% no número de NASF.

Com a publicação da Portaria nº 3.124, de 28 de de-
zembro de 2012, o Ministério da Saúde criou uma terceira mo-
dalidade de conformação de equipe: o NASF 3. Pensado para 
municípios que possuem de uma a duas equipes de Saúde da 
Família e/ou de Atenção Básica – cenário de cerca de 50% dos 
municípios brasileiros –, o NASF 3 vem se adequar a essa reali-
dade e ampliar o acesso à estratégia. 

Essa história começou em 2008, quando os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família foram criados, com o desafio de 
ampliar e fortalecer a atenção básica, por meio de suporte 
e apoio matricial às equipes da Estratégia Saúde da Família 
(ESF). Naquele primeiro momento, os núcleos existiam, sobre-
tudo, em municípios de médio e grande porte, e muitos deles 
chegavam a apoiar 20 equipes de Saúde da Família. Agora, 
entre as mudanças, além de todos os municípios poderem 
ter os seus núcleos, o número máximo de equipes assistidas 
foi reduzido para nove, o que irá garantir maior qualidade no 

cuidado e mais resolubilidade das ações. 
Segundo Hêider Pinto, diretor do Departamento de 

Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS), é muito di-
ferente ter um NASF para oito ou nove equipes e um para cin-
co equipes. “A possibilidade de ter um NASF para um núme-
ro menor de equipes é um passo decisivo para uma atenção 
básica efetivamente multiprofissional e interdisciplinar, com 
muito mais tempo de diálogo entre os profissionais e atenção 
à população. Estamos avançando bastante na integralidade, 
articulando um conjunto de ações que envolvem outros pro-
fissionais para além daqueles da equipe mínima. A ampliação 
dos NASF vem para ampliar a resolubilidade das equipes, com 
uma capacidade de oferecer soluções numa perspectiva inte-
gral”, analisa Hêider. 

Para ele, o NASF é fundamental para agregar capaci-
dade de cuidado à atenção básica e atender a uma série de 
demandas presentes na saúde do brasileiro contemporâneo. 
A população de idosos vem aumentando, bem como o re-
gistro e expansão do sobrepeso entre os brasileiros de todas 
as idades. Ao mesmo tempo, o cuidado com a alimentação 
saudável, com a saúde mental e a realização de exercícios são 
práticas que estão em crescimento entre os brasileiros.

Financiamento
No final de janeiro último, durante o Acolhimento 

Nacional de Secretários e Secretárias Municipais de Saúde, 

NasF 3 - a universalização 
tornou-se realidade

Por: Luciana Melo / Fotos: Déborah Proença
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que aconteceu em Brasília, o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha, assinou 
a Portaria nº 548, que define os va-
lores de financiamento dos três tipos 
de NASF (ver Quadro 1 ao lado). A 
iniciativa foi celebrada por gestores 
municipais, como o secretário de Saú-
de de Pequizeiro (TO), Sinvaldo dos 
Santos Moraes, que conta com duas 
equipes de Saúde da Família. “Agora 
podemos apoiar nossas equipes, prin-
cipalmente na área da saúde mental, 
em que temos muita demanda, além 
da assistência social e farmácia. Es-
távamos precisando bastante desses 
profissionais, e o NASF vai facilitar 
muito o nosso trabalho. Vemos com 
bons olhos essa expansão”, afirmou 
Moraes durante o evento.

Para Janete Coimbra, coordena-
dora dos NASF de Belo Horizonte, a 
universalização dos núcleos também irá 
fortalecer os já implantados, o que, se-
gundo ela, indica uma intenção política 
do Estado brasileiro de investir em equi-
pes e estratégias que complementam e 
qualificam o trabalho das equipes de 
Saúde da Família. “O NASF é um mar-
co significativo na Política Nacional de 

Atenção Básica. Ele surge do reconheci-
mento de que é preciso inovar para dar 
conta das demandas geradas pelas pe-
culiaridades epidemiológicas e sociais 
da população. Na prática, gera um mo-
vimento importante para a construção 
de um modelo de cuidado e de gestão 
em saúde mais abrangente e efetivo”, 
analisa Janete.

Hoje, o NASF é consenso por 
parte de gestores e profissionais da 
atenção básica. Dados de novembro de 
2012 registravam 1.929 equipes NASF 
em todo o País. Com a universalização, 
a previsão é de 1.300 novas equipes 
ainda para este ano, a partir de março. 
Essa expansão representa um aumento 
considerável dos recursos direcionados 
para os núcleos, com investimento total 
de mais de R$ 566 milhões. As três mo-
dalidades de NASF estão dispostas no 
Quadro 1, ao lado.

Outra grande novidade foi o au-
mento da oferta de categorias de pro-
fissionais do Código Brasileiro de Ocu-
pações (CBO) que podem compor as 
equipes NASF (ver Box ao lado). Com 
a vinda dos novos profissionais, o NASF 
está dando mais um passo rumo à qua-

...o NASF é um marco 
significativo na Política 
Nacional de Atenção 
Básica. Ele surge do 
reconhecimento de que 
é preciso inovar para 
dar conta das demandas 
geradas pelas peculiari-
dades epidemiológicas e 
sociais da população...”

“

lificação do cuidado. Hoje, as quatro 
profissões mais presentes são as de 
psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista 
e assistente social. A composição dos 
núcleos, a partir de 19 possíveis ocu-
pações, é definida pelos gestores mu-
nicipais, de acordo com as demandas 
identificadas a partir dos dados epide-
miológicos e necessidades locais.

O NASF do município de Schro-
eder (SC) – de cerca de 16 mil habi-
tantes – agora terá cofinanciamento 
do Ministério da Saúde. Com isso, 
muitas ações poderão ser implemen-
tadas, segundo Giselle Obenaus, co-
ordenadora dos núcleos no municí-
pio. Funcionando há dois anos com 
uma fisioterapeuta, uma psicóloga e 
uma farmacêutica, Giselle conta que 
agora a coordenação pretende adqui-
rir equipamentos multimídia, material 
para a fisioterapia, produzir materiais 
educativos e contratar uma nutricio-
nista, que é uma demanda bem pre-
sente do município. “É difícil imaginar 
a atenção básica sem os NASF, pois te-
mos uma experiência muito positiva. 
Os núcleos trazem um aporte técnico 
e de planejamento junto às equipes”, 
analisa a coordenadora.

Revista Brasileira Saúde da Família10
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Modalidades Nº de equipes vinculadas Somatória das cargas horárias 

profissionais*

Valores do Piso de Atenção Básica 

Variável (PAB-V) – em R$

Implementação

(parcela única)

Custeio

(valor mensal)

NASF 1 5 a 9 eSF e/ou eAB para 

populações específicas 

(eCR, eSFR e eSFF)

Mínimo 200 horas semanais

Cada ocupação deve ter, no 

mínimo, 20h e, no máximo, 80h 

de carga horária semanal

20.000,00 20.000,00

NASF 2 3 a 4 eSF e/ou eAB para 

populações específicas 

(eCR, eSFR e eSFF)

Mínimo 120 horas semanais

Cada ocupação deve ter, no 

mínimo, 20h e, no máximo, 40h 

de carga horária semanal

12.000,00 12.000,00

NASF 3 1 a 2 eSF e/ou eAB para 

populações específicas 

(eCR, eSFR e eSFF)

Mínimo 80 horas semanais

Cada ocupação deve ter, no 

mínimo, 20h e, no máximo 40h, 

de carga horária semanal

8.000,00 8.000,00

eCR – Equipe de Consultório na Rua; eSFR – Equipe de Saúde da Família Ribeirinha; eSFF – Equipe de Saúde da Família Fluvial  
- *Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 horas.  Fonte: DAB/SAS/MS

Quadro 1 – Modalidades, equipes, cargas horárias e valores PAB-V NASF

contribuição
O sucesso dos NASF é mais um degrau escalado rumo à 

integralidade apregoada na criação do SUS. Sua atuação, alia-

da a das equipes de Atenção Básica, proporcionou melhores 

resultados, tais como a produção de vínculos, horizontalidade 

no atendimento e uma atuação mais presente nas ações de 

prevenção, redução de danos e promoção da saúde. Evitar 

encaminhamentos desnecessários, permitir a construção con-

junta de projetos terapêuticos e qualificar as intervenções no 

território e na saúde de grupos populacionais são aspectos 

que se somam.

Além da ampliação, os NASF participam, a partir de 

2013, do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), assim como também 

vão utilizar o e-SUS, novo sistema de apoio ao trabalho dos 

profissionais da atenção básica e de registro de informação. 

Juntos, PMAQ e e-SUS contribuirão para oferecer dados que 

consolidarão os NASF como peça-chave fundamental da en-

grenagem da atenção básica brasileira.

11
Médicos: acupunturista, do trabalho, geriatra, gineco-
logista/obstetra, homeopata, internista (clínica médica), 
pediatra, psiquiatra, veterinário; assistente social; pro-
fissional/professor de educação física; farmacêutico; fi-
sioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; psicólogo; 
terapeuta ocupacional; profissional com formação em 
arte e educação (arte-educador) e profissional de saú-
de sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de 
saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva 
ou graduado diretamente em uma dessas áreas. 

Profissões que podem 
compor o NASF
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A democracia participativa é uma das 
características do Sistema Único de Saúde (SUS), 
revelada em suas Comissões, como a Intergestores 
Tripartite (CIT), ou nos Conselhos Nacional de Saúde 
(CNS), Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems).

O Conass – criado em 1982 – tem colaborado 
em promover a articulação e a representação política 
das gestões estaduais no SUS. O Conselho tem 
oferecido apoio técnico às secretarias estaduais 
pela produção e disseminação de informações e 
conhecimento. É uma instância fundamental para 
consolidar a democratização e corresponsabilização 
dos entes federados na oferta serviços de saúde 
com qualidade à população brasileira. 

Na Presidência do Conass, em segundo 
mandato, está Wilson Alecrim, médico amazonense 
com pós-graduação stricto sensu em doenças 
tropicais. Professor e pesquisador aposentado, já 
ocupou vários cargos de gestão e é, atualmente, 
secretário estadual de saúde do Amazonas.

Em entrevista à Revista Brasileira Saúde 
da Família (RBSF), Alecrim fala dos avanços na 
participação dos Estados para a formulação de 
políticas públicas de saúde e dos desafios que 
persistem na Atenção Básica à Saúde.

E
N

TR
E

V
IS

TA Wilson Alecrim
presidente do Conass

Por: Raphael Gomes / Fotos: Tammy Sodré (Três Comunicação) 

RBSF - Que fatores mais têm contribuído para o 
crescimento da atenção básica nos últimos anos, 
na avaliação dos Estados?

Wilson Alecrim – Acredito que são vários os fatores, 
entre eles o reconhecimento tácito, pelos gestores de 
saúde, de que fortalecendo a atenção básica esta-
mos ordenando e organizando a atenção à saúde 
como um todo. Os gestores estaduais, solidariamen-
te, entendem e compreendem que a atenção básica 
deva ordenar o sistema, de modo que os usuários, a 

partir dela, percorram as vias necessárias para serem 
atendidos em suas necessidades.
Isso se encaixa bem com o programa das redes temáti-
cas que estão sendo trabalhadas. Ou seja, as redes de 
atenção, para que produzam os resultados que espe-
ramos, dependem de dois fatores fundamentais. Um 
deles é a melhoria da atenção básica, tendo-a como 
ordenadora do sistema. O outro é a regionalização. 
Combinados, eles representam os elementos mais 
importantes para a construção das redes de atenção. 
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RBSF - Como os Estados, no 
Conass, têm se manifestado em 
relação à busca por qualificação 
da atenção básica?
Wilson Alecrim – Durante muito 
tempo, trabalhamos não apenas 
na atenção básica, mas na saúde 
como um todo. Temos dispositi-
vos de portarias e de resoluções 
que estabelecem coberturas mí-
nimas que devemos atingir na 
atenção básica, para que tenha-
mos os resultados que espera-
mos produzir.
No entanto, nos últimos anos – e 
basicamente a partir de 2011 –, 
acrescenta-se outra palavra além 
da cobertura, que é qualidade, que 
tem sido extremamente importan-
te. Isso porque a análise, a leitura 
e os diagnósticos mostraram que 
só a ampliação da cobertura, sem 
que as Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), as pessoas que nelas 
trabalham e os instrumentos que 
utilizam melhorassem a qualidade 
do que fazemos, não era suficien-
te para atingirmos os objetivos da 
atenção básica no País.
Acredito que a busca por qualifica-
ção veio em boa hora. Os Estados 
têm atuado ativamente junto com 
as seções estaduais dos Conselhos 
de Secretarias Municipais de Saúde 
(Cosems) para que os municípios 
estejam mais bem informados e ca-
pacitados a fazerem a adesão aos 
programas do Ministério da Saúde 
que atendam suas populações.

RBSF -Como os Estados têm de-
sempenhado seu papel, respon-
dido às suas responsabilidades 
com a atenção básica no País?
Wilson Alecrim – Historicamen-
te, a saúde no País era cuidada – e 
estou falando no período mais re-
cente – pelas entidades sindicais, 
patronais ou de trabalhadores. E 
grande parte pelo governo fede-
ral. No atual momento, essas enti-

dades sindicais, de trabalhadores e 
patronais, não têm mais participa-
ção direta na execução das ações 
de saúde, e também o governo fe-
deral reduziu quase que a totalida-
de. Conheci hospitais de pequeno 
e médio porte, e hospitais de alta 
complexidade com gestão fede-
ral. Hoje, o que temos de gestão 
federal? Os hospitais universitá-
rios e uns poucos hospitais no Rio 
de Janeiro. Então, quem tem a 
gestão desses hospitais hoje? Es-
tados e municípios. 

Essa é uma leitura que tem de ser 
trabalhada porque, até do ponto 
de vista prático, quando nós esta-
mos debatendo nossa responsabi-
lidade e funcionamento da rede 
de atenção, temos que levar em 
consideração quem está com essa 
atividade na mão e dela tem a ex-
periência acumulada dos últimos 
anos. Porque, não raro, é possível 
adotar um procedimento equivo-
cado quando se decide longe do 
local onde acontece a realidade. 

Acredito que os Estados e os mu-
nicípios, hoje, têm importante 
papel não só na execução, mas 
na formulação das políticas, por-
que eles é que lidam com a re-
alidade prática da execução. Ou 
seja, se alguém quiser encontrar 
hoje como funciona e quais os 
problemas reais do funcionamen-
to da rede, tem de ir aos Estados 
e municípios. 

RBSF - Como a lógica de funcio-
namento da Comissão Interges-
tores Tripartite (CIT) tem impac-
tado na implantação das políticas 
públicas de saúde?
Wilson Alecrim – A CIT é um 
fórum extremamente importante 
porque é onde, por consenso, os 
três níveis de gestão deliberam o 
que vai acontecer em relação ao 
planejamento, financiamento e 
execução das ações de saúde.
Acredito que, quanto maior o 
investimento de cada esfera de 
governo na análise, discussão e 
debate para chegar ao consenso, 
melhor será o que efetivamente 
vai ser regulamentado – o que eu 
costumo chamar de “regramen-
to” – para o Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
Hoje suas reuniões são transmiti-
das ao vivo para milhares de mu-
nicípios brasileiros. Busca muito 
a participação, que é o que bus-
camos também nas reuniões das 
Comissões Intergestores Bipartite 
(CIB) e Regionais (CIR), nos Esta-
dos. É um ponto ligado à demo-
cratização pela qual tanto se lutou 
para ter no País e na saúde, e que 
fortalece as decisões tomadas.

RBSF – Como o senhor já abor-
dou a questão, qual a avaliação 
dos trabalhos das Comissões 
Intergestores Bipartite (CIB) e 
das Comissões Intergestores 
Regionais (CIR)?
Wilson Alecrim – Sobretudo nos 

...Os gestores es-
taduais, solidaria-
mente, entendem e 
compreendem que a 
atenção básica deva 
ordenar o sistema, 

de modo que os 
usuários, a partir 
dela, percorram as 

vias necessárias 
para serem atendi-

dos em suas
 necessidades...”

“
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últimos dois anos e meio, há uma 
política de fortalecimento das CIB 
e de expansão e criação das CIR. 
Nessas comissões, é que se dá a 
realidade, as tratativas de aprova-
ção de financiamento para o nível 
estadual e, no caso da CIR, para o 
nível regional, além da formulação 
de propostas de ações e do acom-
panhamento. Toda vez que po-
demos e queremos ter valorizada 
uma ação ou um programa, nós 
direcionamos para as CIB ou as CIR 
decidirem e opinarem. 
O Brasil, na constituição do arca-
bouço de suas unidades federa-
tivas, e pela extensão que tem, 
apresenta dificuldades de logística 
e comunicação, algo que, num 
lugar sem representantes signifi-
cativos de vários lugares, demora 
muito para interiorizar e capilari-
zar. Toda vez que uma CIB toma 

uma decisão com a presença do 
Cosems dos Estados, isso é ime-
diatamente disparado para todos 
os municípios. Toda vez que uma 
CIR toma uma decisão em uma 
região de saúde, onde estão os 
representantes dos municípios 
desta, ela é disparada e dada ao 
conhecimento de todos os muni-
cípios daquela região.
Então, esse sistema de funciona-
mento dos colegiados é impor-
tante para que tenhamos velo-
cidade e ganho de tempo entre 
decisão e ação. 
RBSF - Como estão as discussões 
pela concretização do financia-
mento da atenção básica nas três 
esferas de governo?
Wilson Alecrim – A maioria dos 
Estados tem hoje programas de 
cofinanciamento da atenção bá-

sica com aporte de recursos das 
Secretarias de Saúde. Os Estados 
que não têm uma definição do co-
financiamento levam em conside-
ração o dispêndio financeiro que 
têm com a atenção básica no nível 
de gestão estadual. Vou dar um 
exemplo: um município que tenha 
1 milhão e 800 mil habitantes que 
só tenha cobertura da atenção bá-
sica de 35%, qual o nível de aten-
ção à saúde dos que não têm aces-
so à atenção básica? Onde estão 
indo buscar a atenção? Obviamen-
te na média complexidade. 
O programa das Unidades de Pron-
to-Atendimento (UPA) vem para 
suprir a lacuna. As UPA serão pri-
mordiais e muito mais importantes 
na cobertura disso que acontece. 
Um exemplo simples é o da criança 
gripada em casa, com influenza e 
febre... se não tem uma unidade 
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básica a que mãe tenha aces-
so com a criança febril, ela vai a 
um pronto-socorro, a uma UPA, 
desordenando a organização do 
sistema de saúde e aumentando 
o risco de adoecimento daquela 
criança. Ou seja, o atendimento 
no pronto-socorro é apenas do 
efeito, porque a causa não pôde 
ser mexida e, naquela antessala 
do pronto-socorro, passam crian-
ças com pneumonia, com me-
ningite. Aquela criança que tinha 
apenas influenza semanas depois 
poderá ser de novo um paciente, 
devido à ambiência da sala de es-
pera do pronto-socorro e da UPA. 
Quanto custa isso ao Estado, 
por não ter investido na aten-
ção básica? Quem financia isso? 
Se o município estivesse com 
cobertura de 70%, o Estado 
não precisaria atender 40% de 
consultas da atenção básica nas 
unidades de urgência e emer-
gência. Essa compreensão tem 
de ser buscada. Por maior que 
tenha sido a luta para aumentar 
a cobertura, existem municípios 
brasileiros de grande população 
com baixa cobertura na atenção 
básica. Eu conheço muitos muni-
cípios, e alguns com a população 
acima de 1 milhão de habitantes, 
cuja cobertura não chega a 40%. 
Então, não é só colocar para 
funcionar a atenção básica, mas 
promover a expansão da cober-
tura e melhoria da qualidade 
dos serviços.
Outro dado importante é que no 
imaginário popular os proble-
mas de saúde devem ser resolvi-
dos em hospitais e por médicos. 
Esse mesmo exemplo que eu dei 
da mãe da criança com influen-
za que prefere levar o filho ao 
pronto-socorro ou UPA porque lá 
tem médico e atende à demanda 
espontânea. E a unidade básica 
também não poderia? Pode sim. 
A criação de oportunidades para 
o usuário tem de ser, primeiro, 
dentro da necessidade de saúde 
que ele tem de manutenção do 
estado de saúde e, depois, das 

necessidades de atendimento à 
demanda da doença.

RBSF - Quais têm sido as propos-
tas consensuadas e de que ma-
neira a CIT tem contribuído com 
essas negociações?
Wilson Alecrim – Infelizmente a 
saúde é subfinanciada, e drasti-

camente, porque os recursos do 
governo federal e dos governos 
estaduais e municipais não são 
suficientes para atender às ne-
cessidades da população. É um 
subfinanciamento muito forte que 
precisa ser corrigido se quisermos 
melhorar o que fazemos.
Com relação à participação de 
cada esfera na atenção básica, 
temos um componente de finan-
ciamento federal que se acopla ao 
municipal e também ao estadual, 
e continuamos subfinanciados. 
Outro problema de equívoco do 
financiamento é não levar em 
consideração a realidade logística 
dos municípios. Tem Estados em 
que você percorre 200 km e pas-
sa uns 20 municípios para obter 
o cuidado necessário. Tem Estado 
que sequer tem estrada para per-
correr, mas se for em linha reta, 
de avião, passa por dois municí-
pios. O acesso é por via fluvial, o 
que dificulta.
Vou dar um exemplo, numa cam-
panha de vacinação financia-se 
por pessoa vacinada. É o mes-
mo valor para vacinar em Goiás, 

...A CIT é um fórum 
extremamente im-
portante porque é 

onde, por consenso, 
os três níveis de ges-
tão deliberam o que 
vai acontecer em re-

lação ao planejamen-
to, financiamento e 
execução das ações 

de saúde...”

“
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Pará, Amapá e Amazonas. Como 
é que moram as pessoas do Goi-
ás? Como moram as pessoas do 
Pará? E no Ceará? Além de subfi-
nanciada, ainda existem esses 
equívocos que não consideram 
a logística e as particularidades 
regionais. É um clamor que os 
Estados não conseguem resolver, 
porque os que padecem disso são 
fracos politicamente.

RBSF – Em que vão colaborar 
no financiamento as regiões de 
saúde e o Contrato Organiza-
tivo da Ação Pública da Saúde 
(COAP)?
Wilson Alecrim – Esse modelo 
organizativo que o Brasil está ado-
tando, com a valorização cada vez 
maior da regionalização e com o 
COAP, cria uma oportunidade de 
o gestor trabalhar com ferramen-
tas que podem possibilitar distri-
buição de recursos, implantação 

de ações e acompanhamento de 
resultados com mais facilidade 
do que quando trabalhávamos só 
com a Programação Pactuada e 
Integrada (PPI). O grande proble-
ma com o COAP está na análise 
das responsabilidades atribuídas 
aos gestores e, por isso, até agora 
só o Ceará e Mato Grosso assina-
ram o Contrato, embora todos 
estejam discutindo e percorren-
do algumas das sete fases para a 
assinatura. Nossa proposta é que 
todos devem caminhar para isso. 
Já temos a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, embora não tenhamos 
uma lei de responsabilidade sa-
nitária implantada e clara, mas o 
COAP traz com ele situações que 
aumentam a responsabilidade sa-
nitária dos gestores.
Que gestor quer ter fila de 2 mil 
cirurgias de ortopedia no seu mu-
nicípio ou Estado? Nenhum. Se ele 
tem, é porque existe algum proble-

ma que não pode resolver. O COAP 
tem responsabilidades bem defi-
nidas que passam pelo gestor da 
saúde e deverá chegar aos gestores 
responsáveis pela área financeira 
da União, Estados e Municípios.

RBSF - Que medidas têm sido 
desenvolvidas para equilibrar 
as diferenças existentes entre 
as unidades federativas quanto 
aos serviços do SUS? Ou no con-
texto das regiões dentro de um 
mesmo Estado?
Wilson Alecrim – Como o Brasil é 
um país de dimensão continental e 
os Estados da Região Norte englo-
bam 57% do território brasileiro, 
com somente 11% da população, 
dá para ver claramente que é im-
possível administrar a Região Norte 
da mesma forma que as Regiões 
Sudeste e Sul. Isso porque no Su-
deste e Sul temos pouco mais da 
metade da população brasileira 
num território que corresponde a 
20% da Região Norte. 
O que se passa com a saúde? 
Quando vamos trabalhar com saú-
de, a primeira coisa que o planeja-
dor e o gestor têm que ver é que 
vão trabalhar com seres humanos. 
A segunda é onde eles estão, e a 
terceira como é que se distribuem 
geograficamente. Porque a saúde 
vai ter de estar onde essas pesso-
as estão, e não elas caminharem 
para outros lugares para cuidar da 
saúde. Continua acontecendo um 
esvaziamento de áreas e a super-
população de outras.
Então, esses tópicos são funda-
mentais para a discussão. Agora, 
por mais que tenhamos tido al-
guns avanços na área da atenção 
básica com questões regionais, 
ainda estamos longe de atender às 
necessidades dessas populações, 
principalmente nas Regiões Norte, 
Nordeste e parte do Centro-Oeste. 
O SUS ainda não consegue dar 
conta dessa diversidade.
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Texto e fotos: Raphael Gomes

E
m 2012, quando a Rede Cegonha incenti-
vou a descentralização dos testes rápidos de 
HIV/aids e sífilis para todo o Brasil, os testes 
eram destinados às gestantes. Nessa mes-
ma época, a Paraíba já havia iniciado uma 

mobilização semelhante, visando facilitar o acesso da 
população a esse serviço. Entre 2010 e 2011, a capital 
João Pessoa começou uma articulação entre a atenção 
básica e a vigilância à saúde. 

A primeira experiência de descentralização da 
aplicação dos testes rápidos aconteceu nos Centros 
de Atenção Integral à Saúde (CAIS), para que as ges-
tantes começassem a fazer o pré-natal mais perto de 
suas residências. A partir daí, começou-se a pensar em 
descentralização que abrangesse as Unidades de Saúde 
da Família. “Percebemos que grande parte dos usuá-
rios, principalmente as gestantes, não tinha acesso aos 
serviços dos Centros de Testagem e Aconselhamento/
Centros de Orientação e Apoio Sorológico [CTA/COAS], 
e entendemos que tinha de descentralizar não apenas 
para as maternidades, mas para a atenção básica”, ex-
plica Roberto Maia, diretor do CTA de João Pessoa. 

A capital da Paraíba tem um modelo de unida-
des integradas que agrega de três a quatro equipes 
de Saúde da Família em cada uma dessas unidades. 
No início, eram foco da ação descentralizadora as 
unidades que já tinham uma infraestrutura mínima 
adequada para a aplicação dos testes, tais como gela-

deira para armazenar o material e sala reservada para 
o aconselhamento. Outro critério para desenvolver a 
ação foi o mapeamento dos bairros onde havia mais 
notificações de casos HIV/aids.

Parte importante do processo de descentrali-
zação dos testes rápidos se deu pela formação dos 
profissionais que iriam desempenhar a tarefa, com as 
primeiras capacitações destinadas predominantemen-
te aos técnicos de enfermagem. Havia a intenção de 
capacitar também outros profissionais de saúde como 
forma, inclusive, de corresponsabilizar toda a equipe 
pelo diagnóstico, aconselhamento e continuidade do 
cuidado aos usuários.

De forma geral, o treinamento – realizado pela 
equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento – 
durava dois dias, dependendo do perfil dos profissio-
nais. No primeiro dia, falava-se sobre o aconselhamen-
to e como realizá-lo da melhor maneira, evidenciando 
formas de cuidado e controle das doenças diagnosti-

testes rápidos fortalecem a 
rede de cuidado em João Pessoa
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“VOCÊ QUER FAZER O TESTE?”
A RESPOSTA DEVERIA SER, 

PRONTAMENTE, “SIM”, MAS FOI O 
“SERÁ?” QUE SE IMPÔS.

“ACHO QUE NÃO PRECISA. SOU 
DOADOR DE SANGUE. ESTÁ TUDO EM DIA”.

“ENTÃO FAÇA O TESTE. TUDO 
CONTINUARÁ EM DIA” “SERÁ?” [...] 
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cadas. O segundo dia era reservado à prática de aplicação 
dos testes. Antes de voltarem às suas unidades e equipes, 
os profissionais capacitados acompanhavam as atividades 
do CTA por uma semana para acompanhar e aplicar os 
testes na prática rotineira de trabalho. 

Um dos pontos centrais, durante a formação, é a 
desconstrução de estigmas. Isso implica diretamente o 
vínculo que vai se estabelecer (ou não) entre os usuários 
e a Rede de Atenção à Saúde. Por meio de informações 
epidemiológicas do município, são evidenciados os públi-
cos mais vulneráveis, em situação de risco e com maior 
incidência de casos, o que não representa, necessariamen-
te, os antigamente chamados “grupos de risco”, como 
as profissionais do sexo e a comunidade LGBT. De acordo 
com Roberto Maia, a maioria das pessoas que vivem com 
HIV/aids em João Pessoa é do sexo feminino, são donas 
de casa, adolescentes e mulheres casadas com mais de 50 
anos. O diretor do CTA explica ainda que, há três meses, 
o centro realizou 100 testes entre profissionais do sexo e 
apenas dois deram positivo para sífilis e nenhum para HIV/
aids. Por outro lado, a mesma quantidade de testes foi 
aplicada entre a população em geral e foram constata-
dos cinco casos positivos para HIV/aids e 15 positivos para 
VDLR (sífilis), sendo que a maioria desses diagnósticos era 
em mulheres casadas. 

Outra preocupação do município é o monitoramen-
to após a capacitação, no qual é verificado se os profissio-

NÃO É A REALIZAÇÃO DO TESTE QUE 
INCOMODA.  É O TEMPO DE ESPERA .... 
ATÉ O DIAGNÓSTICO APONTAR A RESPOSTA 
QUE SE DESEJA – A DE QUE ESTÁ TUDO 
BEM. É O MEDO DA PROVAÇÃO QUE 
PARALISA. QUASE COMO A OBRIGAÇÃO 
DE  PASSAR  NO VESTIBULAR. 
QUASE COMO A CERTIDÃO DE “NADA 
CONSTA”.DE UMA HORA PRA OUTRA, 
DEIXA DE SER ESPONTÂNEO O “POR 
QUE NÃO FAZER?” E COMEÇA A – 
ESTRANHAMENTE – SE QUESTIONAR 
“O QUE ESTOU FAZENDO AQUI?” [...]

nais que passaram pelo treinamento têm aplicado 
os testes, em que quantidades, se essa aplicação se 
realiza da maneira adequada, e constatam os moti-
vos que podem restringir a testagem, entre outros 
fatores que limitam a descentralização da ação. 

A partir desse monitoramento, percebe-se que 
existe ainda um pouco de resistência de alguns pro-
fissionais para a aplicação dos testes e para o acon-
selhamento. Essa questão está, até certo ponto, 
relacionada ao imaginário social de que as pessoas 
diagnosticadas com essas doenças têm o tempo de 
vida reduzido drasticamente e/ou o tratamento ofe-
recido apresenta reações tão fortes que desestimula 
a continuidade da atenção. Na verdade, o diagnós-
tico precoce representa a possibilidade de um trata-
mento que garante tão boa e longa vida quanto a 
de qualquer outra pessoa portadora de doença que 
exija controle e cuidados. Esse estigma, que está na 
sociedade como um todo, é um desafio que João 
Pessoa tem avançado aos poucos. 

Mexendo 
com a rede

Em 2011, início da descentralização, apenas 
50 profissionais estavam aptos a aplicar os testes 
rápidos na capital. Atualmente, são cerca de 190. 
No entanto, tão importante quanto o aumento do 
número de profissionais habilitados a aplicar os tes-
tes é o fato de a descentralização ter estimulado a 
reorganização da rede de cuidados local. Percebeu-
-se que, sem a rede estar devidamente estrutura-
da, a descentralização dos testes rápidos não iria 
acontecer plenamente. Essa mobilização estimu-
lou o fortalecimento da rede, na medida em que 
também precisa estar preparada para acolher e dar 
continuidade ao tratamento. “Funciona realmen-
te como rede quando a gente garante, a partir do 
resultado positivo no teste rápido, o encaminha-
mento para tratamento”, destaca Lucineide Alves 
Braga, gerente de Atenção Básica de João Pessoa. 

Quando o teste indica caso positivo para HIV/
aids ou sífilis, o município dispõe de um carro que 
leva a pessoa até o Clementino Fraga – hospital de 
referência em doenças infectocontagiosas – para 
fazer consulta com médico infectologista e conti-
nuar com o percurso na linha de cuidado. Isso ga-
rante ao paciente não voltar para casa sem os aten-
dimentos que se fizerem necessários. “Se o usuário 
for para casa [logo após o diagnóstico], a gente 
sabe que ele não vai para a rede de cuidado”, 
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complementa Roberto Maia. Esse 
cuidado significa, ainda, a criação 
de vínculo entre o usuário e toda a 
rede que vai garantir o tratamento, 
que prevê consultas trimestrais com 
um especialista.

A iniciativa na capital parai-
bana resultou em avanços que im-
plicam a ampliação do acesso das 
pessoas – também as que estão 
em situação de rua – à testagem 
rápida e outros serviços de saúde; 
ao diagnóstico precoce; ao enca-
minhamento aos centros especiali-
zados; à melhoria na articulação e 
reorganização da rede de cuidado; 
e ao entendimento da responsabi-
lização da equipe no cuidado do 
usuário de forma integral. A expe-
riência foi tão bem sucedida que 
ainda em 2013 serão disponibiliza-
dos à população testes rápidos de 
hepatites B e C.

Por estar próxima das pes-
soas, conhecer a realidade local 
e ser ordenadora dos serviços de 

saúde, a atenção básica tem papel 
estratégico na descentralização 
dos testes rápidos. Figura como a 
porta de acesso de todos aos ser-
viços oferecidos pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), com todas as 
articulações que ela consiga fazer 
para garantir efetividade na aten-
ção continuada. Por isso a gestão 
municipal de João Pessoa acredita 
ser importante a presença da Es-
tratégia Saúde da Família (ESF) no 
processo de descentralização dos 
testes, pois permite que também 
as pessoas que não frequentam as 
unidades de saúde possam ser al-
cançadas pelas equipes. 

Consultório 
na Rua

Quando a van do Consultório 
na Rua chegou com parte da equi-
pe ao Grotão, bairro da periferia de 
João Pessoa, o restante já estava 

à espera acompanhada por meia 
dúzia de pessoas que aguardavam 
o atendimento. A recepção é feita 
por Humberto (nome fictício), mo-
rador de rua conhecido e querido 
pela comunidade, que confirma 
com os horários diversos dos sete 
relógios que carrega no braço a 
pontualidade da equipe.

Também se encontra no local 
José (nome fictício), um senhor com 
idade entre 40 e 50 anos, que canta 
e dança no poste como Gene Kelly 
fez em “Cantando na Chuva”. Ele 
também fala sobre filosofia e religião 
olhando nos olhos do interlocutor, 
não para intimidar, mas para impor 
um respeito que, muito provavel-
mente, poucos dispensam a ele em 
função do preconceito com sua situ-
ação de morador de rua. Situação de 
invisibilidade social. A rua tem dessas 
peculiaridades...

As outras pessoas que ali aguar-
dam são mais discretas. Sentam na 
calçada e esperam o ordenamento 
da fila que dará início ao atendimen-
to. Há mais homens que mulheres, 
proporção inversa de quando a equi-
pe da revista acompanhou a aplica-
ção dos testes na Unidade de Saúde 
da Família Unindo Vidas.

À medida que o tempo passa, 
as pessoas se aproximam. A equipe 
do Consultório na Rua atende 
as que demandam atendimento 

NA SALA DE ATENDIMENTO, A CONVERSA É INFORMAL. 
QUASE SE ESQUECE O MOTIVO DE ESTAR ALI. 

O TEMPO NÃO PASSA COM A VELOCIDADE ESPERADA.

ÀS VEZES, É QUASE MELHOR QUE O TEMPO PARE...
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espontaneamente. Não existe rejeição ou dispêndio 
de tempo para convencê-las de que a testagem deva 
ser feita. Algumas param ao ver os dois veículos da 
Secretaria Municipal de Saúde porque, como lembra 
o enfermeiro Tiago José Santos da Silva, um dos 
coordenadores de campo do Consultório na Rua, aquele 
movimento com os veículos oficiais significa algo bom, 
motivo pelo qual as pessoas param e se informam. Foi o 
que se constatou em seguida, quando um motociclista 

com uma criança na garupa estaciona, toma ciência do 
que se trata, faz o teste e sai com o resultado em mãos 
minutos mais tarde. Sobe na moto com a criança e vai 
embora. Segundo a equipe do programa, nunca se sabe 
quando essas pessoas serão vistas novamente. 

A conversa no carro, durante o retorno para a 
Secretaria de Saúde, mostra satisfação e sensação de 
dever cumprido. De todos os testes aplicados, três de-
ram positivo para sífilis e não foram diagnosticados 
casos de HIV/aids. Não há vaidades de que o trabalho 
da equipe seja melhor do que o desempenhado nas 
unidades, mas se expressa a experiência de comple-
mentariedade, de articulação em rede. Existe a noção 
de que o público atendido nas ruas provavelmente não 
iria até a unidade e, se essas pessoas não chegam ao 
consultório, o consultório vai até a população, oferece 
saúde e alento. Dá-se a visibilidade aos socialmente 
considerados invisíveis e, assim, a rede de cuidado é 
discretamente tecida e fortalecida.

PB

A experiência da paraíba na 
descentralização dos testes rápidos

O Estado da Paraíba apresenta uma 
configuração com 16 regiões de saúde, 
12 regionais e 4 macroregiões.  A des-
centralização dos testes rápidos de HIV/
AIDS e Sífilis começou entre 2011 e 2012, 
quando a gestão estadual percebeu que 
muitas pessoas tinham de se deslocar até 
a capital para ter acesso aos testes.

A estratégia inicial foi de começar a 
descentralização pelos locais mais dis-
tantes de João Pessoa, mas que também 
possuíam uma rede facilitadora. Em Caja-
zeiras, por exemplo, já havia um proces-
so de trabalho dinâmico, com grupos de 
trabalho articulados e pró-ativos. “Cada 
região tem uma dinâmica e contexto. Teve 
gerência que conseguiu desenrolar isso 
muito rápido e essa organização ajudou 
muito a gente”, afirma Susiane Araújo Mo-
rais, da gerência operacional de atenção 
básica do Estado. 

A intenção foi de preparar profissionais 
de saúde para que se tornassem multipli-
cadores no treinamento de aplicação dos 
testes rápidos e no aconselhamento em 
todas as regiões de saúde. Essa formação 
significou, para além da questão técnica, 
a contextualização da diversidade de pú-
blicos que seriam atendidos, tais como in-
dígenas, ciganos, adolescentes e pessoas 

privadas de liberdade, entre outros. Signi-
ficou ter a compreensão do usuário a ser 
entendido para desconstruir estereótipos e 
formar vínculos com a população. 

Uma fragilidade inicial detectada no 
processo foi a dificuldade em retornar 
às regiões, aos municípios, para moni-
torar a implantação dos testes. Isso re-
sultou na criação de uma proposta de 
monitoramento. 

O processo de descentralização ati-
vou outras discussões. “Não é só des-
centralizar o teste. É também criar uma 
linha de cuidado”, destaca Ivoneide Luce-
na Pereira, gerente operacional de DST/
AIDS e hepatites virais da Paraíba. Em 
consequência, houve um movimento de 
mudança, no Estado, para que as regiões 
pudessem criar condições, na medida do 
possível, de continuidade do tratamento 
sem depender do deslocamento até a ca-
pital. “A preocupação da capacitação não 
tem que ser só com quem realiza o teste e 
faz o aconselhamento. Tem que ser com 
a equipe toda que vai ter que, a partir da-
quele momento, se o diagnóstico for po-
sitivo, continuar o cuidando do usuário”, 
aponta Susiane.

Os resultados surgiram aos poucos. 
Inicialmente, percebeu-se que menos 

gestantes se deslocavam para João 
Pessoa. Agora, muitos municípios já 
conseguem oferecer tratamento para 
sífilis. Para os casos de HIV/AIDS, ainda 
é necessário uma frequência trimestral à 
capital, para as consultas de rotina. En-
tretanto, o acesso aos medicamentos foi 
facilitado. Existem oito Unidades Dispen-
sadoras de Medicamentos na Paraíba e 
cerca de 2.600 pessoas fazem uso do 
tratamento. A ideia é aumentar o número 
dessas unidades para acolher a popu-
lação ainda descoberta. “Aos poucos a 
gente está desenvolvendo uma rede de 
cuidado no próprio município. Isso está 
acontecendo”, garante Ivoneide. 

Entre os desafios da Paraíba estão 
ainda abordar a prevenção nas escolas, 
reduzir o número de óbitos, barrar a trans-
missão vertical, desconstruir a imagem 
estereotipada em relação ao grupo de 
risco, e fortalecer cada vez mais a rede de 
cuidados.  “Temos de entender que vigi-
lância e atenção básica têm de andar jun-
tas” enfatiza Micheline César de Araujo, 
técnica apoiadora da atenção básica no 
Estado, ao considerar que a lógica de re-
des é importante para alcançar resultados 
melhores na saúde da população.

CHEGA A HORA DE SABER O RESULTADO.
JÁ EXISTE CERTO CONFORTO QUE 

ANTECEDE A RESPOSTA. COM O 
DIAGNÓSTICO, SURGE O ALÍVIO JÁ 

PREVISTO. ESTÁ TUDO BEM. 
A VIDA SEGUE MELHOR QUANDO 

SE SABE DAS COISAS. FICAR 
SABENDO. FIQUE SABENDO....  

Raphael Gomes
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É tempo de festejar! Acabou o apartheid entre 
os que podem desenvolver suas próprias ferra-
mentas de gestão e monitoramento do cuidado 
e aqueles que não têm recursos suficientes para 
isso. O Departamento de Atenção Básica (DAB), 

em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, 

disponibilizou para download no início de agosto o e-SUS 

AB, um programa público, com distribuição gratuita, capaz 

de organizar todas as informações essenciais ao pleno fun-

cionamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) – desde 

dados sobre os cidadãos e famílias atendidas em visitas do-

miciliares e consultórios das UBS até relatórios de natureza 

mais administrativa.

Este é um sonho antigo e coletivo, de milhares de pes-

soas que acreditam no SUS e que começou a se concretizar 

em meados de 2011 com o início dos debates no País sobre a 

necessidade de criação de um Registro Eletrônico em Saúde 

(RES) e a regulamentação do uso de padrões de interoperabi-

lidade e informação nos diversos sistemas de informação em 

saúde desenvolvidos pelos municípios, Estados, Distrito Fede-

ral e Ministério da Saúde (MS). Inclusive sistemas privados uti-

lizados na saúde suplementar deverão seguir esses padrões.

Isso nada mais é do que definir como requisito que 

todo sistema de informação em saúde desenvolvido por 

qualquer equipe de tecnologia deverá conversar com os 

sistemas de gestão disponibilizados pelo MS. Ou seja, to-

das as informações geradas por instituições públicas ou 

privadas que devem ser encaminhadas ao monitoramento 

e acompanhamento federal serão transferidas com mais 

dinamismo.

“A interoperabilidade permite que um usuário que 

more em São Paulo, por exemplo, e necessite de atendi-

mento no Ceará tenha seus dados visualizados por pro-

fissionais de saúde diferentes daqueles que o atendem 

normalmente, mesmo que as instituições não pertençam a 

uma mesma empresa e utilizem sistemas distintos. As van-

tagens de um projeto desse vão muito além dos benefícios 

financeiro-econômicos, pois isso altera a forma como a 

atenção à saúde é realizada atualmente no Brasil”, ressalta 

o gerente de projetos da MarcoZero, empresa de desen-

volvimento de sistemas para internet, Marcos Sigismundo.

O RES é uma estratégia do Ministério da Saúde que 

compartilha do mesmo objetivo do e-SUS AB: disponibili-

zar dados cadastrais dos usuários atendidos e a gama de 

e-SUS: a reestruturação 
da informação na aB B

R
A

S
IL

Texto e Fotos: Déborah Proença
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serviços prestados a ele. É um reposi-
tório de informações, provenientes de 
diferentes sistemas de informação, que 
podem ser processadas, compartilhadas 
e armazenadas de modo seguro e com 
acesso apenas a usuários autorizados. 
Compondo o Cartão Nacional de Saúde, 
visa a unificar a base de dados dos vários 
sistemas existentes no SUS, organizando 
dados estratégicos para o planejamento 
das políticas de saúde.

“Mais do que um precioso instru-
mento de gestão, o Cartão Nacional de 
Saúde fortalece o vínculo do cidadão 
brasileiro com o SUS. É a materialização 
da aliança governo e sociedade por um 
SUS forte, universal e de qualidade”, afir-
mou Odorico Monteiro, então secretário 
de Gestão Estratégica e Participativa, na 
época do processo de construção do 
RES, em 2011.

Na atenção básica, além do 
problema de transferência de infor-
mações, não existia, até o momento, 
tecnologia capaz de gerenciar o cuida-
do prestado ou mesmo reunir informa-
ções sobre os usuários atendidos. 

“O sistema ajudará o prefeito 
a gerenciar melhor a Unidade Básica 
de Saúde, a agenda e manter as in-
formações do prontuário do cidadão 
disponíveis aos profissionais de saú-
de. Assim, o profissional de saúde vai 
saber os tratamentos e exames que o 
paciente já realizou e poderá prestar 
um atendimento de melhor qualida-
de”, informou o ministro Alexandre 
Padilha, no início deste ano.

Patrícia Chueiri, médica de Família 
e Comunidade, um dos membros mais 
antigos do GT de Informática do DAB, 
alerta que este é o primeiro programa 
totalmente desenvolvido para as neces-
sidades da atenção básica e que utiliza 
a Classificação Internacional da Atenção 
Primária (CIAP) para ordenar os proble-
mas e queixas dos usuários.

Para ela, essa mudança aproxima 
a gestão da realidade dos profissionais 
da ponta. “Com a CIAP, não é preciso 
definir uma doença, mas um sintoma. 
Aqui poderemos trabalhar com algo tí-
pico da atenção básica que é a lista de 

problemas, o que não era possível com 
os prontuários eletrônicos hospitalares 

adaptados à atenção ambulatorial pri-

mária. Esse prontuário não, ele nasce da 

atenção básica”, comemora a médica. 

Um pouco 
de história

O SISAB nasce, portanto, com 
a missão de substituir o antigo Siste-
ma de Informação da Atenção Básica 
(SIAB), que é, atualmente, o geren-
ciador das informações produzidas 
pelos municípios e já não correspon-
de às mudanças de contexto ocorri-
das desde quando foi desenvolvido, 
há 15 anos.

 Ops!!!! Não era e-SUS AB? Sim 
e não. Na verdade, o e-SUS AB faz 
parte de uma grande estratégia de 
reformulação do sistema de infor-
mação da atenção básica, que, aqui, 
pode ser entendido não só como um 
programa, mas como um conjunto 
de tecnologias em saúde de apoio 
à atenção básica que demandam re-
cursos tecnológicos (computadores e 
programas, cabos de fibra ótica, im-
pressoras, redes de telefonia etc.) e 
serviços (plataforma de serviços de 
computação, serviços de telecomu-
nicações, manutenção do sistema de 
software, e outros). 

Neste sentido, além do SISAB 
(Sistema de Informação em Saúde 
para a Atenção Básica) – o grande 
sistema que gerencia e alimenta au-
tomaticamente os outros sistemas de 
informação que dialogam com a AB 
–, temos o e-SUS AB, um software 
que facilitará o dia a dia de todos e 
que veio para balançar as estruturas. 
“Em apenas um registro que faço, já 
alimento todo o sistema e não preci-
so me preocupar em escrever várias 
vezes a mesma coisa em vários siste-
mas. Assim, ganho mais tempo para 
atender o cidadão. Esse é o pulo do 
gato do sistema”, explica a enfermei-
ra Adriana Kitajima, membro do GT 
de Informática do DAB.

planejamento 
e testes

Após a fase de estudos e planeja-
mento desenvolvida pelo Grupo de Tra-
balho de Informática do DAB, a partir de 
2011, e com a colaboração da equipe 
do Departamento de Informática do Sis-
tema Único de Saúde (Datasus), deu-se 
início à fase de testagem em alguns mu-
nicípios. Todas as regiões do País foram 
abrangidas: Borba (Amazonas), Recife 
(Pernambuco), São Bernardo do Campo 
(São Paulo), Uberlândia (Minas Gerais) e 
Sapucaia do Sul (Rio Grande do Sul) par-
ticipam de testes do e-SUS AB, que se 
iniciaram em fevereiro deste ano.

Dúvidas e anseios foram consi-
derados e contemplados no projeto, e 
o resultado é este: um programa que 
reduz o trabalho de coleta dados, com 
menos fichas para preenchimento na 
Coleta de Dados Simplificada (CDS) ou 
Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC); 
individualiza os registros dos cidadãos, 
das famílias e dos domicílios; produz 
informação integrada; e gera relatórios 
dinâmicos de saúde.

O estímulo à implantação do e-
-SUS AB por parte dos municípios re-
side na notável melhoria no registro e 
processamento de informações, além 
do fato de que contará no processo 
de avaliação do acesso e qualidade 
das equipes participantes do Programa 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
(PMAQ). Contudo, o município que já 
possuir outro sistema de prontuário ele-
trônico poderá continuar utilizando-o, 
desde que o sistema converse e envie 
informações ao SISAB. Desse modo, a 
estratégia do e-SUS Atenção Básica con-
templa as diversas realidades do País, de 
norte a sul, de leste a oeste, garantindo 
informação de qualidade, elemento de-
cisivo para melhoria do cuidado na aten-
ção básica.

Saiba Mais em:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/
esus.php.
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Em pouco menos de um ano, o Programa de Aten-
ção Domiciliar, mais conhecido como Melhor em 
Casa, foi idealizado, implantado e já avaliado pelos 
beneficiários do serviço, ou seja, usuários e respec-
tivos cuidadores. Detalhe significativo: 96,76% dos 

entrevistados recomendariam o Serviço de Atendimento Domi-
ciliar (SAD) para um amigo ou familiar. Este foi apenas um dos 
resultados obtidos na Pesquisa de Satisfação dos Usuários e 
Cuidadores do Programa Melhor em Casa. 

A pesquisa foi solicitada pela Coordenação Geral de 

Atenção Domiciliar (CGAD/MS) e realizada pela Ouvidoria Ge-
ral do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta estratégia tem sido 
utilizada pelo Ministério da Saúde para se aproximar cada vez 
mais da população e ouvir sua opinião em relação aos serviços 
públicos de saúde aos quais teve acesso. “Antes não desempe-
nhávamos um papel ativo. Recebíamos as sugestões, denúncias 
e reclamações, apenas. Porém, na atual gestão, surgiu a de-
manda de não apenas receber, mas também ir atrás dos usu-
ários e saber o que eles pensam”, afirma Flávia Sobrinho, do 
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS.

em casa com a palavra: eu, usuário!

Por: Déborah Proença / Fotos: Gilberto David

A pesquisa do 
Melhor em Casa

Para a pesquisa do Melhor em 

Casa, optou-se por entrevistar todos os 

5.344 usuários atendidos com atenção 

domiciliar, em 59 municípios de 18 Es-

tados brasileiros (atualmente já são 20 

Estados). Contudo, devido a problemas 

com números de telefones inativos e ten-

tativas sem sucesso (que somados dão 

42% do universo da pesquisa), foram 

respondidos 39,7% dos questionários de 

44 municípios, em 16 Estados. De setem-

bro a novembro de 2012, 2.120 pessoas 

receberam ligações dos teleatendentes 

da Ouvidoria do SUS – e tiveram voz! 

“Mesmo reconhecendo que o 

programa estava muito jovem para ser 

avaliado, queríamos sentir e saber como 

estavam a aprovação e a satisfação dos 

usuários, e suas sugestões para ele. Já 

temos outra pesquisa programada para 

o próximo ano, pois, ao realizá-la anual-

mente, temos uma perspectiva de evolu-

ção e vamos construindo uma série histó-

rica”, diz Aristides Oliveira, coordenador 

geral de Atenção Domiciliar do MS.

A preferência de resposta era 

sempre do paciente, mas muitos não 

falam ou têm dificuldade de comuni-

cação. Nestes casos, o cuidador foi o 

respondente. Em números, abordan-

do apenas perguntas relacionadas à 

satisfação, 52,49% dos respondentes 

deram nota 10 ao tempo de espera 

para o início do cuidado – em que 10 

equivale a excelente. Se ampliarmos a 

média de aprovação para 8 a 10, esse 

índice sobe para 80,7%.

Em outro item, 93,16% dos en-

trevistados responderam que todos 

os profissionais da equipe transmitem 

(ou transmitiram) segurança durante 

as ações realizadas em domicílio – e 

90,7% deles consideram que as orien-

tações dadas pelos profissionais da 

equipe para a recuperação do paciente 

foram sempre satisfatórias. É o caso de 

Lívia Pinheiro, filha e cuidadora do Sr. 

Chico Sucesso, usuário com câncer de 

pulmão em fase terminal do SAD de 

Maranguape, Ceará.

“Eles [a equipe] se preocupam 

muito e estão sempre orientando e in-

formando a gente. Logo no início, foi 

bem difícil, pois não sabíamos bem o 

que era a doença. Com o tempo, ficou 

mais fácil porque o médico nos orien-

tou e fomos adquirindo mais confian-

ça, não só pra mim como para toda a 

família”, relata Lívia. 

Os resultados expressivamente 

positivos surpreenderam a equipe do 

Ministério. Esperava-se que fossem 

bons, mas nem tanto, inclusive pela 

própria natureza do serviço – em do-

micílio. 91,78% dos usuários avaliaram 

o atendimento prestado pelas equipes 

com notas de 8 a 10. E 55,8% dos en-

trevistados responderam que nada pre-

cisa ser melhorado.

Para Aristides Oliveira, a apro-

vação irrestrita é um viés perigoso, na 

medida em que se podem perder in-

formações valiosas para a melhoria do 

serviço, que seriam apontadas pelos 

usuários. “Essa modalidade de atenção 

por si só já agrega tanta humanização 

e qualidade que alguns detalhes po-

dem ser perdidos no meio do caminho. 

Nós temos que estar sempre atentos a 

isto quando avaliamos o banco de da-

dos, pois é diferente a avaliação de um 

usuário que tentou e não conseguiu 

o serviço de um que tentou e conse-

guiu”, aponta o coordenador.
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O diferencial, segundo Flá-
via Sobrinho, da Ouvidoria Ge-
ral do SUS, é que a gestão fe-
deral vem se mobilizando com 
os Estados e municípios a fim 
de qualificar o serviço e melho-
rar o acesso e a satisfação dos 
usuários. A primeira pesquisa 
realizada nesta nova perspec-
tiva, por exemplo, gerou uma 
portaria que determina que 
todas as autorizações de inter-
nação hospitalar (AIH) tenham 
o seu campo “telefone” como 
preenchimento obrigatório – o 

que permitirá a realização de 
outros levantamentos. 

Em decorrência dos apon-
tamentos gerados pelas en-
trevistadas da Rede Cegonha 
– outra pesquisa da Ouvidoria 
Ativa, iniciada em maio de 
2012, com quase mil mulheres 
ouvidas até o momento –, está 
sendo elaborado um selo de 
qualidade para as instituições 
que permitem acompanhante. 
“Isso tudo é consequência das 
pesquisas que estamos reali-
zando”, afirma Flávia.

Lar doce Lar
Por telefone, conversou-se, ain-

da, com a cuidadora Rosa, irmã de uma 
quase popstar entre as equipes de aten-
ção domiciliar do município de Campo 
Grande: dona Maria Batista. Mesmo não 
podendo falar, diretamente, a usuária es-
tava ao lado da cuidadora e interagia na 
entrevista, e pediu, inclusive, um presente 
pelo aniversário de 51 anos, completados 
no dia anterior à conversa. 

Casada, mãe de dois filhos, avó de 
quatro netos e irmã de nove, dona Maria 
faz parte dos 85,9% de pacientes entre-
vistados na pesquisa que não possuem 
plano de saúde. Após sair do hospital, foi 
recebida em casa por toda a família com 
balões e festa. A emoção era o oxigênio. 
“A cena da dona Maria chegando em 
casa foi linda. A família inteira encheu a 
casa de balões. Eles arrumaram a cama 
no meio da sala e, em frente, colocaram 
as fotos dos filhos. Quando ela chegou, a 
família inteira aplaudiu”, relembra, emo-
cionada, Elizabete Dutra, coordenadora 
administrativa do serviço na capital sul-
-mato-grossense.

O caso de dona Maria Batista mo-
tivou a criação do Serviço de Assistência 
e Internação Domiciliar (SAID) no municí-
pio, há quase três anos. Ela tem esclerose 
lateral amiotrófica (ELA), doença degene-

rativa e progressiva que atinge as células 
do sistema nervoso central responsáveis 
por controlar os movimentos voluntários 
dos músculos. Era mantida na Clínica Mé-
dica do Hospital Regional do Mato Grosso 
do Sul (HRMS) porque não possuía apare-
lho que auxilia na respiração, chamado 
BIPAP (BI-level Positive Airway Pressure). 
A família sabe de cor quanto tempo dona 
Maria ficou internada. “Foram seis meses 
e 22 dias no hospital”, conta Rosa. Se-
gundo ela, sua irmã não sentia dores e 
ainda estava sujeita a infecções. 

Após sucessivas tentativas, o Servi-
ço de Atenção Domiciliar (SAD/HRMS) foi 
implantado, e o grande marco foi o retor-
no de Maria Batista para casa, em 6 de 
julho de 2010, dia em que ela deixou o 
hospital e nunca mais retornou. “Duran-
te todo esse período em que recebe os 
cuidados do SAD, ela não teve uma rein-
ternação hospitalar e, o mais importante, 
é que hoje ela convive com sua patologia 
apoiada pela família, com qualidade de 
vida”, afirma Elizabete.

Também para Lívia, de Marangua-
pe, estar em casa é muito melhor. Cuidar 
do “seu” Chico no hospital era mais difí-
cil, não só para ele como para a família. 
O acesso ao hospital para visita era com-
plicado. “Não podíamos ficar com ele o 
tempo todo, nem em todos os lugares. 
Agora, em casa, é mais fácil. Temos todos 
os equipamentos e medicamentos”.

Para a família de dona Maria, uma 
felicidade. Nenhuma palavra traduz o 
acolhimento do próprio lar. Voltou a ga-
nhar peso, a sorrir mais e a ocupar o lu-
gar de matriarca da família. “Nunca vou 
me esquecer de quando a visitei. O filho 
atrasou para o almoço, algo que nunca 
acontecia e não pôde avisá-la. Quando 
chegou, foi direto cumprimentar a mãe 
e explicar o atraso. Ela, só com o olhar, 
brigou com ele”, conta Bruna Ortiz, con-
sultora do Ministério da Saúde que co-
nheceu o caso de dona Maria Batista em 
uma das visitas técnicas que realizou.

E agora?
Para os próximos inquéritos, há 

previsão de entrevista a mais usuários, 

pois o campo “telefone” será revis-

to, em virtude da grande quantidade 

de números errados e inexistentes da 

amostra. Além disso, a universalização 

da atenção domiciliar beneficiará a to-

dos os municípios que queiram se ade-

quar às normativas do programa. Com a 

continuidade da pesquisa e o aumento 

do número de serviços de AD, espera-se 

aliar ampliação e qualidade, e contribuir 

para constituir uma Rede de Atenção à 

Saúde que seja, de fato, uma rede de 

cuidado integral.

Ouvidoria Ativa

Lar doce Lar rativa e progressiva que atinge as células 
do sistema nervoso central responsáveis 
por controlar os movimentos voluntários 

Para a família de dona Maria, uma 
felicidade. Nenhuma palavra traduz o 
acolhimento do próprio lar. Voltou a ga-
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Texto e fotos:  Luciana Melo

Vínculos que se 
adaptam à histórias

São dez equipes nas ruas e seis que estão programadas para 
entrar em funcionamento ainda em 2014, distribuídas em três 
regiões: República, Boraceia e Zé. Com essas equipes é que 
o município de São Paulo tem dado assistência e cobertura a 
uma população de cinco mil pessoas que vive em situação de 

rua. Desempregados, pessoas com transtornos mentais, ou simplesmente 
pessoas que optaram por viver na rua: jovens e adolescentes, idosos, 
homens e mulheres que, pelos motivos mais diversos, reclinam suas cabeças 
todas as noites em colchonetes de asfalto. Alguns sonham em mudar de 
vida, outros já se conformaram e, em muitos casos, perderam a confiança 
e a esperança no bicho homem. Muitas vezes nem lembram por que vivem 
nas ruas. É com essa população e o enorme desafio de quebrar barreiras, 
reduzir danos e, especialmente, formar vínculos que os profissionais de 
saúde dos Consultórios na Rua de São Paulo convivem, dão assistência à 
saúde e aprendem todos os dias. 

No Brasil, existem 64 equipes de Consultório na Rua, com 46.129 
usuários cadastrados (dados do Sistema de Apoio à Pesquisa Estatística – 
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SIAPES). Em São Paulo, 14.478 pessoas vivem em situação de rua, 
sendo 6.765 nas ruas e 7.713 em centros de acolhida da capital 
(dados da Prefeitura de SP 2011). No município, o trabalho com essa 
população começou em 2009 com o programa “Centro Legal”. 
Desde então, não parou. A partir de agosto do ano passado, as 
equipes de Estratégia Saúde da Família que atendiam população 
de rua passaram a ser Consultórios na Rua. No início, a entrada no 
território, conforme relatam agentes comunitários de saúde (ACS), 
era muito difícil. Hoje eles entram no “tumulto”. Os ACS têm 
conseguido vincular a população às UBS, mas se eles não querem ir 
já têm uma referência, sabem que podem e têm para onde ir. 

Foi uma vitória conquistar o respeito e convencer a 
população de que os profissionais de saúde estavam ali para 
oferecer-lhes melhores condições de saúde e de acompanhamento 
na atenção básica. Isso pode ser notado no trabalho das equipes, 
principalmente quando se caminha com eles. As equipes têm 
conseguido abordar, trabalhar o vínculo e criar estratégias para a 
adesão aos tratamentos. 

O ACS Hélio dos Santos trabalha na região da República há 
cinco anos, mas sua história com as ruas é antiga. Já foi morador de 
rua por 15 anos e usuário de crack. Hoje diz que ajudar as pessoas 
a terem mais saúde é muito gratificante. “Foi por causa de uma 
pneumonia que aceitei ser levado para uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS). Assim que sai da UBS, fiz a barba (depois de cinco 
anos) e cortei o cabelo (10 anos). Daí, tirei documentos e me 
matriculei na escola, e foi aí que comecei a abrir a minha vida e 
falar de minha história”, conta Hélio. Ele diz ter mais facilidade 
em abordar os moradores de rua devido a sua experiência. “O 
Consultório na Rua veio para ajudar os moradores de rua. Quando 
eu vivia nas ruas, eu via os ACS como deuses”, afirma o agente.

Vínculo
A formação do vínculo é central para quem trabalha com 

Consultório na Rua. Cada caso é um caso, cada indivíduo uma 
história e cada dia uma realidade diferente para os profissionais 
que trabalham nas ruas. O vínculo não tem regra e eles têm de 
se adaptar a cada situação, sem perder qualquer oportunidade de 
abordagem. Colocar muitos limites pode dificultar o vínculo, por 
isso as equipes trabalham muito com a lógica de redução de danos.

Para Marcelo Pedra, consultor técnico do Departamento 
de Atenção Básica do Ministério da Saúde, definir experiência 
exitosa em Consultório na Rua é avaliar em que medida a equipe 
consegue realizar vínculo com vistas à construção de autocuidado. 
“População em situação de rua é um fenômeno complexo que 
exige respostas complexas. Um grande desafio para os profissionais 
de saúde é implicar quem está na rua com suas próprias ações e 
ajudá-los a assumir responsabilidades com a própria vida. Outra 
questão é que precisamos ter muito cuidado com um possível viés 
da salvação, isto é, de que aquela população está perdida e deveria 
ser salva”, avalia Marcelo.

“Sou dependente químico de 
crack há 20 anos. Não morava 
totalmente na rua, mas passava 
períodos, e perdi casamento e 
tudo o que tinha. Decidi vir para 
o Complexo Prates por causa 
das perdas e estou limpo há 
quatro meses. Comecei a me 
reconhecer, quero reconquistar 
o que perdi. Eu era um morto-
vivo. Os profissionais me 
acolheram, encontrei o apoio 
que precisava, fiz descobertas 
sobre a minha vida e por 
que sentia tanto prazer na 
droga. Tenho um psicólogo, 
uma terapeuta ocupacional, 
uma assistente social e uma 
psiquiatra, estou cercado de 
cuidados e sou tratado com 
muito amor.” – Flávio Daniel 
Franco, 37 anos. 

Flávio Daniel Franco, 37 anos
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Na região da UBS Zé, existem quatro equipes de Consultório 
na Rua. É uma área com muitos alcoolistas no Centro de São Paulo, 
onde 1.195 pessoas vivem nas ruas, ou seja, 18,1% da população 
de rua do município. Ariana Graça de Campos, enfermeira, 
coordena há quatro anos uma equipe da Zé. “Vínculo é a maior 
ferramenta de trabalho que eu tenho; se não consigo vincular, 
não consigo nada, e o vínculo é afetivo mesmo, a pessoa tem de 
gostar de mim, tem de confiar. Eu posso resolver o problema da 
dor, mas quero ir além, quero ver como está o vínculo familiar, 
ajudar na documentação. Enfim, cuidar do todo, pois a doença 
é social quando se trata dessa população, e só tomar medicação 
não garante saúde. Temos de fazer muitos contratos verbais, dar 
significado ao que propomos, com ações demoradas, mas temos 
conseguido manter o vínculo”, diz Adriana. 

União de Esforços
A Secretaria de Saúde de São Paulo vem construindo 

uma rede de apoio e proteção aos que vivem em situação de 
rua e, para isso, a atual gestão da saúde não trabalha sozinha. 
Segundo Myres Cavalcanti, coordenadora da Saúde Mental da 
Secretaria Municipal de Saúde, primeiro fez-se um trabalho de 
reconhecimento do território. “Mapeamos a região com maior 
concentração dessa população, dividimos as equipes e as ações, 
e começamos a realizar reuniões com todos os atores envolvidos 
(assistência social, segurança pública e igrejas). No início, tínhamos 
muita dificuldade com a polícia, mas estamos conseguindo 
sensibilizá-los para uma abordagem mais humanizada que 
fortalece os direitos dessa população. Já notamos grande evolução 
na forma de abordagem e eles já sabem como encaminhar ou 
chamar um agente para fazer a abordagem”, afirma Myres. 

Outro aliado é o GEM (Grupo Executivo Municipal), 
coordenado pela Secretaria de Saúde e criado para pensar 
especificamente a questão do crack de forma intersetorial. 
A Secretaria de Direitos Humanos e de Assistência Social são 
parceiras e o Grupo tem representantes de todas as secretarias e 
da sociedade civil. 

Em São Paulo, os serviços e equipamentos são muito 
próximos dos aglomerados. Também são utilizados equipamentos 
como o serviço especializado para HIV e DST, os 26 CAPS Álcool 
e Drogas (CAPS AD), as 11 unidades de acolhimento, as AMA 
(Assistência Médica Ambulatorial) e os Alcoólicos Anônimos.  Um 
exemplo de como a ação intersetorial pode ser feita é o Complexo 
Prates. Com capacidade para atender até 1.200 pessoas, é o 
primeiro na cidade que reúne ações de saúde pública e assistência 
social no tratamento e recuperação de pessoas vivendo em 
situação de rua e de dependentes químicos. No Prates, o morador 
de rua ou o usuário de droga que queira se recuperar encontra 
em uma só área um Espaço de Convivência Dia para Adultos, um 
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 
(abrigo), um Centro de Acolhida para Homens 24h, uma AMA e 
um CAPS AD.
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“Estou limpo há seis meses. 
Morava há três anos na rua e 
usava crack, álcool, cocaína 
e maconha. Aqui no Prates é 
uma paz, e participo do grupo 
de cidadania. Quando vim, 
fiquei de primeira, tive muitas 
recaídas, mas fui indo, já 
ganhei 13 quilos e estou feliz.”

Edilson, 37 anos

avanços
As ações das equipes iniciadas há quatro anos já mostram 

resultados. Um deles foi o sucesso no tratamento da tuberculose 
na UBS Zé, já que as chances de contaminação entre a população 
em situação de rua é 60% maior do que a da população residente. 
O Ministério da Saúde lançou o desafio de aumentar a taxa de cura 
para 80% e reduzir o abandono de tratamentos para menos de 
5%. Entre janeiro e junho de 2010, as equipes da Zé conseguiram 
o resultado de apenas um caso de abandono, superando a meta 
do Ministério da Saúde. Foi realizado o exame de escarro com 
a população da região e houve busca ativa dos pacientes para 
tratamentos nas UBS, além de atendimento nas ruas. No mesmo 
período, em 2009, foram nove casos de abandono. 

Outra ação que vem sendo construída e já mostra resultados 
é a captação de gestantes para realização do pré-natal e o 
planejamento familiar. Em 2009, na região do Zé, eram mais de 30 
gestantes e, com o trabalho de prevenção e cuidados das equipes, 
esse número foi reduzido para duas. Jailda Anastácio, enfermeira 
da equipe República, conta que em 2012 realizaram busca ativa 
e pré-natal de seis gestantes, na cracolândia. “Foi muito difícil 
a adesão delas, fizemos uma busca incessante e tínhamos que 
conversar todos os dias até aceitarem ser atendidas, mas fizemos 
um bom vínculo até o nascimento dos bebês”, conta.

Pequenos Passos
Para quem trabalha com população em situação de rua, a 

paciência e o cuidado são requisitos básicos. Segundo a médica 
Silvana do Nascimento, de uma das equipes da República, o 
tempo de uma consulta de morador de rua é três vezes maior 
do que o de um usuário residente. “É um processo mais lento, 
de formiguinha mesmo”, conta. 

Falar em êxito ou sucesso nas ruas é reconhecer e 
comemorar cada passo em direção aos menores cuidados e a 
melhoria da saúde dessa população. A enfermeira Jailda diz que 
todo pequeno movimento que essa população faz é êxito para 
as equipes. “Se melhorou a higienização ou a inclusão social, 
já ficamos felizes”, conta a enfermeira. Para Myres Calvalcanti, 
a autoestima de quem vive nas ruas é muito baixa e o desafio, 
segundo ela, é apoiar essa população no reconhecimento de 
que tem direitos. “O Consultório na Rua é o caminho mais 
curto para dar dignidade ao ser humano, é o SUS para toda a 
população”, afirma Myres.

“Moro na rua desde os 12 
anos. Vivo nela porque quero, 
aqui tudo é mais fácil. Durante 
a gravidez, quase tive o meu 
filho no Viaduto do Chá, na 
rua, mas a ACS Mel chamou a 
ambulância e tive meu quarto 
filho no Hospital Vergueiro. 
Ela cuidou de mim. Fiz todo o 
pré-natal na UBS da República 
e a Mel me levava em todos os 
exames de rotina. Pra quem 
mora na rua, o Consultório 
na Rua é uma estrutura para 
a gente, temos tudo que 
precisamos em questão de 
saúde. Estamos bem!” 

Ana Paula Araújo, 23 anos
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adriana souza Garcia 

A
A técnica em saúde bucal Adriana de Souza Garcia trabalha 
há 12 anos na área odontológica. Com 29 anos, é formada 
desde 2006 em uma escola técnica de Porto Alegre. A 
típica gaúcha, que toma chimarrão duas vezes por dia, 
mora em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, 

e trabalha na Unidade Básica de Saúde (UBS) Divina Providência, 
no Bairro Vila Jardim da capital. A unidade é responsável por uma 
população de, aproximadamente, seis mil pessoas e tem 4.900 
usuários cadastrados. Num município grande como Porto Alegre, que 
tem 101 equipes de Saúde da Família, a UBS em que Adriana trabalha 
se localiza num território que tem desde sofisticado shopping center 
a pequenas favelas. 
A técnica está há um ano na Estratégia Saúde da Família. Leva quase uma 

hora e meia para chegar ao trabalho todos os dias, mas diz valer a 
pena o esforço, pois gosta, realmente, do que faz. 

Casada há oito anos com Luciano Garcia e grávida de cinco 
meses da Marina – é sua primeira gravidez e o nome já está 
definido –, está vivendo um momento muito especial da sua 
vida. Além do seu trabalho, Adriana adora fazer caminhadas, 
passear e aguarda, agora, o momento de ser mãe. “O 
primeiro”, segundo ela, pois quer ter mais filhos.
A técnica em saúde bucal aceitou ser a entrevistada de 
Carreira e concedeu esta entrevista por meio de e-mail 
e telefonemas.

RBSF: Qual sua formação? 
Onde e quando a fez? Possui 
especialização(ões)? Qual(is)?
Adriana Garcia: Minha forma-
ção é de técnica em saúde bucal, 
na escola Klymus, em Porto Ale-
gre, onde conclui o curso no ano 
de 2006.

RBSF: Como e quando desco-
briu sua vocação profissional?
Adriana Garcia: Quando come-
cei a trabalhar como secretária 
numa clínica particular de odon-
tologia e acompanhar o dia a dia 

da equipe, me encontrei. Na épo-
ca me identifiquei bastante com 
o trabalho de um cirurgião-den-
tista, Carlos Roberto Fortuna, 
que virou meu ídolo. Admirava 
e ainda admiro muito o trabalho 
dele, que é para mim um grande 
artista e realiza seu trabalho com 
muito amor. Isso foi em 2001.

RBSF: Fale um pouco sobre 
seu ambiente de trabalho e 
de sua prática profissional.
Adriana Garcia: Trabalho em 
uma Unidade Básica de Saúde 

que possui uma equipe com-
posta por, aproximadamente, 20 
profissionais, mais 12 residentes 
e estagiários em alguns períodos. 
Eu percebo que toda a equipe 
está mobilizada para atender 
bem o usuário, por inteiro e em 
todas as suas necessidades. Essa 
mobilização também facilita a 
minha prática profissional, pois 
tenho liberdade para interagir 
e compartilhar com os outros 
profissionais. Participamos do 
Programa de Atenção Domiciliar 
(PAD) e, hoje, a unidade acom-

Texto:  Luciana Melo/ Fotos: Acervo UBS Divina rovidência
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panha e cuida de 20 pacientes 
por meio de visitas domiciliares. 
Eu faço por volta de cinco visitas 
por mês e é muito gratificante 
ver a felicidade do paciente com 
a visita. Muitas vezes só recebem 
esse tipo de cuidado quando va-
mos até eles.

RBSF: Você se sente realizada 
como técnica em saúde bucal? 
Se sim, por quê?
Adriana Garcia: Sim, sinto-me 
muito realizada. Tenho prazer 
em realizar a prevenção, tratar e 
orientar o paciente. Como técni-

ca em saúde bucal, basicamente, 
realizo remoção de biofilme, apli-
cação de flúor e orientações de 
higiene bucal. Entretanto, pre-
tendo continuar estudando e me 
tornar uma boa cirurgiã-dentista, 
no futuro. Esse é o meu sonho!

RBSF: Você tem percebido 
mudanças e evoluções nos 
tratamentos realizados?
Adriana Garcia: Sim, acredito 
que se você consegue orientar e 
informar os pacientes da impor-
tância do cuidado... nesse pro-
cesso, naturalmente, acontece 

uma conscientização e vincula-
ção e há uma maior chance de 
acompanhá-lo por muito tempo. 
Na UBS realizamos tratamentos 
básicos, em sua maioria res-
taurações e extrações, que não 
exigem a figura do especialista. 
Quando ocorre essa necessida-
de, encaminhamos para o Cen-
tro de Especialidades Odontoló-
gicas (CEO).

RBSF: O que a levou à Saúde 
da Família? 
Adriana Garcia: Foi um concur-
so público, em 2009, no qual me 
classifiquei em 11º lugar, e fui 
chamada em 2011 para ingressar. 
Na época, estava trabalhando em 
uma clínica particular e fiz o con-
curso apenas para ver como era a 
prova, não imaginei que passaria. 
Foi uma grande surpresa quando 
soube do resultado.

RBSF: Foi uma opção mais ra-
cional ou emocional por tra-
balhar na saúde pública? 
Adriana Garcia: Na época, foi 
uma opção mais racional, pois, 
até então, eu só tinha trabalha-
do em clínicas privadas, e sem 
qualquer experiência com a Es-
tratégia Saúde da Família. No 
entanto, achei que seria muito 
interessante para o crescimen-
to profissional e pessoal, tendo 
em vista uma série de capacita-
ções e atualizações que os fun-
cionários recebem.

RBSF: Como sente a prática da 
Estratégia Saúde da Família 
(ESF) no Brasil e na condição 
de participante dela?
Adriana Garcia: Percebo de for-
ma muito positiva e sinto que 
posso contribuir muito com o 
meu trabalho. Uma vez que nós 
da saúde comunitária temos um 
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contato mais direto com cada família e podemos 
conhecer o dia a dia de cada um, e participar de 
práticas que contribuem para que vivam melhor. 
Entre essas estão os grupos de tabagismo, de ges-
tantes, o de crianças na psicologia, ou o grupo 
Bonde do Cine. Esse último é realizado em uma 
escola, onde um grupo de profissionais se reúne 
com adolescentes para assistir a filmes diversos e 
depois fazerem discussões a respeito.

RBSF: A UBS em que você trabalha realiza al-
guma ação de prevenção nas escolas? Se sim, 
qual a sua participação? E como você avalia 
essa atuação?
Adriana Garcia: Como estou só há um ano na ESF, 
participei apenas de uma ação do Programa Saúde 
na Escola (PSE) no ano passado. Foi muito legal e já 
estamos nos mobilizando, organizando para a cam-
panha e todas as ações deste ano. Vamos fazer uma 
atividade com teatro, mas ainda não definimos o 
que exatamente. Estamos discutindo isso. 

RBSF: Você acha, de fato, que a Atenção Bási-
ca à Saúde tem condições de ser estruturan-
te em relação ao sistema de saúde como um 
todo? Por quê? 
Adriana Garcia: Acredito sim. A atenção básica 
tem condições de coordenar o cuidado das famílias 
se seguir na lógica da integralidade, e se a equipe, 
como um todo, assumir o papel de profissional de 
Saúde da Família. É um processo em que todos 
temos que caminhar juntos, com a mesma pers-
pectiva, para que a engrenagem toda funcione.

RBSF: Dê três motivos para ser um profissio-
nal de Saúde da Família?
Adriana Garcia:  Primeiro, o crescimento pesso-
al, o aprendizado com o próximo e a ampliação do 
conhecimento; depois, ter envolvimento e respon-
sabilidade social. Por último, conhecer a cultura da 
comunidade e valorizar as relações humanas.
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Raio X:Raio X:Raio X:RaioRaio X:RaioRaio X: xRaio X:Raio X:RaioRaio X:RaioRaio X:

1- PARA SER BOM MEU TRABALHO PRECISA DE: 
Desafi o.                                                                                                                           

2- FUNDAMENTAL NESTA PROFISSÃO É: 
Conhecimento e comprometimento.

3-
UM PACIENTE/ATENDIMENTO/MOMENTO 
MARCANTE FOI: Um paciente com necessida-
des especiais que concluiu o tratamento e não 
falta a uma consulta de revisão.

4- UM IDEAL: Um Brasil com lindos sorrisos

5- UM LEMA: Deixar sempre uma marca especial 
nas pessoas.

6- UM DESAFIO: Cursar Odontologia. 

7- PARA SER FELIZ: Ter uma boa saúde e família

8- SE NÃO FOSSE MÉDICA, SERIA: Seria 
cirurgiã-dentista.

9-
UM ATENDIMENTO ESPECIAL NECESSITA: 
Boa estrutura, bons equipamentos, conheci-
mento e dedicação.

10- UM SONHO REALIZADO FOI: ITrabalhar na área 
que eu amo.

11- TRÊS COISAS ESSENCIAIS: Ética, dedicação e 
persistência.

12-
UMA INSPIRAÇÃO/MOTIVAÇÃO: Um profi ssio-
nal muito especial que admiro e em quem me 
espelho.

13- UMA ALEGRIA PROFISSIONAL: O resultado de 
um tratamento.

14- UMA CHATEAÇÃO: Criança com dor de dente 
me incomoda profundamente.

15- UM OBSTÁCULO: A falta de assiduidade dos pa-
cientes nas consultas.

16- DAQUI A DEZ ANOS ESTAREI: Formada em 
Odontologia.

17- O MELHOR DA PROFISSÃO É:  Minha realização 
como profi ssional

18- SAÚDE DA FAMÍLIA É: Atendimento humanizado

FINALIZANDO, UM CONSELHO:Atenda o seu 
paciente como você gostaria de ser atendido
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Texto: Fernando Ladeira e Raphael Gomes/ Fotos: Luciana Melo

Governos federal e municipais dialogam em 
prol da qualidade da saúde

O ano de 2013 marca o início de um 
novo ciclo para a gestão municipal 
brasileira. É o momento em que 
os novos gestores e gestoras assu-
mem seus postos para colocar em 

prática o plano de governo vislumbrado para sa-
nar os anseios da população local. Diante desse 
contexto, Brasília ficou movimentada com quase 
18 mil gestores municipais, assessores, parla-
mentares, representantes de entidades munici-
palistas e do anfitrião, o governo federal, que se 
reuniram em dois eventos de grande porte. 

No primeiro, o Encontro Nacional com Novos 
Prefeitos e Prefeitas (ver Box), realizado entre 28 e 

30 de janeiro, a Secretaria de Relações Institucio-
nais da Presidência da República mobilizou a Espla-
nada dos Ministérios para apresentar o leque de 
ações, políticas e programas, linhas de financia-
mento em vigor e mecanismos para participação 
de gestores novos e reeleitos. 

Em seguida, o segundo, nos dias 31 de janeiro 
e 1º de fevereiro, quando o Ministério da Saúde 
realizou, em iniciativa inédita, o Acolhimento Na-
cional aos Secretários e Secretárias Municipais de 
Saúde. Teve foco nos temas melhoria do acesso 
e da qualidade na atenção básica, regionalização, 
Contrato Organizativo de Ação Pública (Coap) e 
Redes de Atenção à Saúde. Realizado em parceria 
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com o Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saú-
de (Conasems), o evento foi 
organizado para apresentar 
programas, políticas e ações 
do ministério aos secretários 
e secretárias, que puderam 
– ainda – cadastrar seus mu-
nicípios conforme as necessi-
dades locais de saúde.

Na abertura do acolhi-
mento, mais de 2.500 secre-
tários e secretárias de saúde 
e assessores de todo o País 
estiveram presentes. Após 
assinar portarias que defi-
nem ou garantem recursos 
para políticas/programas de-
senvolvidos pelo Ministério 
da Saúde, o ministro Alexan-
dre Padilha pediu um minuto 
de silêncio pelas vítimas do 
incêndio na boate em Santa 
Maria (RS) e lembrou que o 
socorro e a sobrevivência de 
muitos dependeram da rede 
de saúde existente e da cola-
boração de secretários muni-
cipais em todo o Brasil.

Padilha afirmou que todos 
os gestores são responsáveis 
pelo esforço em garantir o 
direito, único no mundo e 
constitucional, do sistema 
de saúde ser disponibilizado 
a todos em solo brasileiro 
como um dever de Estado. 
“Cada ato de vocês ajuda 
a fazer crescer este País, ser 
mais soberano e mais rico. 
Vocês são valiosos e por isso 
fizemos este encontro”, en-
fatizou o ministro. Lembrou 
que todos têm a respon-
sabilidade de realizar uma 
atenção básica de qualidade 
e ordenadora do sistema, ci-

tando depois as novidades 
que encontrariam relaciona-
das aos Nasf, Saúde Bucal, 
Requalificação de Unidades 
Básicas de Saúde e e-SUS, 
entre outros (objetos de ou-
tras matérias desta edição).

No dia seguinte, em uma 
das oficinas, Helvécio Miranda 
Magalhães Júnior, secretário 
de Atenção à Saúde, realçou 
que a aproximação dos muni-
cípios com o governo federal 
é importante devido às ofer-
tas variadas de financiamento 
que independem do tamanho 
dos entes federados. “Precisa-
mos deixar claro aos municí-
pios que a busca de recursos 
deve ser na atenção básica e 
nas Redes de Atenção à Saú-
de, tais como a Rede Cego-
nha, o programa Viver sem 
Limites e o tratamento e pre-
venção do câncer”, enfatizou 
o secretário ao reforçar, ainda, 
que o investimento em infra-
estrutura e tecnologia tam-
bém deve ser contemplado, 
como a implantação do siste-
ma e-SUS.

Atenção 
Básica

Todas as secretarias do 
Ministério da Saúde partici-
param do Acolhimento Na-
cional, e pela Secretaria de 
Atenção à Saúde parte do 
foco foi centrado na aten-
ção básica (AB). “O modelo 
de AB tem de ter as mesmas 
diretrizes para o País, mas 
não a mesma execução”, 

...todos os gestores 
são responsáveis pelo 
esforço em garantir o 
direito, único no mundo 
e constitucional, do 
sistema de saúde ser 
disponibilizado a todos 
em solo brasileiro como 
um dever 
de Estado...”

“
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parafraseou ao ministro Ale-
xandre Padilha o diretor do 
Departamento de Atenção Bá-
sica, Hêider Aurélio Pinto, que 
destacou ações em curso pro-
movidas pelo DAB abertas – à 
época do evento – às adesões 
dos municípios.

PMAQ-AB

Em 2012, o Programa Nacio-
nal de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB) foi uma das prin-
cipais estratégias do Ministério 
da Saúde para avaliar a quali-
dade da atenção básica ofere-
cida à população brasileira, que 
permitiu fazer um importante 
mapeamento que vai auxiliar 
os gestores na melhoria desse 
atendimento.

No primeiro ciclo do PMAQ-
-AB, aderiram 17.482 equipes 
de 3.972 municípios brasileiros, 
meta que ultrapassou as expec-
tativas do Ministério da Saúde. 
Desse total, foram certificadas 
16.164 equipes, de 3.847 mu-
nicípios. Em contrapartida, em 
2011 foram repassados aos 
fundos municipais de saúde R$ 
56.907.800,00. Em 2012, o repas-
se alcançou R$ 829.233.400,00 
e, de janeiro a março de 2013, os 
fundos municipais de saúde já re-
ceberam R$ 169.155.600,00. 

Considera-se que um dos mo-
tivos do sucesso do programa foi 
o repasse financeiro ajustado de 
acordo com o desempenho das 
equipes. Ou seja, quanto melho-
res os indicadores, maior o repas-
se – o que estimulou a mudança 
no cuidado em prol da qualidade 

desejada pelos usuários do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

O resultado do primeiro ciclo 
garantiu, para 2013, a universa-
lização do programa para todas 
as equipes de atenção básica do 
País e tornou possível a expan-
são do PMAQ para outros mo-
delos de equipes: as dos Centros 
de Especialidade Odontológica 
(CEO)  e as dos Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (Nasf).

Com isso, os novos gestores 
se beneficiam do programa. Para 
se ter uma ideia, mais de 52.728 
equipes (entre eSF/eAB, eSFSB/
eABSB, Nasf e CEO) aderiram 
ao segundo ciclo do PMAQ, re-
presentando a participação de 
5.211 municípios brasileiros. A 
estimativa é de que o Ministério 
da Saúde repasse em 2013 a es-
sas equipes, nos moldes do pri-
meiro ciclo, um total aproximado 
de R$ 1.670.015.700,00.

Requalifica UBS

O Programa de Requalifica-
ção de Unidades Básicas de Saú-
de (Requalifica UBS) é uma das 
estratégias do Ministério da Saú-
de para a estruturação e o for-
talecimento da atenção básica. 
Propõe que a estrutura física da 
UBS seja facilitadora de mudan-
ça das práticas das equipes de 
saúde, possibilitando a melhoria 
da qualidade do serviço ofereci-
do aos usuários do SUS.

O programa cria incentivo 
financeiro para a reforma, am-
pliação e construção de UBS. 
Todo o processo – da adesão/
inscrição de propostas até a 
prestação de contas das etapas 

de desenvolvimento – é reali-
zado pelo Sistema de Monito-
ramento de Obras (SISMOB).

Até o presente momento, o 
Ministério da Saúde habilitou 
5.483 obras de reforma, 5.674 
de ampliação e 4.604 de cons-
trução, beneficiando 3.968 
municípios brasileiros com um 
aporte financeiro total de R$ 
2,3 bilhões [somando constru-
ção, reforma e ampliação]. 

Com a publicação das Porta-
rias de nº 339/GM/MS, nº 340/
GM/MS e nº 341/GM/MS, os 
novos gestores puderam ins-
crever propostas de reforma, 
ampliação e construção de UBS 
nos seus municípios. Até o fi-
nal de 2014, devem ser R$ 3,9 
bilhões que irão contemplar a 
todos municípios que fizerem 
adesão pelo SISMOB.

PROVAB 

O Programa de Valorização 
do Profissional da Atenção Bá-
sica (Provab) tem por objetivo 
prover os municípios com pro-
fissionais de saúde para desen-
volvimento da atenção básica 
em locais remotos ou periferias 
das grandes cidades. É coorde-
nado pela Secretaria de Ges-
tão do Trabalho e Educação 
em Saúde (SGTES) em parceria 
com a Secretaria de Atenção à 
Saúde. Criado em 2011, con-
tou com a participação do pri-
meiro grupo de profissionais 
(médicos, cirurgiões-dentistas 
e enfermeiros) em 2012. Em 
sua segunda edição (2013), o 
programa multiplicou em mais 
de 10 vezes as adesões e ha-
bilitou 4.569 médicos para 
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1.347 municípios (veja matéria na página 49).
O Provab está entre as medidas adotadas pelo 

ministério para suprir a carência de profissionais 
de saúde, especialmente médicos, uma vez que há 
mais postos de trabalho disponíveis do que alunos 
saindo dos cursos de medicina.

aVaLiaÇÕEs

Com mais de 15 mil habitantes, o município 
de Mâncio Lima (AC) tem mais de 90% de co-
bertura da Estratégia Saúde da Família (ESF). Pre-
sente ao Acolhimento Nacional, Josianis Araújo 
Rodrigues, pela segunda gestão como secretário 
de Saúde, afirma que entre os desafios de ges-
tão a enfrentar está, em primeiro lugar, a in-
suficiência dos recursos para sanar os desafios 

seguintes, que são a falta de profissionais (so-
bretudo de médicos), a estruturação das UBS e 
as condições de trabalho das equipes. “Tivemos 
avanços importantes, mas precisamos melhorar, 
e este evento serve de estímulo para desenvol-
ver ações estratégicas na realidade local”, afir-
ma o secretário.

A secretária de Saúde Célia Correia Paz saiu 
do evento com informações suficientes para fa-
zer a adesão de três propostas de construção 
de UBS em Riolândia, município paulista com 
mais de 10 mil habitantes e cobertura de ESF 
que chega a 75% da população. Célia considera 
a participação uma oportunidade para dialogar 
com o governo federal e “saber a experiência 
dos municípios”, que podem lhe ajudar nos de-
safios que terá durante a gestão, sendo os três 

Sob o tema “Municípios fortes, 
Brasil sustentável”, o governo fe-
deral fez-se representar, em peso, 
para os novos prefeitos e novas 
prefeitas eleitos e/ou reeleitos que 
puderam atender ao convite da 
Secretaria de Relações Institucio-
nais da Presidência da Repúbli-
ca e compareceram ao Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, 
em Brasília, de 28 a 30 de janeiro. 
A intenção do governo federal foi 

de recepcionar os novos gestores 
municipais, apresentar seus princi-
pais planos e programas, oferecer 
oficinas de capacitação e apoio à 
gestão municipal e, ainda, aten-
dimento dos ministérios em cinco 
salas especialmente organizadas 
para a ocasião.

Na abertura oficial do Encontro 
Nacional com Novos Prefeitos e 
Prefeitas, na tarde do dia 28, o pri-
meiro ato da presidenta da Repú-

Novos prefeitos e novas prefeitas
blica, Dilma Rousseff, foi pedir 
e participar de 1 minuto de si-
lêncio em respeito às mortes no 
incêndio na boate Kiss em Santa 
Maria (RS). Em seguida, chamou 
ao palco, um por um, todos os 
ministros de Estado, os presiden-
tes de bancos oficiais (CEF, BB, 
e BNDES) e de autarquias (Cor-
reios, Sebrae e Telebras), do Le-
gislativo e Judiciário federais.

Após Ellen Oléria cantar o 
Hino Nacional, Dilma Rousseff 
dirigiu-se ao exclusivo público 
formado por prefeitos e prefeitas 
para lembrar-lhes de que, assim 
como ela, haviam sido escolhidos 
para governar em conformidade 
às esperanças dos cidadãos, 
para realizarem promessas feitas 
durante as eleições. Àqueles em 
segundo mandato, a presidenta 
agregou que governar implica 
planejar, priorizar, implementar, 
acompanhar e fiscalizar. Devido 
a isso, afirmou que o governo fe-
deral será parceiro e dará suporte 
aos governantes municipais para 
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enfrentarem os desafios de cada um 
que, no conjunto, são os desafios do 
País. “Este encontro é um momento 
especial, importante para fortalecer 
nosso diálogo e trabalho conjunto”, 
destacou a presidenta.

“Vivemos um momento de con-
solidação das forças federativas”, 
afirmou a presidenta da República 
antes de informar que o governo fe-
deral disponibilizou para investimen-
tos novos em diferentes áreas R$ 
66,8 bilhões. Para saneamento, pa-
vimentação e mobilidade urbana, R$ 
35,5 bilhões. Para seleções de pro-
jetos na construção de novas Uni-
dades Básicas de Saúde e melhoria 
de equipamentos (Requalifica UBS), 
Minha Casa Minha Vida, creches e 
quadras esportivas, implantação de 
cidades digitais e outros programas, 
mais R$ 31,3 bilhões. 

Dilma Rousseff afirmou que o 
Brasil está melhor do que há uma 
década, mas ainda com muito por 
fazer, e citou como exemplo os 36 
milhões de brasileiros que ainda vi-
vem na extrema pobreza, situação 
que o governo pretende mudar até o 
próximo ano por meio do Plano Bra-
sil sem Miséria. Zerar esse cadastro 

existente no programa Bolsa-Família, 
permitindo que essas famílias pas-
sem para um melhor nível de vida. 
“Para tornar verdadeiro o Brasil com 
que sonhamos, devemos trabalhar 
mais e mais juntos”, afirmou a pre-
sidenta, que manteve a porta aberta 
ao diálogo com os novos gestores 
“para melhorar as condições de vida 
da população”.

Até o final do encontro, no dia 
30, foram realizados 15 painéis na 
programação principal, 12 na pro-
gramação Brasil sem Miséria e 36 
mesas-redondas da programação 
Boas Práticas. Além dessas exposi-
ções e conversas, 6 salas de oficinas 
foram dispostas a prefeitos, prefeitas 
e assessores: 1 da Caixa Econômica 
Federal, 1 de Apoio à Gestão Munici-
pal e as outras 4 seguiram os eixos 
estratégicos de Desenvolvimento do 
Encontro Nacional: Econômico, So-
cial, Urbano-ambiental, e Participa-
ção Social e Cidadania. Também 11 
salas de atendimento foram dispos-
tas aos participantes para esclare-
cimentos e conversas com técnicos 
dos Ministérios da Educação, Saúde, 
Cidades, Cultura, Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Meio Am-

biente, Esporte, Turismo, Agricultura, 
Desenvolvimento Agrário e os do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

No terceiro painel do dia 29, rela-
tivo às políticas de saúde, o ministro 
Alexandre Padilha afirmou que tudo 
o que o Ministério da Saúde pode 
organizar não acontece sem forte 
parceria municipal. Enfatizou para os 
prefeitos se apoderarem do Índice 
de Desenvolvimento do Sistema Úni-
co de Saúde, IDSUS, que é conside-
rado um excelente sistema de apoio 
à gestão na área de saúde. “Tem os 
programas e ações em desenvol-
vimento no município, a política de 
remuneração e sua evolução, além 
dos indicadores de saúde locais, 
que permitem ao gestor terminar o 
mandato com a certeza de ter rece-
bido a prefeitura, na área de saúde, 
com um IDSUS ‘X’ e, ao sair, entregá-
-lo com um IDSUS ‘XY’”.

Saiba mais
IDSUS – instrumento para o gestor 
acompanhar o desenvolvimento da 
saúde no município:
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1080

principais a dificuldade de contratar e fixar médicos, 

a de prover a Santa Casa com recursos suficientes 

para os procedimentos necessários, além do fortale-

cimento da Rede de Urgência e Emergência.

Apesar de ser o primeiro Acolhimento realizado, 

o evento do Ministério da Saúde provoca seus efei-

tos. Maria Clemens de Araújo, secretária de Saúde 

de Santa Rita de Cássia (BA), município com mais 

de 26 mil habitantes e cobertura de ESF de 88% da 

população, que disse ter chegado a Brasília “cheia 

de problemas, mas o pronunciamento do ministro 

da Saúde me animou, e a perspectiva é esta: a saúde 

está avançando mais, o SUS já avançou muito, ainda 

há novidades sendo lançadas e agora estamos com 

mais gás para trabalhar”.
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“T
emos a certeza de que ao final 

do atual ciclo do PMAQ teremos 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

mais acessíveis, e os usuários da 

Atenção Básica à Saúde (AB) vão 

perceber que houve redução nos tempos de espera e há 

mais humanização no atendimento que lhes é dispensado.” 

A afirmação é de Hêider Pinto, diretor do Departamento de 

Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/SAS/MS), após 

ser questionado quanto às expectativas relativas ao segun-

do ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), processo disparado 

em fevereiro com o início da etapa de adesão/(re)contratu-

alização do programa.

Se no primeiro ciclo, realizado no período 2011/12, 

aderiram 70% dos 5.570 municípios brasileiros, para o 

segundo ciclo, de 2013/14, foram contratualizados 4.971 

municípios, 89,2% do total, com expressiva participação 

de 30.240 equipes de Atenção Básica e 17.747 equipes de 

Saúde Bucal. Além da universalização (a possibilidade de 

adesão ao PMAQ) para todas as equipes de Atenção Básica 

e Saúde Bucal do País, já prevista no lançamento do progra-

ma, foi anunciada a inclusão dos Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) e dos Centros de Especialidades Odon-

tológicas (CEO). Dos 3.802 NASF e 1.276 CEO existentes 

nos municípios aderidos, inscreveram-se para participar do 

programa, respectivamente, 1.800 núcleos e 860 centros.

Para essas modalidades iniciantes no PMAQ, foram cria-

dos novos instrumentos colaborativos para a fase de desen-

volvimento do programa. O instrumento de Autoavaliação 

para Melhoria do Acesso e da Qualidade (AMAQ), em ver-

sões específicas para NASF e CEO, foi disponibilizado na 

página do PMAQ no portal do DAB para download (http://

dab.saude.gov.br/portaldab/index2.php), assim como foi re-

visada a versão para equipes de Atenção Básica e de Saúde 

Bucal. É importante dizer que a realização de autoavaliação 

corresponde a 10% da certificação das equipes.

Para facilitar a adesão das equipes e devido ao grande 

número de acessos ao portal do DAB, o processo de con-

tratualização foi simplificado, dispensando a necessidade 

de membros da equipe acessarem o sistema. De acordo 

PMaQ: acesso e 
qualidade em expansão!
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com Allan Nuno de Sousa, coordenador-geral de Acompa-

nhamento e Avaliação (CGAA/DAB), os gestores puderam 

entrar e cadastrar no sistema todas as equipes no progra-

ma, novas ou que já participaram no primeiro ciclo. Com o 

compromisso, no entanto, de apresentar a documentação 

comprovando a adesão voluntária das equipes na fase de 

avaliação externa. A adesão voluntária deve constar em ata 

de reunião assinada por todos e será verificada pelos avalia-

dores juntamente com o Termo de Compromisso.

17.021 equipes 
certificadas

A quinta lista de certificação das equipes foi publicada 

em junho e contemplou 17.021 equipes do primeiro ciclo, 

em 3.929 municípios. De acordo com Allan Sousa, aproxi-

madamente 18% obtiveram pontuação muito acima da mé-

dia, o que garante aos municípios onde atuam – até nova 

contratualização no programa – adicional mensal de R$ 8,5 

mil. Com pontos acima da média ficaram 45% das equipes, 

e seus respectivos municípios perceberão adicional mensal 

de R$ 5,1 mil. Finalmente, o conceito mediano ou abaixo 

da média certificou, aproximadamente, 35% das equipes, 

permitindo aos municípios receberem o plus mensal de R$ 

1,7 mil. A aplicação desses recursos tem como destinação 

a melhoria da Atenção Básica à Saúde e é definida pelos 

gestores municipais.

O PMAQ, segundo Alexandre Padilha, ministro da Saú-

de, “é a grande aposta por mais saúde e qualidade, assim 

como em dar mais recursos para as equipes que aceitem ser 

acompanhadas, monitoradas e capacitadas, e se esforçam 

por atender melhor a população”.

cidadão
http://dab.saude.gov.br/portaldab/cidadao_pmaq2.php

Gestor
http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sgdab/login.php

acOMPaNHE a aVaLiaÇÃO 
DE sUa EQUiPE (UBs) 

...definiu-se ainda que, 
somente neste segundo 
ciclo, durante a fase de 
desenvolvimento das ações 
pelas equipes, serão avaliados 
oito indicadores de saúde...”

“

e-SUS pontuará 
no PMaQ

Outra novidade do programa é o incentivo à implan-

tação do novo sistema de informação da atenção básica, 

o eSUS AB (veja Box 1). Para incentivar a substituição do 

Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB), que não 

contempla as informações necessárias ao cuidado em saú-

de, incluiu-se o eSUS como um dos elementos que farão 

parte na certificação às equipes de saúde: 10% do desem-

penho  para EAB e ESB e 20% do desempenho para os 

NASF que estiverem utilizando o e-SUS. 

Com a substancial adesão de mais de 30 mil equipes de 

Atenção Básica, definiu-se ainda que, somente neste se-

gundo ciclo, durante a fase de desenvolvimento das ações 

pelas equipes, serão avaliados oito indicadores de saúde 

para a certificação. Segundo informa Allan Sousa, são três 

relativos à saúde da mulher, três à saúde da criança e dois 

a doenças crônicas (diabetes e hipertensão). Para o terceiro 

ciclo, voltarão a valer pontos os 20 indicadores do primeiro 

ciclo para as EAB.

Os pontos restantes serão obtidos pelas melhorias no acesso 

e qualidade de ações e serviços verificadas pelos 2.000 avaliado-

res da qualidade que, entre setembro e dezembro, visitarão as 

equipes, NASF e CEOs participantes do programa.
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nome social promove a inclusão 
de transexuais e travestis

Texto: Fernando Ladeira / Fotos: Gilson Goulart
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“C
omo quer ser tratada?” é uma 

pergunta mais frequente de ser 

feita e ouvida, nos dias de hoje, 

nos órgãos públicos e algumas 

empresas privadas em Teresina, 

capital do Piauí. É dirigida a travestis e transexuais por 

funcionários públicos e cidadãos de setores diversos sen-

sibilizados pelas ações e campanhas desenvolvidas pelo 

Estado e capital para incluir esses grupos na sociedade, 

em conformidade à Constituição Federal e legislações 

que lhes reconhecem o direito à cidadania.

O Piauí é referência e um dos Estados pioneiros 

na promoção dos direitos da população LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais). Em 2004, en-

trou em vigor a Lei Estadual nº 5.431, que proíbe a dis-

criminação em relação à orientação sexual e identidade 

de gênero. No ano seguinte, começou a funcionar a De-

legacia de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos e Re-

pressão às Condutas Discriminatórias, medida também 

adotada pela Paraíba e São Paulo. 

Em agosto de 2009, o Ministério da Saúde (MS) pu-

blicou a Portaria nº 1.820, conhecida como a Carta dos 

Direitos dos Usuários da Saúde. Pelo artigo 4º, os usuá-

rios têm direito a identificar-se não somente pelo nome 

e sobrenome civis – das certidões e documentos oficiais 

–, mas também pelo nome social, aquele pelo qual são 

conhecidos ou têm preferência para ser chamados. Por 

exemplo, um hipotético José dos Santos, que não se sen-

te incorporado nem reconhecido por esse nome civil, po-

deria registrar como nome social Lívia Starling.

A portaria ministerial repercutiu no Piauí em nova 

lei estadual, nº 5.916 de novembro de 2009, que deter-

minou aos órgãos públicos o registro do nome social em 

campo próprio nos formulários impressos e virtuais para 

travestis e transexuais, com a expedição de carteira de 

identificação com esse nome. “Foi um marco! A portaria 

Texto: Fernando Ladeira / Fotos: Gilson Goulart
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nome social promove a inclusão 
de transexuais e travestis

e as leis estaduais foram impactantes e, em 2010, foram 

divulgadas em conjunto por várias secretarias do Estado, 

de forma a promover e garantir a cidadania e o respeito 

a travestis e transexuais, além de reduzir o preconceito”, 

informa Maria Laura dos Reis, secretária-executiva da 

ONG Centro de Referência LGBT e transexual. 

A cereja do bolo, segundo Laura, não foi o Decreto 

Municipal nº 11.258/11, que corroborou o uso do nome 

social nas repartições públicas de Teresina, nem a norma-

tiva da Secretaria de Saúde com o mesmo conteúdo no 

município de Picos. O elemento definidor foi a Política 

Nacional de Saúde Integral LGBT (Box 1), lançada pelo 

Ministério da Saúde no final de 2011 (Portaria nº 2.836) 

após aprovação na Comissão Intergestores Tripartite. 

“Foi muito gratificante nos sentirmos reconhecidas e ter-

mos a sensação de trabalho realizado, de que vencemos 

barreiras e nossas lutas têm obtido resultados”, explica a 

secretária-executiva da ONG.

Movimento avançou

Segundo Kátia Souto, coordenadora-geral de Apoio 

à Gestão Participativa e Controle Social do Ministério da 

Saúde (CGAGPCS/ DAGEP/SGEP/MS), o movimento LGBT 

se desenvolveu com o passar dos anos, soube exercer 

pressão e obter avanços nas propostas do Ministério da 

Saúde. “É um grupo que teve classificação de compor-

tamento de risco, no início da epidemia de HIV/aids, mas 

reagiu, articulou-se e conseguiu, em 2009, a aprovação 

da política nacional pelo Conselho Nacional de Saúde e, 

na Conferência de Saúde de 2011, alcançou o reconheci-

mento da cidadania, em outros espaços que não apenas 

da doença”, afirma Kátia.

Prova disso é que para comemorar o Dia Nacional 

da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro, um dia 

antes o Ministério da Saúde anunciou, em conjunto com 

a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da 

República, medidas para reduzir a violência, a discrimina-

ção social, o preconceito e o estigma existentes contra 

essa população. Assim, além de campanha por meio de 

vídeo e cartazes “Travesti que se cuida denuncia”, esti-

mulou-se o uso do Disque 100 contra a violência e foi 

reforçado o uso do nome social no sistema de saúde com 

sua inclusão no Cartão Nacional de Saúde, o Cartão SUS.

“É importante entender que o nome social e o car-

tão são estratégias de valorização da cidadania, no con-

texto de uma estratégia global do Estado brasileiro de 

universalizar o Sistema Único de Saúde, de humanizar o 

...os usuários têm 
direito a identificar-
se não somente pelo 
nome e sobrenome 
civis – das certidões 
e documentos oficiais 
–, mas também 
pelo nome social, 
aquele pelo qual são 
conhecidos ou têm 
preferência para ser 
chamados”...

“



Revista Brasileira Saúde da Família42

tratamento e promover o respeito em relação à questão 

do gênero. Esta é uma política mais ampla de equidade 

e empoderamento das populações negra, LGBT, cigana e 

povos da floresta”, informou Luiz Odorico Monteiro, se-

cretário de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) do 

Ministério da Saúde.

Devido a essa estratégia, lembra o secretário, é que 

as entidades representativas da população LGBT indica-

ram uma travesti para titular no Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), Fernanda Benvenutty, que está no cartaz da 

campanha pelo nome social e cartão SUS.

Política e não 
privilégio

Desde o lançamento da campanha em prol do 

nome social no cartão, informa Fernanda, as travestis e 

trans se mantiveram atentas à chegada das impressoras 

dos cartões SUS e aos cartazes de divulgação nas Unida-

des Básicas de Saúde (UBS). “O problema é que, apesar 

de haver campo específico no sistema para fazer o regis-

tro, muitos profissionais não têm conhecimento e não 

usam, daí os cartões são impressos sem o nome social. 

De qualquer forma, os cartazes ajudam a campanha a 

chegar nos profissionais de saúde sem confronto, mos-

trando que é uma política pública, e não um privilégio”, 

diz ela, que é técnica de enfermagem da rede estadual 

de saúde em João Pessoa (PB). 

O não uso do nome social, no entanto, afasta 

muitas dos serviços de saúde, para evitar o constran-

gimento de serem chamadas pelo nome civil em que 

não se reconhecem, o que provoca reações morais ou 

de fundo religioso, ou mesmo o encaminhamento para 

a unidade DST/aids, até quando precisam de cuidados 

corriqueiros de saúde.

Capacitar para acolher
“As Secretarias de Atenção à Saúde (SAS) e de 

Gestão Participativa (SGEP) estão elaborando um mó-

dulo de ensino a distância do Provab (Programa de Va-

lorização do Profissional da Atenção Básica) para ca-

pacitar os profissionais de saúde no acolhimento com 

respeito e sem discriminação no SUS. O módulo deve 

estar pronto até agosto”, informa Kátia Souto. Em 

Olinda, segundo Chopelly Glaudystton – liderança tran-

sexual de Pernambuco –, foi realizada boa experiência 

de capacitação com agentes comunitários de saúde. 

Já em Vitória (ES), que tem toda a rede de saúde 

informatizada com prontuário eletrônico, o nome social 

foi implantado por decreto municipal, em 2011 – re-

centemente anulado por ação de parlamentares esta-

duais – e a capacitação foi efetivada por matriciamento 

dos técnicos da DST/aids. De acordo com a subsecre-

tária de Atenção à Saúde da capital, Fabíola Rios, no 

mesmo ano foi aprovado o Plano Municipal de Saúde 

para População LGBT, “não no âmbito das DST/AIDS, e 

sim da saúde integral”.

Em Uberlândia (MG), o Ambulatório Saúde das 

Travestis e Transexuais é sediado no Hospital das Clí-

nicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e 

está em fase de credenciamento para o processo tran-

sexualizador, com equipe formada por infectologista, 

endocrinologista, clínico geral, cirurgião plástico e um 

residente em psiquiatria, sob a coordenação da antro-

póloga Flávia Teixeira. 

Antes de ser instituído o ambulatório, destinado a 

atender transexuais, o funcionamento se alinhava à óti-

ca das DST/aids, para onde eram encaminhadas as tra-

vestis. Foi criado, então, o programa “Em cima do salto: 

saúde, educação e cidadania”, com a participação de 

estagiários de medicina e de residentes de medicina em 

Família e Comunidade, que são preparados para atuar 

na função da Atenção Básica à Saúde: acolhimento hu-

manizado, cuidado integral e respeito ao nome social.
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Cidadão tem 
direitos e deveres 

Aprovada pelo Conselho Nacio-
nal de Saúde, em 2009, com 11 
artigos, a Carta dos Direitos dos 
Usuários da Saúde é baseada 
em seis princípios básicos de ci-
dadania, dispostos em direitos e 
deveres do cidadão que procura 
atendimento de saúde, público 
ou privado. Juntos, asseguram o 
direito básico ao ingresso digno 
nos sistemas de saúde, e são:

1.  Todo cidadão tem direito 
ao acesso ordenado e or-
ganizado aos sistemas de 
saúde.

2.  Todo cidadão tem direito a 
tratamento adequado e efe-
tivo para seu problema.

3.  Todo cidadão tem direito ao 
atendimento humanizado, 
acolhedor e livre de qual-
quer discriminação.

4.  Todo cidadão tem direito a 
atendimento que respeite a 
sua pessoa, seus valores e 
seus direitos.

5.  Todo cidadão também tem 
responsabilidades para que 
seu tratamento aconteça da 
forma adequada.

6.  Todo cidadão tem direito ao 
comprometimento dos ges-
tores da saúde para que os 
princípios anteriores sejam 
cumpridos.

Conheça o documento:
http://www.conselho.saude.gov.
br/biblioteca/livros/AF_Carta_
Usuarios_Saude_site.pdf

Flávia Teixeira cita o exemplo de um médico 

atuante numa UBS do município, com a equipe de 

Saúde da Família, que dentro do consultório per-

cebeu discussão na área de acolhimento motivada 

pelo uso do nome civil para uma travesti. Orientou 

a atendente quanto ao direito ao registro, respeito 

e uso do nome social e efetuou o atendimento clíni-

co à usuária. “A atenção básica tem de estar aber-

ta à comunidade e grupos específicos, entender o 

que é acesso e acolhimento e construir linguagens 

próprias para grupos distintos, sem tratar diferentes 

como iguais”, afirma.

Uberlândia, desde 2007, utiliza o nome social nos 

registros. No início, as travestis chegavam a ir a outras 

unidades de saúde que não a que utilizavam apenas 

para confirmar a inclusão de seus nomes no prontu-

ário eletrônico. Com essa certeza, passaram a utilizar 

o cartão do SUS como documento oficial quando lhes 

era solicitada a identidade. Esse crescimento do senti-

mento de cidadania levou-as a organizarem-se ao redor 

de duas lideranças travestis/transexuais do município e, 

com isto, já contam com uma representante no Conse-

lho Municipal de Saúde.
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VERsUs: um relato da construção             
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a duas mãos: facilitadora

Nas inúmeras vezes que ouvi falar do VER-
SUS, antes de vivê-lo, já tinha percebido quão 
entusiasmados meus colegas ficavam ao relatar 
suas vivências, mas só hoje, depois de passar 
por duas edições, consigo entender que o brilho 
nos olhos era despertado por muito mais do que 
lembranças de experiências pessoais. Eu, na épo-
ca, compunha a chapa da Coordenação Nacional 
dos Estudantes de Saúde Coletiva (CONESC). 
Por conta dos desafios e da responsabilidade 
de estar na primeira gestão da Executiva, vinha 
conversando, com colegas que haviam militado 
no movimento estudantil, sobre ideias, projetos, 
sonhos. O VERSUS era unanimidade nas falas e, 
quando nos demos conta de que havíamos sido 
suficientemente cativados, estabelecemos como 

uma das prioridades da gestão atual a construção 
do projeto nos Estados que tinham o curso. Foi 
assim que me envolvi com o grupo que organizou 
as edições de verão e inverno de 2012 no Rio de 
Janeiro. Apenas alguns meses antes de virar faci-
litadora de uma turma.

Já nas reuniões preparatórias, pude perceber 
que o potencial transformador do VERSUS extra-
polaria em muito minha expectativa de formação 
complementar, com o objetivo de permitir aos es-
tudantes experimentações e abordagens diferen-
tes daquelas tradicionalmente encontradas nas 
universidades, excessivamente centralizadas na 
prática clínica assistencial. A Coordenação Esta-
dual conseguiu reunir instituições de ensino, pro-
fissionais do serviço nos níveis municipal e esta-
dual, estudantes de graduação e pós-graduação 
e militantes diversos do SUS. A tarefa de compa-
tibilizar diferentes propostas para práticas e de-

Por: Laís Relvas e Antonio Costa      Ilustrações: Roosevelt Ribeiro



45

bates e transformá-las em programações viáveis 
no curto espaço de 10 dias mostra o tamanho da 
dificuldade do projeto. A pluralidade expressou-
-se também nos diferentes níveis de atenção ex-
perimentados, da atenção básica à hospitalar, no 
contato com diferentes profissionais – de agentes 
comunitários de saúde a gestores do nível central, 
e na composição das turmas com estudantes de 
diferentes cursos e estágios de formação. Alguns 
estavam prestes a se formar, outros recém ingres-
sos na universidade. Ouso dizer que esta carac-
terística é a mais marcante, se não a responsável 
pela excepcionalidade do projeto. No entanto, a 
ficha não tinha caído até quando, no primeiro dia 
da primeira edição no Rio de Janeiro, no primeiro 
debate da primeira noite, sentamos em círculo e 
discutimos livremente o binômio saúde/doença.

a duas mãos: estagiário
Era uma tarde nublada. Parecia que as 

condições do tempo ajudavam a compor o ce-
nário da incerteza. Há alguns meses, eu fazia a 
inscrição em um estágio, em formato de vivên-
cia, no Sistema Único de Saúde, indicado por 
uma amiga. Ela não sabia muito bem do que 

...antes de vivê-lo, já 
tinha percebido quão 
entusiasmados meus 
colegas ficavam ao 
relatar suas vivências, 
mas só hoje, depois de 
passar por duas edições, 
consigo entender que 
o brilho nos olhos era 
despertado por muito 
mais do que lembranças 
de experiências 
pessoais...”

“

se tratava, muito menos eu. Visitamos o site e 
discutimos a proposta. Sabíamos pouco, mas, 
como seria no período de férias nas universida-
des, resolvemos nos inscrever mesmo assim. 
Pouco tempo depois, recebi a notícia de que 
havia sido selecionado.

Faltando menos de duas semanas para o iní-
cio do VERSUS, as informações ainda eram es-
cassas. Sabia que seria uma imersão, que ficaria 
pelo menos 10 dias longe de casa em acomoda-
ções fornecidas pela organização do estágio. Não 
sabia onde, como e nem qual era a programação. 
Até que chega a informação, a dois dias do início, 
de que teríamos de nos reunir em um convento, 
de onde partiríamos para o início da vivência.

É preciso voltar ao início. O dia estava nubla-
do. A mala com roupas e dúvidas. Eu ia para um 
convento com informações pouco confiáveis de 
um estágio que duraria dez dias. Ficaria em um lu-
gar até então desconhecido, com pessoas e pro-
gramação também desconhecidas. E o ponto de 
encontro era um convento. Se as variáveis fossem 
manipuladas para criar um clima tenso, talvez não 
fossem tão bem feitas. A essa altura, eu só sabia o 
nome da minha facilitadora e, pelas redes sociais, 
sabia que era uma pessoa de verdade, pois tínha-
mos amigos em comum.

No convento, juntaríamos todos os estagiá-
rios, já chamados de versusianos, que participa-
riam daquela edição. Tivemos uma reunião com 
representantes da prefeitura do Rio de Janeiro, 
da Secretaria Estadual e Saúde, do Ministério da 
Saúde e outras entidades governamentais parcei-
ras do projeto. Soubemos qual seria a rotina e o 
destino, que nos dividiríamos em equipes de 10 
participantes mais um facilitador, além das aco-
modações. O dia nublado passou a ser um re-
fresco no calor daquele forte verão. As dúvidas se 
dissipavam com os ventos.  

Fomos para o local, em uma zona distante 
do centro da cidade do Rio de Janeiro, área cer-
tamente mais deficitária em serviços públicos. 
Nesse local, ficariam três equipes, e juntamos 
um número próximo de 30 estudantes das dife-
rentes áreas da saúde e de outros cursos, como 
Gestão Pública. Já no primeiro debate, relativo 
à saúde-doença, a heterogeneidade do grupo 
se expressava forte. As diferenças eram gritan-
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tes. Era o primeiro dia, e o primeiro encontro 
já estava extremamente enriquecedor, porque 
as nossas diferenças eram os elementos que 
contribuíam para a união. E ainda existiriam 
outros 10 dias.

a quatro mãos: 
facilitadora e estagiário

Os dois relatos terminam no mesmo ponto, 
no começo do estágio, no primeiro debate con-
junto. Não por ter sido extremamente marcante, 
definidor do que seria o restante do estágio, mas 
porque foi o primeiro. Na impossibilidade de nar-
rar todas as oportunidades de trocas que o VER-
SUS proporcionou, aproveitamos o mês de mar-
ço e a efervescência que promove nos debates 
sobre saúde sexual e reprodutiva para exemplifi-
car nossas vivências a partir da visita à Casa de 
Parto David Capistrano. 

Muito além de conhecer a unidade, as ativi-
dades e os tipos de parto oferecidos pelas enfer-
meiras obstétricas, o encontro proporcionou ao 
grupo o conflito de saberes e práticas que trazía-
mos em nossas bagagens de educação formal e 
informal com o relato das usuárias e profissionais 
da unidade. Da mesma forma, aproveitamos a te-
mática desta revista como estímulo para um se-
gundo exemplo, que diz respeito ao modo como 
o VERSUS conseguiu despertar novos interesses 
e ampliar horizontes nos futuros profissionais ao 
evidenciar a atenção básica e suas rotinas para 
estudantes, formados em sua maioria por currícu-
los ainda curativistas e hospitalocêntricos.

Toda a inquietação gerada sempre culmi-
nava em potentes debates, que eram por vezes 
polêmicos e sem pretensão de esgotar qualquer 
tema. Nesses espaços, trazíamos à tona nossos 
estranhamentos e permitíamos-nos contrapor, 
por exemplo, o parto natural humanizado ao parto 
cirúrgico ou assumir a atenção básica como orde-
nadora das Redes de Atenção à Saúde e coorde-
nadora do cuidado, entre outras temáticas desen-
cadeadas. Era também nesses mesmos espaços 
que nossas posições, por vezes contraditórias, se 

...esses encontros 
e desencontros 
proporcionados 
pelo VERSUS 
complementam a 
formação, trazendo 
o estudante e futuro 
profissional da saúde 
para perto do SUS e 
apontando seu norte 
via atenção básica...”

“

expressavam, obrigando-nos ao exercício difícil e 
necessário de construção da democracia.

Muito mais do que as amizades construídas 
e do saber que contribuirá para a atuação futura, 
esses encontros e desencontros proporcionados 
pelo VERSUS complementam a formação, tra-
zendo o estudante e futuro profissional da saú-
de para perto do SUS e apontando seu norte via 
atenção básica. Permite uma melhor compreen-
são desse sistema complexo e daquilo a que ele 
se propõe. Para além do conhecimento prático, o 
VERSUS tem um incrível potencial transformador, 
que complementa aquilo que as universidades 
não têm promovido, pelo contato com a prática, 
com nosso sistema de saúde, em suas excelên-
cias e desafios. O VERSUS possibilita a formação 
de profissionais comprometidos com a ética da 
construção coletiva do SUS e assim esperamos 
que continue, enquanto for preciso, ganhando 
mais corações e mentes para esse projeto de ár-
dua execução.

Laís Relvas
Sanitarista. Graduada em Saúde Coletiva pela UFRJ. 
Facilitadora da turma CAP 5.1 no município do Rio de 
Janeiro na edição verão 2012.

Antonio Costa
Estudante de Psicologia na UFRJ – 9º período.
Estagiário da turma CAP 5.1 no município do Rio de 
Janeiro na edição verão 2012.
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ofi cinas e Fórum da Atenção Básica 
reforçam diálogo com os estados

Texto: Luciana Melo / Foto: Marcos Piovesan
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Nos quatro primeiros 

dias de abril, por 

meio de duas ofici-

nas e um fórum, o 

Departamento de 

Atenção Básica (DAB) promoveu a 

atualização e troca de informações e 

experiências entre gestores e técnicos 

estaduais, representantes dos Cosems 

e técnicos do Ministério da Saúde. As 

oficinas realizadas trataram do e-SUS 

e do Programa Brasil Carinhoso. Já 

o III Fórum Nacional de Gestão da 

Atenção Básica tratou dos temas em 

evidência na Atenção Básica à Saú-

de: PMAQ, Provab, Requalifica-UBS 

e Telessaúde.

O fórum, que acontece duas 

vezes ao ano, foi planejado estrategi-

camente para contemplar a chegada 

dos novos gestores e favorecer a con-

solidação de várias políticas nacionais. 

De forma inédita, as oficinas foram 

realizadas no período pré-fórum, rela-

cionadas a duas agendas estruturan-

tes, e-SUS e Brasil Carinhoso.

A Oficina de Implantação do e-

-SUS na Atenção Básica foi dirigida aos 

profissionais de tecnologia da informa-

ção das Secretarias Estaduais de Saúde 

e aos gestores de saúde reunidos por 

ocasião do evento. O novo sistema, 

que irá agregar progressivamente os 

demais sistemas vinculados à atenção 

básica, veio com o desafio de facilitar 

o processo de trabalho, melhorar o 

acompanhamento da gestão e redu-

zir o retrabalho com a coleta dados. 

Foi bem recebido, entre outros, por 

Rebeca Silva de Barros, do apoio insti-

tucional da coordenação estadual da 

Bahia. “A oficina do e-SUS foi muito 

legal, porque pudemos acompanhá-

-la sem ficar no campo da abstração. 

Pudemos visualizar o sistema, ouvir o 

que está sendo pensado para seu uso 

e o que está programado para a pri-

meira versão” (veja matérias na pág. 

21 e no encarte).

Com representantes estaduais 

da área de alimentação e nutrição, 

atenção básica e vigilância sanitária 

(programa de imunizações), a Oficina 

de Trabalho para Reforço às Ações da 

Saúde no Brasil Carinhoso teve mais 

de cem participantes. Houve destaque 

para a divulgação do Programa Na-

cional de Suplementação de Vitamina 

A, além da primeira etapa da Campa-

nha Nacional de Vacinação, realizada 

em junho deste ano. Patricia Jaime, 

coordenadora da Coordenação-Geral 

de Alimentação e Nutrição do DAB, 

chamou a atenção para a meta de 

suplementar cerca de 6,5 milhões de 

crianças com vitamina A em 2013. 

“Esperamos contar com o apoio de 

todos os profissionais que atuam na 

atenção básica do Sistema Único de 

Saúde (SUS) para garantir mais essa 

ação em prol da saúde e nutrição das 

crianças brasileiras”, afirmou.

O III Fórum Nacional de Ges-

tão da Atenção Básica foi aberto por 

Hêider Aurélio Pinto, diretor do De-

partamento de Atenção Básica, que 

apresentou um panorama geral da 

atenção básica. Hêider abordou a 

ampliação do financiamento, a cons-

trução de Unidades Básicas de Saúde 

Fluviais, a melhoria da qualidade da 

atenção básica e a valorização dos 

trabalhadores, além do fortalecimento 

da gestão e do controle social. 

Na sequência, o Programa Nacio-

nal de Melhoria do Acesso e da Qua-

lidade da Atenção Básica (PMAQ) foi 

discutido em mesa formada por Allan 

Nuno, coordenador-geral de Acompa-

nhamento e Avaliação do DAB, e re-

presentantes das secretarias estaduais 

...escutamos as 
necessidades dos 
Estados e municípios 
quanto às dificuldades 
encontradas em relação 
ao programa, tais 
como o remanejamento 
de profissionais, o 
cumprimento da carga 
horária dos médicos nos 
municípios...”

“
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de Saúde do Rio Grande do Sul e da Bahia, Sandra Fagun-

des e Ricardo Heinzelmann. Foram anunciados o aprimo-

ramento da pesquisa de satisfação dos usuários e o custeio 

de banda larga de internet para as Unidades Básicas de 

Saúde que tiverem pelo menos uma equipe participando 

do programa. 

Em seguida, debateu-se o Programa de Requalifica-

ção das UBS, o Telessaúde e o Programa de Valorização 

do Profissional da Atenção Básica, Provab. Felipe Proenço, 

diretor-adjunto do Departamento de Gestão da Educação 

em Saúde (DEGES), apresentou o Provab aos participantes 

e afirmou que o evento permitiu a discussão do processo 

de implantação das comissões de coordenação estaduais e 

perceber a repercussão de um mês de atuação dos médicos 

do programa. No momento de tira-dúvidas, pós-apresenta-

ção, segundo ele, “escutamos as necessidades dos Estados 

e municípios quanto às dificuldades encontradas em relação 

ao programa, tais como o remanejamento de profissionais, 

o cumprimento da carga horária dos médicos nos municí-

pios e a relação entre os médicos do Provab e o PMAQ”.

Para Eduardo Melo, coordenador da Coordenação-

-Geral de Gestão da Atenção Básica, o III Fórum foi singu-

lar, dado o contexto de renovação de cerca de 70% dos 

gestores municipais. “Estamos num período-chave e fazer 

o fórum neste momento será definidor do andamento das 

ações. O evento facilitou muitas conversas, e os partici-

pantes saíram com mais clareza, disposição e energia para 

implementar e planejar suas ações”, analisou Melo em um 

balanço do fórum.

Adriano de Oliveira, da Subsecretaria de Atenção Pri-

mária do Distrito Federal, considerou o evento importan-

te para fomentar a produção de identidade gestora dos 

Estados. “No processo histórico de descentralização e de 

municipalização do SUS, deixou-se um vazio no papel dos 

Estados, e agora estamos num momento forte de resgate 

desses papéis. O Ministério da Saúde tem promovido a co-

participação e cogestão por parte dos Estados, o que tem 

gerado a melhoria dessa relação”, afirmou Adriano. Citou, 

ainda, as discussões dos pequenos grupos como momen-

tos ricos de debates e trocas de experiências.

Com uma característica de identificação de desafios 

e problemas e de dar mais qualidade ao que já está em 

andamento, o III Fórum Nacional de Gestão da Atenção 

Básica foi diferente do anterior realizado em dezembro de 

2012, cuja proposta era de realizar um balanço das ações. 

Hêider Pinto ressaltou, no encerramento do encontro, a 

importância de prosseguir os debates e chamou os partici-

pantes a aproveitar as oportunidades de diálogo e reforçar 

o momento de aumento de recursos para fazer avançar os 

programas e ações da atenção básica.
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Um crescimento de mais de 10 vezes em re-
lação ao ano passado. Esse é o resultado 
obtido na segunda edição do Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção Bá-
sica (Provab), iniciada em 28 de fevereiro. 

Se em 2012 foram 293 os municípios beneficiados com a 
presença de 381 médicos, neste ano 1.437 municípios, em 
todo o Brasil (veja o Quadro 1, de regi-
ões), foram contemplados com a atua-
ção de 4.569 médicos pelo período de 
1 ano, que é o de duração do contrato. 
No decorrer do semestre, no entanto, 
houve desligamentos de 992 médicos, 
por motivos diversos.

“Estamos contentes com o resulta-
do! O programa está respondendo às 
expectativas de fortalecer a rede de 
atenção básica nos municípios e de 
inserir a atividade de educação per-
manente aos profissionais, o que nos 
permite projetar mais inserções para os 
próximos anos”, afirma Felipe Proenço, 
diretor do Departamento de Gestão da 
Educação na Saúde (Deges), da Se-
cretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde. Segundo ele, a 
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Médicos chegam a 1.437 
municípios com Provab ii

Texto: Fernando Ladeira

...O programa está 
respondendo às ex-
pectativas de fortale-
cer a rede de atenção 
básica nos municí-
pios e de inserir a 
atividade de educa-
ção permanente aos 
profissionais, o que 
nos permite projetar 
mais inserções para 
os próximos anos...”

“

parceria com o Departamento de Atenção Básica (DAB) na 
comissão coordenadora e no Comitê Executivo do Provab, 
junto a outros órgãos, tem sido fundamental para discutir o 
programa e obter o provimento dos profissionais necessá-
rios para o cuidado da população.

O aumento expressivo de 2012 para 2013, conforme 
Proenço, se deve a que os médicos aguardaram os resul-

tados e significados da primeira edição, 
em que participaram os 381 pioneiros. “O 
recebimento do adicional de 10% em pon-
tuação na residência médica com conse-
quente especialização, mais o pagamento 
da bolsa de R$ 8 mil, provocou essa rea-
ção”, avalia.

Pela atual versão do Provab, o médico 
que adere ao programa recebe bolsa de R$ 
8 mil mensais do Ministério da Saúde, tem 
as atividades acompanhadas por supervi-
sor de uma das instituições de ensino vin-
culadas à Unasus (Universidade Aberta do 
Sistema Único de Saúde) e possui a obri-
gatoriedade de inscrever-se em curso de 
pós-graduação teórico-prático (32 horas de 
trabalho semanais + 8 horas de estudos) 
com 12 meses de duração. Os profissionais 
bem avaliados obtêm bonificação de 10% 
nos exames de residência médica.

Desde o início do programa, foram desligados 968 mé-
dicos. Desses, 46,5% saíram do programa por convocação 
em residência médica e 29,8% foram desligados por des-
cumprimento da carga horária estabelecida ou descumpri-
mento de outras regras do edital. “O programa está sendo 
rigoroso em relação à carga horária para garantir o atendi-
mento das 32 horas pelo médico nas Unidades de Saúde 
da Família”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Antonio Ribas, técnico da Coordenação-Geral de Ges-
tão da Atenção Básica (CGGAB/DAB), lembra que ao final 
do período serão mais de 3.500 médicos que terão atuado 
durante 12 meses na atenção básica brasileira, um impor-
tante aprendizado sobre a realidade das ações de saúde 
em municípios distantes e de difícil acesso ou em periferias 
das grandes cidades. 

Médicos contratados pelo Provab (2013)

Região
Nº municípios 

validados
Nº médicos 
contratados

Centro-Oeste 101 276

Nordeste 711 2.649

Norte 99 248

Sudeste 357 1.027

Sul 169 369

Brasil/Total 1.437 4.569

Desligamentos
(1º semestre)

151 992

Brasil/Total 1.286 3.577

Quadro 1

Fonte: Deges/DAB – 2013
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prevalência da relação entre as alterações posturais e 
odontológicas na síndrome do respirador bucal em 
crianças de uma Unidade Básica de saúde da Família A
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Dayana Kelly s. Oliveira 1

Débora Dupas G. Nascimento 2

Lidiane da s. Gomes 3

REsUMO

A respiração bucal é definida como uma substi-
tuição do padrão correto de respiração nasal para um 
padrão inadequado bucal ou misto (buconasal). O in-
divíduo que desenvolve essa mudança em seu padrão 
respiratório apresenta alterações miofaciais que modifi-
cam o eixo corporal e sua dinâmica funcional. Diversos 
estudos relacionam as alterações posturais e odontoló-
gicas à síndrome do respirador bucal. O objetivo des-
te estudo foi identificar a prevalência e o impacto da 
relação entre as alterações posturais e odontológicas 
na síndrome do respirador bucal em crianças atendi-
das por uma equipe de Saúde da Família, localizada na 
região leste do município de São Paulo. Foram realiza-
das avaliações odontológicas e posturais em 112 crian-
ças de 6 a 10 anos de idade que residiam no território 
de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde da 
Família do município de São Paulo. 48 (42,8%) delas 
foram diagnosticadas como respiradoras bucais e, nes-
tas, foram identificadas a prevalência das principais al-
terações faciais, odontológicas e posturais, bem como 
alguns hábitos deletérios e comportamentais. Devido 
às inúmeras implicações estruturais e funcionais de-
correntes dessa síndrome, faz-se necessário o acom-
panhamento destas crianças por uma equipe multipro-
fissional capacitada, a fim de que suas consequências 
sejam minimizadas, a partir do conhecimento integral 
do desenvolvimento corpo-bucal, contribuindo assim 
para a implementação de um tratamento adequado em 
tempo oportuno.

Palavras-chave: Assistência odontológica para 
crianças. Postura. Programa Saúde da Família.

1 iNTRODUÇÃO

Desde o nascimento, a respiração nasal é uma si-
tuação elementar para o ser humano. Alterar o padrão 
respiratório e adquirir uma respiração bucal de suplên-
cia é uma adaptação funcional que acarreta modifica-
ções não somente nos órgãos e aparelhos diretamen-
te envolvidos, mas também na dinâmica corpo-bucal 
como um todo (KRAKAUER; GUILHERME, 2000). A fun-
ção respiratória ainda pode ser alterada para a via bucal 
quando ocorre alguma obstrução das vias respiratórias 
(MENEZES et al., 2006). 

Godoy, Niitsuma e Caromano (2000) definem a 
respiração bucal como uma substituição no padrão cor-
reto de respiração nasal para um padrão inadequado 
bucal ou misto (buconasal). O respirador bucal é o in-
divíduo que desenvolve esse padrão respiratório, acar-
retando mudanças no sistema respiratório, alterações 
miofaciais que modificam o eixo corporal e sua dinâmi-
ca. As causas orgânicas mais frequentes da respiração 
bucal são obstruções nasais e/ou obstruções faríngeas. 

Segundo Neiva et al. (2003), a manutenção do 
aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de 
vida do bebê confere um padrão correto de vedamen-
to labial e posicionamento da língua, o que promove 
a respiração nasal. Por outro lado, a amamentação ar-
tificial favorece a instalação da respiração bucal, pois 
os lábios permanecem entreabertos, possibilitando a 
entrada do ar.

A respiração bucal de suplência promove altera-
ções estruturais que são acompanhadas de desequilí-
brios miofuncionais (KRAKAUER; GUILHERME, 2000) e 
ocorrem várias mudanças nas relações posturais das es-
truturas envolvidas (SUBTELNY, 1975), mais especifica-

Ilustrações: Roosevelt Ribeiro
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prevalência da relação entre as alterações posturais e 
odontológicas na síndrome do respirador bucal em 
crianças de uma Unidade Básica de saúde da Família 

mente nas funções musculares (COOPER, 1989). Uma 
doença respiratória subjacente pode frequentemente 
alterar o alinhamento postural, portanto é importante re-
alizar uma avaliação da postura do paciente respiratório, 
especialmente uma criança em crescimento, para que 
correções necessárias sejam realizadas precocemente. 
Os comprometimentos típicos associados às disfunções 
posturais incluem dor e tensão muscular; diminuição da 
amplitude de movimento; fraqueza muscular; e percep-
ção cinestésica alterada do alinhamento (COLBY, 1998).

De acordo com Angle (1907), a respiração bucal é 
a mais potente causa de maloclusão, causando desen-
volvimento assimétrico dos músculos, bem como dos os-
sos do nariz, maxila e mandíbula, e uma desorganização 
nas funções exercidas pelos lábios, bochechas e língua. 
Di Francesco (1999) relata em seu estudo algumas ca-
racterísticas do respirador bucal, por exemplo: cansaço 
frequente, sonolência diurna, adinamia, apetite reduzido, 
alterações nutricionais, enurese noturna e déficit de apren-
dizado, como consequências da respiração bucal. Mar-
chesan (1993) verificou que os respiradores orais apre-
sentam falta de ar ou insuficiência respiratória, cansaço 
rápido nas atividades físicas, dores nas costas ou múscu-
los do pescoço, halitose, boca seca, olheiras etc.

Diversos estudos relacionam alterações posturais 
e odontológicas na síndrome do respirador bucal de-
vido a inúmeras implicações estruturais e funcionais 
decorrentes dessa síndrome. Uma respiração inade-
quada acarreta sequelas que podem ser determinadas 
a partir do conhecimento integral do desenvolvimento 

corpo-bucal, contribuindo para a implementação de 
tratamento adequado, minimizando os agravos já ins-
talados, assim como prevenindo novos casos.

O objetivo deste estudo foi identificar a prevalên-
cia e o impacto da relação entre as alterações posturais 
e odontológicas na síndrome do respirador bucal em 
crianças atendidas por uma equipe de uma unidade de 
Saúde da Família na região da Cidade Tiradentes, no 
município de São Paulo.

2 METODOLOGia

Trata-se de um estudo quantitativo, realizado a 
partir da aplicação de um instrumento de coleta de da-
dos estruturado, no período de janeiro/09 a agosto/09, 
em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), 
que está sob a gestão da Atenção Primária à Saúde 
Santa Marcelina, por meio do contrato de gestão da 
microrregião de Cidade Tiradentes e Guaianases.

A amostra foi composta por 333 crianças de 6 
a 10 anos cadastradas no Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB), em maio/2009. Destas, compa-
receram para avaliação multiprofissional na UBSF 112 
crianças, as quais foram divididas em grupos dispos-
tos em horários distintos para a avaliação. 

Os dados foram coletados por meio de um ins-
trumento de avaliação contendo: ficha de anamnese 
relacionada à odontologia e fisioterapia, composta 
por informações gerais da criança, específicas para o 
diagnóstico da síndrome do respirador bucal; exame 
postural realizado por meio de fotografias que foram 
tiradas nas posições anterior, perfil e posterior para 
análise das alterações descritas no quadro de avalia-
ção postural contido na ficha de avaliação. A máquina 
fotográfica foi apoiada a uma altura de 1 metro do solo 
e à distância de 2 metros de um fundo constante. A 
criança permaneceu em pé, sem se encostar à parede, 
com braços soltos ao lado do corpo, pés afastados no 
nível do ombro e olhando à frente da forma mais na-
tural possível. No teste da água na boca, foi solicitado 
que a criança colocasse um pouco de água na boca 
e permanecesse com os lábios em contato durante 
três minutos, que foram cronometrados. As que não 
conseguiram permanecer com água na boca duran-
te esse período ou demonstraram-se desconfortáveis 
foram consideradas respiradoras bucais. Seguindo a 
metodologia utilizada por Menezes (2006), também foi 
considerada respiradora bucal aquela que apresentou 
no mínimo três alterações faciais.

Os testes e fotos foram aplicados de forma direta 
com as crianças, mediante autorização dos responsá-
veis, após ciência dos objetivos do estudo, mediante 
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assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE). Já a ficha de avaliação foi preenchida com 
informações fornecidas pelos responsáveis. A pesqui-
sa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa da 
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo mediante 
parecer de no 140/09.

Foram utilizados como critérios de exclusão à 
participação na pesquisa o uso de aparelho ortodôn-
tico, criança em tratamento fisioterapêutico ou fonoau-
diológico, casos de falta à avaliação ou aqueles que 
não forem autorizados pelo responsável mediante a 
não assinatura do TCLE.

Características
 SIM

N                %                                                    

SIM

N                %      

Olheiras  30 62,5                18 37,5

Assimetria facial                         32 66,7 16 33,3

Lábio sup. curto                                    29 60,4 19 39,6

Lábio inf. evertido                          24 50 24 50

 SIM

N                %                                                    

SIM

N                %      

Sucção de chupeta                       28 58,3                 20 41,7

Sucção digital                                 3 6,3 45 93,8

 SIM

N                %                                                    

SIM

N                %      

Amam. mat. 
exclusiva  

15 31,3                 33 68,7

3 REsULTaDOs

Das 112 crianças avaliadas, 48 (42,8%) foram diag-
nosticadas como respiradoras bucais, sendo que destas 
23 (47,9%) eram do gênero masculino e 25 (52,1%) do 
gênero feminino. Com relação à distribuição etária, 11 
crianças (22,9%) tinham 6 anos; 10 (20,9%) 7 anos; 8 
(16,7%) 8 anos; 5 (10,4%) 9 anos; e 14 crianças (29,1%) 
tinham 10 anos de idade. As tabelas abaixo mostram os 
resultados obtidos com o estudo.
 
4 DiscUssÃO

No presente estudo, houve grande percentual de 
crianças respiradoras bucais que apresentaram altera-
ções no comportamento durante o sono, sendo que os 
hábitos de dormir de boca aberta e roncar foram os mais 
mencionados. Concordando com os nossos achados, 
Abreu et al. (2008), em seu estudo com 370 crianças 
de três a nove anos de idade, verificaram que 86% das 
crianças respiradoras bucais dormiam de boca aberta, 
assim como 79% delas relataram roncar. Já Felcar et 
al. (2010) observaram significativa incidência de ronco, 
baba, sono agitado com episódios de despertares nas 
crianças respiradoras bucais em relação às respirado-
ras nasais. 

Pudemos evidenciar, ainda neste estudo, que 
mais da metade dos respiradores bucais apresentou 
hábitos bucais deletérios como sucção digital e/ou uso 
de chupeta. Esses dados corroboram com os achados 
por Trawitzki et al. (2005) que evidenciaram que a pre-
sença de hábitos bucais deletérios podem contribuir 
para a instalação da respiração bucal. Segundo Castro, 
Cintra e Cintra (2000), a etiologia da respiração bucal 
está relacionada com os hábitos de sucção, como o 
uso prolongado da chupeta e mamadeira e a falta de 
aleitamento materno. Trawitzki et al. (2005) apontaram 
em seus estudos que as crianças diagnosticadas como 
respiradoras bucais receberam menor período de alei-
tamento materno e apresentaram histórico de hábitos 
orais deletérios em sua rotina, quando comparadas às 
respiradoras nasais. Neste estudo, a maior parte das 
crianças consideradas respiradoras bucais não recebeu 
amamentação materna exclusiva por seis meses. Lima 
(2003) concluiu que as alterações provocadas pela sín-
drome do respirador bucal podem ser prevenidas com 
a amamentação materna, pois permitirá o correto sela-
mento labial e favorecerá a respiração nasal. 

Verificamos, assim como outros autores, que os 
respiradores bucais apresentam mais comumente alte-
rações faciais, entre elas olheiras, assimetria facial, lá-

Tabela 1 – Comportamento das crianças respiradoras bucais 
durante o sono

Fonte: autoria nossa.

Fonte: autoria nossa.

Fonte: autoria nossa.

Fonte: autoria nossa.

Tabela  4 – Distribuição de alterações faciais encontradas nas 
crianças diagnosticadas como respiradoras bucais

Tabela  2 – Distribuição da amostra quanto à presença de hábi-
tos bucais deletérios

Tabela  3 – Distribuição da amamentação materna exclusiva até 
os seis meses de idade da criança

 SIM

N                %                                                    

SIM

N                %      

Dorme boca aberta         31 64,6                   17 35,4

Sialorreia noturna          24 50 24 50

Sono agitado                    23 47,9 25 52,1

Costuma roncar              25 52,1 23 47,9

Enurese noturna             10 20,8 38 79,2
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bio superior curto e inferior evertido. Isso ocorre porque 
a respiração bucal altera o crescimento e desenvolvi-
mento normal da face, em função do desequilíbrio pro-
vocado nos tecidos muscular, ósseo e dental (GUER-
RER, 2000). Esse desequilíbrio facial é acompanhado 
por alterações na tonicidade da musculatura labial, pro-
vocando o encurtamento do lábio superior e a eversão 
do lábio inferior (FALCÃO et al., 2003). Andrade et al. 
(2005) diagnosticaram, em mais de 90% de sua amos-
tra, hipofunção labial, ou seja, que não havia selamento 
labial, sendo que os lábios inferiores apresentavam-se 
evertidos em 97,5% dos casos.

Os estudos de Falcão et al. (2003), Menezes et al. 
(2006) e Cattoni et al. (2007) ressaltaram que alterações 
no palato estiveram mais presentes nas crianças respi-
radoras bucais. Evidenciamos que um grande percen-
tual da amostra com alterações na respiração apresen-
tou palato em forma de ogiva. 

As alterações oclusais mais encontradas neste es-
tudo foram a mordida aberta anterior, o apinhamento 
dentário e a mordida cruzada. A mordida aberta anterior 
ocorre devido à falta de pressão do lábio superior sobre 
os incisivos, necessitando que os dentes fiquem entre-
abertos para facilitar a respiração (PARIZOTTO; NAR-
DÃO; RODRIGUES, 2002). Esse tipo de anormalidade 
foi evidenciado em mais da metade das crianças res-
piradoras bucais, corroborando com os dados obtidos 
por Menezes (2006). 

O mesmo autor identificou que 25% das crianças 
respiradoras bucais não conseguiram realizar o teste 
de permanência da água na boca por três minutos. Em 
nosso estudo, quase metade das crianças diagnostica-
das como respiradoras bucais não conseguiu efetuar o 
teste, sendo que metade destas o realizou com descon-
forto, o que caracteriza a respiração mista e, dessa for-
ma, foram também consideradas respiradoras bucais. 
O resultado do teste foi complementado com os dados 
obtidos na avaliação odontológica para tornar o diag-
nóstico mais fidedigno. Evidenciamos que 77,2% das 
que não efetuaram o teste ou o fizeram com desconfor-
to apresentaram também características odontológicas 
que justificassem seu diagnóstico.

Segundo Rolf (1990), tanto as crianças respirado-
ras bucais quanto as respiradoras nasais, entre cinco 
e oito anos de idade, apresentam alterações posturais, 
porém as respiradoras nasais melhoram após os oito 
anos com o crescimento, enquanto que as bucais man-
tiveram as alterações, apresentando postura desorgani-
zada. No trabalho de Conti et al. (2011), as alterações 
posturais foram significativamente mais frequentes nas 
crianças do grupo com síndrome do respirador oral 
quando comparadas ao grupo de respiradores nasais.

Características
 SIM

N                %                                                    

SIM

N                %      

Mordida aberta ant.                   14 29,5                 34 37,5

Apinhamento 
dentário     

16 33,3 32 66,7

Mordida cruzada                    16 33,3 32 66,7

 SIM

N                %                                                    

SIM

N                %      

Realizado 
normalmente    

26 54,2 22 45,8

Realizado c/ 
desconforto            

11 22,9 37 77,0

Não realizado                    11 22,9 37 77,0

 SIM

N                %                                                    

SIM

N                %      

Cabeça inclinada                    5 10,4 43 89,6

Cabeça rodada                                 5 10,4 43 89,6

Ombros deprimidos                                3 6,3 45 93,8

Ombros desnivelados        18 37,5 30 62,5

Características
 SIM

N                %                                                    

SIM

N                %      

Palato ogival                       34 70,8           14 29,2

Fonte: autoria nossa.

Fonte: autoria nossa.

Fonte: autoria nossa.

Fonte: autoria nossa.

Tabela 5 – Distribuição da amostra quanto à presença de 
palato ogival

Tabela  6 – Distribuição numérica da amostra quanto às altera-
ções oclusais

Tabela 7 – Resultado do teste da água na boca

Tabela  8 – Distribuição da amostra quanto às alterações postu-
rais no plano frontal

Tabela  9 – Distribuição da amostra quanto às alterações postu-
rais no plano sagital

 SIM

N                %                                                    

SIM

N                %      

Protração cabeça                   19 39,6 29 60,4

Torácica retificada                                                 1 2,1 47 97,9

Hipercifose torácica                                              2 4,2 46 95,8

Lombar retificada                         1 2,1 47 97,9

Hiperlordose lombar          29 61,7 18 38,3

Ombros 
anteriorizados

25 52,1 23 47,9
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Foi encontrado, no referido estudo, grande per-
centual da variável ombros desnivelados no plano 
frontal e das variáveis relativas à protrusão da cabeça, 
ombros anteriorizados e hiperlordose lombar no plano 
sagital. A postura corporal de crianças que apresentam 
respiração bucal é descrita pela literatura como sendo 
pescoço projetado anteriormente, ombros encurvados 
e deprimidos, deformidades torácicas, musculatura ab-
dominal flácida, hipercifose torácica, hiperlordose lom-
bar, escoliose, escápulas aladas e protrusão abdomi-
nal (ARAGÃO, 1998; MARINS, 2001; MENEZES, 2006; 
OLIVEIRA, 2001). 

Segundo Aragão (1998), com a protrusão da 
cabeça, ocorre aumento do ângulo da entrada de ar, 
fazendo com que este possa chegar mais facilmente 
às vias aéreas inferiores por meio da boca. Essa mu-
dança da postura da cabeça gera as consequentes 
compensações em todos os outros segmentos do 
corpo, alterando a postura como um todo. Quando a 
cabeça se anterioriza, os ombros rodam internamente, 
deprimindo o tórax, o que leva a alterações no ritmo e 
na capacidade respiratória, ocasionando respiração rá-
pida e curta, diminuindo a oxigenação (ARAGÃO, 1998). 
Isso vem a concordar com o relato de cansaço referido 
durante a realização de atividades normais por crianças 
respiradoras bucais no estudo.

As alterações faciais, posturais, odontológicas e 
comportamentais encontradas neste estudo justificam 

a necessidade de acompanhamento e intervenção por 
uma equipe multiprofissional a fim de que seja garan-
tida melhor qualidade de vida às crianças e, dessa for-
ma, que se previnam agravos que possam surgir e se 
instalar na idade adulta.

5 cONcLUsÃO

Dessa maneira, observou-se, neste estudo, que 
várias são as alterações odontológicas e posturais 
encontradas nas crianças respiradoras bucais. A qua-
lidade do sono apresentou alterações, assim como a 
presença de hábitos bucais deletérios foi significante, 
já que mais da metade das crianças respiradoras bu-
cais em algum momento tive o hábito de chupar chu-
peta e/ou dedo. Além disso, menos da metade delas 
recebeu amamentação materna exclusiva. Com rela-
ção às alterações faciais, a presença de olheiras, as-
simetria facial, lábio superior curto e inferior evertido 
foi bastante evidenciada. Das alterações intrabucais, 
o palato ogival foi diagnosticado em uma grande por-
centagem da amostra, assim como alterações oclusais 
como apinhamento dentário, mordida aberta anterior 
e mordida cruzada. O teste da água na boca, utiliza-
do para diagnóstico, não foi realizado de forma eficaz 
por quase metade das crianças diagnosticadas como 
respiradoras bucais. Entre as que não conseguiram ou 
realizaram o teste com desconforto, mais da metade 
apresentou características odontológicas suficientes 
para serem diagnosticadas como respiradoras bucais. 
Com relação às alterações posturais, foram mais evi-
denciadas protrusão da cabeça, hiperlordose lombar, 
ombros anteriorizados no plano sagital. No plano fron-
tal, foi mais relevante apenas a variável ombros desni-
velados. A diversidade de alterações encontradas nas 
crianças respiradoras bucais justifica a necessidade do 
acompanhamento multiprofissional, de forma que cada 
um dos profissionais possa contribuir com a reabilita-
ção e prevenção de agravos.

1Fisioterapeuta do NASF da APS Santa Marcelina, São Paulo-SP; 

mestranda em Saúde Coletiva – UNIFESP-SP; especialista em Saú-

de da Família (modalidade Residência Multiprofissional) – Ministério 

da Saúde/Faculdade Santa Marcelina.

2Gestora local das especialidades e NASF da APS Santa Marcelina, 

São Paulo-SP; mestre em Enfermagem – USP; doutoranda em Ci-

ências – USP.

3Cirurgiã-dentista da APS Santa Marcelina, São Paulo-SP; especia-

lista em Saúde da Família (modalidade Residência Multiprofissional) 

– Ministério da Saúde/Faculdade Santa Marcelina.
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Novas e melhores

Os agentes comunitários de saúde (ACS) estão inseridos, junto aos com-
panheiros das equipes de saúde, da Família ou Atenção Básica, entre os 
grupamentos profi ssionais que serão benefi ciados com a iniciativa de dar 
e ter mais acesso às informações do universo de usuários atendidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). A informatização em curso na atenção bá-
sica brasileira, com acesso a banda larga, permitirá a implantação do e-
-SUS, um sistema de software público gratuito, um sistema de apoio à ges-
tão do processo de trabalho. Em vários Estados já estão sendo oferecidos 
cursos de suporte para aprendizagem e orientação, e o e-SUS é tema da 
matéria principal e do Tome Nota.

Se na edição anterior a entrevista nos trouxe a experiência do Sul, desta vez 
a Revista Brasileira Saúde da Família (RBSF) subiu o País e trocou fi gurinhas 
com um ACS de Sobral, norte do Ceará: Cláudio Morais. O agente atua desde 
a segunda metade da década de 90 no município, e nos dá a oportunidade de 
compartilhar seus vividos e aprendermos um pouco mais.

Sobral, no entanto, é terra de muitos fi lhos, e da área rural, da experiência com 
a Estratégia Saúde da Família Francisco Pedro da Silva brinda a edição com 
um primeiro cordel, após inúmeras crônicas e bons relatos.

Desejamos a todos que se deleitem com o conteúdo desta edição.
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Texto e Fotos: Déborah Proença

O que muda com a chegada do e-SUS AB?

Tem coisa mais estimulante do que 
acompanhar a evolução tecno-
lógica e melhoria de estrutura? 
O e-SUS AB vem fortalecer esse 
processo, juntamente com a quali-

fi cação das Unidades Básicas de Saúde e a 
implantação de banda larga nas unidades de 
saúde com equipes participantes do Progra-
ma Nacional de Melhoria do Acesso e da Qua-
lidade (PMAQ). Esse processo fortalecerá a 
integração entre todas as instâncias da Rede 
de Atenção à Saúde (RAS) – ou seja, Unida-
des Básicas de Saúde, Unidades de Pronto-
-Atendimento, hospitais etc.

O desenvolvimento qualitativo, em acordo 
com as diretrizes da nova Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB), passa pela organiza-
ção e execução de um conjunto essencial de 
processos de atenção e gestão. Para tanto 

são necessários sistemas de informação para 
gerenciar informações, e o e-SUS é uma estra-
tégia do Ministério da Saúde para desenvolver, 
reestruturar e garantir a integração dos sistemas 
de informação. O objetivo é de permitir o registro 
eletrônico de dados relativos à saúde, individuali-
zado por meio do Cartão Nacional de Saúde.

O SIAB (Sistema de Informação da Atenção 
Básica) tem, atualmente, o papel de consolidar 
as informações produzidas pelos municípios, 
mas não produz informações individualizadas 
e não responde aos desafi os para implementar 
o sistema de saúde idealizado na VIII Conferên-
cia Nacional de Saúde e garantido constitucio-
nalmente em 1988. 

Todas as fi chas, todos os campos que de-
viam ser preenchidos repetidas vezes sem que 
isso revertesse em informações e insumo para 
o trabalho dos profi ssionais de saúde acabam 
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O que muda com a chegada do e-SUS AB?

com o e-SUS Atenção Básica. O Ministério da 
Saúde o lançou como parte da estratégia de re-
estruturação das informações, pois a assume 
como necessária para qualifi car o atendimento 
da atenção básica.

Seria possível rechear este texto somente 
com as vantagens proporcionadas pelo e-SUS, 
mas listamos apenas mais uma razão para 
abraçá-la: a comunicação. O poder do diálogo 
e do compartilhamento e replicação de infor-
mações se amplifi caram com o avanço tecnoló-
gico (computadores, celulares e afi ns). Com a 
internet, seu raio de ação e possibilidades são 
imensuráveis. As ações antes feitas nos territó-
rios e que ali se detinham tornam-se replicáveis 
por outras equipes, outros agentes, outros su-
jeitos – o que era visível aí, com linha por tecer 
e borda limitada, perde o contorno e se espa-
lha, em rede. Passa a ser visível aqui e acolá.

“Vai facilitar o nosso trabalho de busca ativa 
do dia a dia, na questão dos números, quando 
nos pedirem”, afi rma Marli Alcântara, ACS da 
Unidade Básica de Saúde de Engenho do Meio, 
em Recife. A agente salienta que é necessário 
capacitação específi ca para aprender a utilizar a 
ferramenta. Weridiana do Carmo, ACS e colega 
de equipe, lembra que o cadastramento terá de 
ser refeito e que o trabalho seria facilitado caso 
um tablet ou outro dispositivo eletrônico fosse 
disponibilizado para o preenchimento das fi chas.

“Nós teremos que fazer de novo o cadastra-
mento manual e depois passar para o compu-
tador. Cada agente tem de 170 a 180 famílias. 
Cada casa tem, às vezes, 7, 10 pessoas, e temos 
de fazer tudo de novo. Se a gente tivesse uma 
maneira mais fácil, um tablet ou notebook, que 
passasse a informação diretamente pela internet, 

o trabalho seria facilitado” constata Weridiana.
É verdade que a chegada do e-SUS AB traz 

a obrigatoriedade do (re)cadastramento das fa-
mílias, assim como dos indivíduos e domicílios.A 
tecnologia usada pelo Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB) é ultrapassada e sua atu-
alização e compatibilização com o novo sistema 
seriam mais trabalhosas do que o desenvolvi-
mento de nova ferramenta, seja para os desen-
volvedores, seja para quem o utilizaria. 

“Realmente, o cadastro de domicílio que 
o ACS já fez será atualizado, assim como o 
individual. A fi cha de cadastro domiciliar está 
diferente e melhor do que a fi cha A, além de 
o cadastro individual ser uma novidade. Um 
é complementar ao outro”, explica Patrícia 
Chueiri, membro do grupo de trabalho (GT) de 
Informática do Ministério da Saúde responsável 
pelo desenvolvimento do e-SUS AB.

A consultora Adriana Kitajima, também 
membro do GT de Informática do DAB/MS, 
esclarece que a fi cha B não foi alterada, mas 
teve as informações divididas entre as novas 
fi chas. Segundo ela, para as próximas versões, 
prevê-se um estudo para desenvolver nova 
metodologia de coleta de dados, que diminua 
o número de fi chas e as deixe mais práticas. 
Além disso, todas as atividades relacionadas 
aos ACS serão revistas considerando as mu-
danças trazidas pelo e-SUS AB.

Para as próximas versões do e-SUS AB, Adria-
na vai além e confi rma a possibilidade de adoção 
de tecnologias para facilitar o trabalho de campo. 
“Mais para a frente pensamos em fazer um reali-
nhamento do processo de trabalho do ACS. Va-
mos rever o processo de trabalho para dinamizá-
-lo, e o uso de tecnologia móvel é uma opção”. 
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Isso permitirá que a atenção básica ordene 
e oriente, verdadeiramente, o desenvolvimento 
da Rede de Atenção à Saúde (RAS), uma vez 
que serão conhecidas informações dos indiví-
duos, e não apenas das coletividades.

Ações de saúde serão desenhadas com 
base nos dados individuais e de domicílio co-
letados com as novas fi chas de Cadastro Do-
miciliar e de Cadastro Individual, desenvolvidas 
para o e-SUS Coleta Simplifi cada de Dados 
(CDS). Embora as fi chas em papel devam pas-
sar por digitação posterior, o e-SUS CDS conta 
com a possibilidade de transferência on-line e 
off-line de dados, o que não prejudica municí-
pios tecnologicamente mais desenvolvidos e 
nem os que ainda não se informatizaram.

A atualização para o novo sistema será 
compensadora. A facilidade da tecnologia per-
mite o acompanhamento do próprio trabalho 
pelos profi ssionais de saúde, com a emissão 
de relatórios sobre as ações realizadas, assim 
como pela gestão (municipal, estadual e fe-
deral), contribuindo com o planejamento das 
ações (diagnóstico, plano de ação, execução, 
acompanhamento e avaliação), atividades 
inseridas no processo de trabalho de toda a 
equipe. “O computador e a internet pra gente 
serão muito bons. Vão facilitar em tudo! Na co-
leta, busca ativa, relatórios”, empolga-se Maria 
do Carmo Silva, colega das também ACS We-
ridiana e Marli.

Hoje e Amanhã

A Coleta Simplifi cada de Dados (CDS) sur-
ge com um novo lema: “menos é mais”, como 
frisa Patrícia Chueiri. Ou seja, menos dados de 
controle, mais dados de acesso. 

Ela explica que a intenção era qualifi car as 
informações trazidas para a equipe mediante 
o preenchimento diário de diversas fi chas – e 
que têm inúmeras informações que se repetem 
(como nome, endereço, etc.) – ao acrescentar 
campos valiosos para a gestão e a assistência, 
como também ao otimizar o tempo de preen-
chimento evitando o retrabalho. 

Assim, no o Sistema de Coleta Simplifi cada de 
Dados do e-SUS são, ao todo, apenas sete fi chas, 
entre cadastros e fi chas de atendimento individu-
al, porém a informação tem mais precisão e ob-
jetividade. (Leia mais sobre o e-SUS na página 21)

Enquanto agente comunitário de saúde, seu 

trabalho não mudou. Você permanece como peça 
fundamental neste xadrez social – é graças ao seu 
trabalho que o aspecto humanizado ao cuidado, 
imprescindível à atenção básica, tem operado ver-
dadeiros milagres, desde a sua primeira interação, 
e potencial vínculo, com o usuário.

A equipe ainda precisa conhecer a realidade 
da comunidade reunindo informações que iden-
tifi cam suas principais necessidades em saúde. 
Entretanto, com as fi chas anteriormente disponibi-
lizadas, o diagnóstico era falho e incompleto.

Se antes havia diversos instrumentos que, 
somados, auxiliavam na construção de um 
diagnóstico da comunidade (cadastro das fa-
mílias, mapa da comunidade, visita domiciliar/
entrevista e reuniões são alguns exemplos), o 
e-SUS os resumiu em apenas três: fi chas de 
Cadastro Domiciliar, de Cadastro Individual e 
de Visita Domiciliar – que, além de contribuir 
para o diagnóstico do território adscrito, per-
mite o planejamento e a execução das ações 
de maneira mais completa na medida em que 
acrescenta novas informações e/ou modifi ca a 
forma e o campo de coleta.

A Ficha de Cadastro Domiciliar possibili-
ta conhecer a casa e condições de moradia, 
como também informações sobre saneamento.  
Assim, identifi cam-se as áreas e situações de 
risco individual e coletivo.

Apesar de ser uma das atribuições da profi s-
são de agente comunitário de saúde, somente 
agora é possível mapear situações sociodemo-
gráfi cas fi dedignamente em virtude das modifi ca-
ções apresentadas com a nova fi cha.

“Agora, a gestão terá acesso a informações 
que caracterizam somente o domicílio; com ou 
sem família. Desta forma sabemos quantos cômo-
dos, se tem luz, água encanada, como é a ques-
tão do saneamento. Sabemos como é o domicí-
lio” afi rma Adriana, do MS.

Já o cadastro individual, a grande novi-
dade do e-SUS, cadastra-se o cidadão indivi-
dualmente. É a valorização do sujeito em sua 
totalidade; a valorização da vida. Com ele 
mapeiam-se, também, pessoas em situação de 
rua – suas condições de moradia e de saúde.

Portanto, com o e-SUS é possível conhecer 
não só as famílias (mesmo quando formadas 
por um único membro), mas quem as compõe, 
onde e como moram.
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Aos 23 anos de idade, em 1997, Cláudio Oliveira de 
Morais tinha experiência com comunidades devi-
do à sua atuação na Pastoral da Juventude. Este, 
certamente, foi um elemento que contou para sua 
aprovação na seleção para agente comunitário de 
saúde em Sobral, Ceará. De lá para cá, são 16 anos 
dedicados ao que, inicialmente, se assemelhava a 
um trabalho com características de voluntário.
Cláudio mora no Bairro Pedrinhas, onde está locada 
a equipe de saúde no Centro de Saúde da Família 
(CSF) José Mont´Alverne e a comunidade em que 
atua. Ele se declara um tipo mais caseiro, que prefe-
re o clima da serra e ambiente de fazenda, acompa-
nhado pela esposa e o filho, de três anos. 
O ACS curte músicas dos anos 80 e 90, mas o seu con-
traponto é o gosto pela informática, pois nas horas 
vagas trabalha, autonomamente, na manutenção 
de computadores. No CSF digitaliza dados dos usuá-
rios para facilitar a recuperação de informações e o 
planejamento dos trabalhos, reduzir a burocracia e 
os velhos papéis com anotações perdidos pelas ga-
vetas. Aguarda com satisfação a chegada das novas 
tecnologias na Estratégia Saúde da Família.
Cláudio de Morais aceitou dar entrevista à Revista 
Brasileira Saúde da Família (RBSF), em que fala de 
sua experiência enquanto ACS e da expectativa de 
uso de tecnologias atuais.

Cláudio Oliveira de Morais

RBSF: Por que escolheu 
essa profissão? Em algum 
momento se arrependeu? 
Cláudio Morais: Na ocasião, 
1997, já tinha trabalhos na 
comunidade com a Pastoral 
da Juventude, em que me em-
penhava muito. Minha irmã, 
hoje enfermeira na Estratégia 
Saúde da Família (ESF), parti-
cipava do programa e me fa-
lou sobre a seleção que have-
ria e fui tentar e passei. Nós, 
que estávamos nessa ativida-
de, não a encarávamos como 
uma profissão, mesmo sendo 
remunerada, pois a víamos 
como uma ação quase que 
voluntária e que, mais cedo 
ou mais tarde, nós a deixarí-
amos por não ter aspecto de 

“emprego”. No entanto, hoje 
já alcançamos conquistas pro-
fissionais muito importantes e 
continuamos na luta.

RBSF: Você considera a Es-
tratégia Saúde da Família 
importante? Por quê?
Cláudio Morais:  Sim, porque 
busca conhecer a história das 
pessoas, de saúde ou de do-
enças, direto de onde moram, 
em suas residências. Podemos 
ajudar o morador do território 
a fortalecer os fatores que pro-
movem a saúde, além de levá-
-lo aos profissionais da saúde, 
o médico e outros. Essa visão 
do local onde o morador ha-
bita e suas condições de vida, 
muitas vezes, ignorada pelo 

profissional e pelo próprio 
morador. E também porque 
a estratégia é de fortalecer a 
saúde, e não de viver de curas 
medicamentosas.

RBSF: Quais as vantagens 
para a comunidade de ter 
um ACS que vai até a casa 
das pessoas? 
Cláudio Morais: Muitas 
vantagens, desde que a po-
pulação entenda o verdadei-
ro trabalho do ACS para não 
despencar no assistencialis-
mo, que combato até hoje. É 
ter um profissional da ESF que 
também leva a visão do usuá-
rio da Saúde da Família, opi-
nando no calendário de aten-
dimento da Unidade Básica 

Por: Fernando Ladeira / Fotos: Acervo CSF José Mont´Alverne
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de Saúde (UBS), apontando 
falhas da equipe identificadas 
pela comunidade para que 
corrija, ultrapassando a bu-
rocracia para dar acesso mais 
imediato dos usuários aos 
profissionais e procedimen-
tos, por conhecermos a situ-
ação do usuário de perto. É 
levar nosso olhar mais apura-
do e conhecimentos direto à 
população, para que ela mes-
ma use o conhecimento para 
sua saúde. É, ainda, participar 
de trabalhos de grupos para 
fortalecimento deles, além 
de apaziguar queixas que a 
UBS e o usuário possam ter, 
pois mesmo sendo da equipe 
a comunidade nos vê como 
uma pessoa da população e 
até esquece que participamos 
da UBS.

RBSF: Dê exemplos do 
que já aprendeu com a 
comunidade.
Cláudio Morais: A maneira 
de ser e viver da comunidade, 
pois mesmo morando nela an-
tes de ser ACS não tínhamos 
a visão da complexidade que 

é uma comunidade. Trabalhei 
em áreas altamente carentes 
e outras mais elitizadas, por 
assim dizer, e sinto a diferença 
dessas duas formas de socie-
dade. O respeito aos costu-
mes – que é forte dentro de 
uma comunidade, o respeito 
que ela tem com o profissio-
nal, principalmente o médico. 
No entanto, o que mais me 
chama a atenção é como as 
pessoas, mesmo vivendo em 
comunidade, tendem a ser 
individualistas, o que gera de-
sorganização e contribui para 
que a “comunidade” se torne 
mais um “povoado”, preju-
dicando a frágil organização 
dentro dela. É o ACS remando 
contra a corrente.

RBSF: É difícil ser ACS? 
Por quê? 
Cláudio Morais: Como res-
pondi antes, não é fácil en-
contrar como falar para uma 
comunidade que ela tem que 
ser mais “comunidade”. Tem 
que se ver mais num contex-
to comum a todos, mesmo 
nos momentos de doenças 

em que a pessoa mereça 
mais atenção que os demais. 
É difícil, porque mesmo após 
anos o entendimento do tra-
balho do ACS ainda não foi 
incorporado totalmente pela 
comunidade e, por incrível 
que pareça, até mesmo pe-
los profissionais da saúde. 
Separar o contexto saúde e 
doença, como mostra a ESF 
e a Estratégia Agentes Comu-
nitários de Saúde, é, às vezes, 
inaceitável até para alguns 
profissionais saudosos dos 
modelos antigos de atenção à 
população.

RBSF: Quais os principais 
desafios da profissão? 
Por quê? 
Cláudio Morais:   Ver a ESF 
se tornar plena, melhorar 
nossa ação e imagem profis-
sional, levar mais os profissio-
nais das UBS à comunidade 
e vice-versa, trabalhar com 
condições adequadas para 
obter resultados concretos 
e benefícios para a comuni-
dade. Em relação aos ACS, 
é preciso levar em conta as 

6
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condições de trabalho e suas 
diferenças, pois em alguns 
casos há risco de vida como 
em áreas perigosas, horários 
diferenciados dos demais tra-
balhadores da saúde por ser 
atividade em ambiente exter-
no. Isso é, muitas vezes, igno-
rado pelos gestores, que nos 
colocam um pacote de regras 
iguais à dos demais. Nós mo-
ramos dentro do ambiente de 
trabalho...

RBSF: Conte-nos alguma 
curiosidade que aconte-
ceu no exercício da sua 
profissão. 
Cláudio Morais: Existem vá-
rios casos, dos trágicos aos hi-
lários. Por exemplo, numa de 
minhas primeiras visitas com 
uma médica, fomos à casa de 
um diabético que se negava 
a ir até a UBS. Chegando lá, 
fomos recebidos pela dona da 
casa, que falou que o esposo 
não se encontrava, pois estava 
trabalhando, e nos convidou a 
entrar. Eu, já acostumado, en-
trei na residência, mas a dou-
tora preferiu ficar em pé, na 
porta, de onde ficou conver-
sando com a dona da casa. A 
profissional estava um pouco 
espantada com a simplicida-
de do local, típica de chácara, 
simples, até que, de repente, 
sentiu um empurrão na altura 
do ombro. Ela pediu desculpas 
e se virou para dar passagem e 
aí é que ficou mais espantada, 
pois era uma vaca, que, para 
chegar até o curral, que ficava 
no quintal da casa, tinha que 
passar pela porta da frente. E, 
detalhe, a residência fica em 
área urbana.

RBSF: Algum fato emocio-
nante?
Cláudio Morais:  Sem muito 
comentário, mas ver e saber 
que uma mãe dava o pacote 
de soro reidratante como ali-
mento aos filhos foi duro...

RBSF: Faça uma breve com-
paração da comunidade 
antes e depois da ESF.
Cláudio Morais:  Antes tí-
nhamos uma unidade, o an-
tigo posto de saúde, só com 
uma enfermeira e uma au-
xiliar de enfermagem para 
atender toda a população da 
comunidade. O acesso a mé-
dico ou dentista era feito pelo 
INPS, onde íamos nos consul-
tar, mas só se algum membro 
da casa estivesse formalmen-
te contratado. Naquela épo-
ca, meu pai trabalhava como 
tipógrafo no jornal local e 

nossos cartões do INPS ser-
viam para quase todos os me-
ninos e meninas de nossa rua, 
pois tirávamos a foto do car-
tão e cedíamos aos vizinhos 
para que conseguissem uma 
consulta. A maioria dos vizi-
nhos não tinha esse cartão.
Outra é que, apesar do posto 
de saúde ficar na comunida-
de, independentemente do 
que acontecesse de problema 
de saúde, ninguém da unida-

de iria até a casa de um mo-
rador prestar alguma assis-
tência, até porque não tinha 
essa obrigação. 
Com a implantação do Pro-
grama Saúde da Família, em 
1994, ampliado para Estra-
tégia Saúde da Família, em 
2006, a realidade é outra. Te-
mos até a ida de médico na 
casa de morador fazer a con-
sulta em domicílio, algo que 
nunca poderíamos imaginar.

RBSF: Dê exemplo de uma 
rotina fundamental para 
o exercício da sua profis-
são (algo que você nunca 
pode esquecer, pois faz 
muita falta).  
Cláudio Morais:  Algumas. 
Fazer cadastro de famílias; 
observar casos de diabetes e 
hipertensão na família; verifi-
car se há gestantes e crianças 
menores, assim como focos 
de dengue na casa, e passar 
orientações aos moradores. E 
ainda levar informações diá-
rias sobre casos especiais para 
nossos profissionais da UBS.

RBSF: O que julga funda-
mental para o sucesso de 
uma equipe de Saúde da 
Família?
Cláudio Morais:  Trabalhar 
bem como “equipe”, ter con-
dições de trabalho adequadas 
para o desenvolvimento das 
atividades planejadas, enten-
der profundamente o traba-
lho da ESF e dos ACS, e ter o 
apoio e confiança da comuni-
dade em que trabalha.

RBSF: O que você acha que 
a comunidade atendida 
julga fundamental para a 
melhoria da saúde?
Cláudio Morais:  A visão 
do medicamento e do mé-
dico ainda são muito fortes 
na comunidade. O resultado 
imediato das “curas”, e não 
o tratamento das doenças, é 

“...Nós, que 
estávamos 
nessa 
atividade, não 
a encarávamos 
como uma 
profissão, 
mesmo sendo 
remunerada, 
pois a 
víamos como 
uma ação 
quase que 
voluntária...”
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buscado pelas pessoas, que 
até brigam para manter esse 
sistema sem se questionar 
quanto a quem interessa isso.

RBSF: Qual é o maior desa-
fio da profissão?
Cláudio Morais: São alguns. 
Mudar a cultura medicamen-
tosa e de cura imediata em 
nossa população, lutar pelo 
reconhecimento de nossa pro-
fissão e nos mantermos longe 
de elementos politiqueiros 
que tentam nos aliciar.

RBSF: Como lida com a ne-
cessidade de tecnologias/
informatização no serviço? 
Tem dificuldades? Se sim, 
como convive com isso? E 
seus colegas? Algo precisa 
melhorar para facilitar esse 
convívio (relação com tec-
nologias)?
Cláudio Morais: Considero 
importante. Antes, a maio-
ria de nossa história profis-
sional era documentada em 
cadernos e agendas. Foram 
perdidas, e isso acontece até 
hoje por falta de seriedade e 
visão tecnológica dos gover-
nantes. No meu caso, mesmo 
com dificuldades, tentei me 
informatizar e registrar o que 
faço para gerar em dados um 
pouco do meu trabalho. Usar 

meu computador para digita-
lizar minhas folhas (planilhas 
de trabalho) ou para fazer um 
mapa de minha comunidade, 
pois antes tentávamos dese-
nhar em cadernos as ruas de 
nossas áreas, para termos uma 
visão do trabalho. Confesso 
que esperava, hoje em dia, 
estar bem mais avançado o 
processo de informatização do 
trabalho do ACS e das UBS, 
mas vejo que virão mudanças 
em breve nesse sentido.
Para mim a tecnologia, a infor-
matização é uma necessidade, 
porque a quantidade de dados 
que recolhemos na comunida-
de é muito grande e, quando 
colocada em papéis, é difícil 
lidar, sintetizar os dados e se 
lembrar de tanta anotação. 
É uma loucura! Vejo que a 
maioria de meus colegas 
tem dificuldade para acei-
tar isso, mas muitos acham 
interessante, apesar de não 
se disporem a compartilhar. 
Sei que para muitos parece 
sombrio ter de lidar com as 
tecnologias, como da pri-
meira vez que eu tive con-
tato com elas, mas é um ca-
minho sem volta e temos de 
nos habituar.

RBSF: Com que tecnologias 
convive na Estratégia Saú-
de da Família? E fora dela?
Cláudio Morais:  No momen-
to, na UBS, com um computa-
dor pelo qual me dispus, em 
acordo com minha gerente, a 
digitalizar todos os prontuá-
rios da unidade, para facilitar 
a localização caso o morador 
não se lembre do seu cadastro, 
e mesmo saber se já tem ou 
não prontuário familiar. Con-
fesso que queria ajudar mais a 
UBS nesse aspecto, pois acho 
muito importante digitalizar e 
organizar os serviços e papéis 
de nossa UBS, gerar um histó-
rico... algo assim. 

RBSF: Mande seu recado 
para os leitores da Revista 
Brasileira Saúde da Família.
Cláudio Morais: Tenham a 
certeza de que nosso traba-
lho é muito importante e ne-
cessário, e a informatização 
facilitará bastante o serviço, 
vai valorizar nossas coletas de 
informações das comunida-
des e deixar para trás aquelas 
anotações em folhas de pa-
péis, esquecidas em gavetas 
da burocracia e afundadas no 
esquecimento. 
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O que você deve saber da 
Coleta de Dados Simplificada

Por: Déborah Proença

A 
Coleta de Dados Simplificada 
(CDS) é parte do e-SUS Aten-
ção Básica, estratégia do Mi-
nistério da Saúde para reestru-
turar o fluxo de informações, 

substituindo o atual Sistema de Informação 
da Atenção Básica (SIAB). O e-SUS vai me-
lhorar a qualidade das informações e o seu 
uso pelas equipes de saúde e gestores.

A grande novidade fica por conta da in-
dividualização do registro. Agora, serão re-
gistradas informações assistenciais de cada 
pessoa atendida pelas equipes de Atenção 
Básica. A lógica mudou um pouco: antes se 
registrava a família. Agora, o registro fami-
liar é realizado a partir do cadastro do domi-
cílio – que terá a indicação de um membro 
responsável pelo núcleo familiar – e do ca-
dastro individual. Em cruzamento posterior 
dos dados, por exemplo, será possível obter, 
precisamente, a que família cada indivíduo 
pertence, ou quantas famílias residem em 
um mesmo domicílio. 

A CDS dispõe de sete fichas para preen-
chimento pela equipe que, juntamente com 
o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), 
inovam ao registrar informações não só das 

equipes de Saúde da Família (eSF) e de Aten-
ção Básica tradicionais (eAB), mas também das 
equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Fa-
mília (NASF), Consultório na Rua (CnR) e Aten-
ção Domiciliar (EMAD e EMAP). As ações das 
equipes participantes dos programas Saúde na 
Escola (PSE) e Academia da Saúde também es-
tão contempladas.

Se antes o olhar era mantido no coleti-
vo, com a Coleta de Dados Simplificada (CDS) 
vai-se além ao identificar as ações realizadas 
individualmente. Será necessário identificar 
o cartão SUS de cada morador e explicar a 
razão da visita. Por exemplo, busca de falto-
sos, acompanhamento de gestante, visita à 
pessoa com alta de internação, visita devido 
à dengue, convite para participar de um gru-
po, entre outros, devem ser registrados na 
ficha de visita domiciliar. Eram informações 
que desapareciam no prontuário da família, 
assim como o trabalho desempenhado no co-
tidiano dos agentes.

Outra boa notícia: o desfecho. Indica 
se o ACS realizou a visita, se ela foi recusa-
da ou se não havia ninguém para recebê-
-lo. O importante é registrar que o agente 
foi ao domicílio.

Tome
Nota

9
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Veja algumas das novidades das novas fichas:

1 –  A identificação do profissional será feita por meio do seu Cartão SUS e CBO;

2 –  Todo domicílio/cidadão que recusar cadastramento junto à UBS deve ser identificado;

3 –  Registro de informações do domicílio permanece, mesmo que a família cadastrada/atendida mude da residência. 
Populações em situação de vulnerabilidade também entram no sistema;

1

2

2

3

4

Ficha de Cadastro Domiciliar:



1111

4 –  Em um mesmo endereço, pode morar mais de uma família. Neste caso, faz-se a identificação pelo Cartão SUS do 

responsável familiar (indicado pela própria família);

5 –  O cidadão também deve ser identificado pelo número do Cartão SUS. Neste momento de implantação do sistema, o 
número do Cartão SUS não será obrigatório;

1

5 6

7

3

Ficha de Cadastro Individual

11
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6 –  As fichas domiciliar e individual têm intersecção no responsável familiar. Somente com este dado é possível cruzar 
as informações entre as duas fichas, identificando cada membro da família e domicílio cadastrados;

7 – Pelo cadastramento individual, é possível traçar um perfil sociodemográfico dos territórios, com destaque para a 
inclusão das informações referentes à orientação sexual e povos e/ou comunidades tradicionais;

1

8

9

6

Ficha de Visita Domiciliar

12
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8 –  Todas as pessoas visitadas terão o registro de acompanhamento e o motivo da visita;

9 –  O desfecho das ações desenvolvidas pelo ACS nos domicílios está mais qualificado. Todas as visitas – realizadas ou não 
e as recusadas – serão contabilizadas individualmente. Permitirá o monitoramento de acompanhamento e auxiliará o 
planejamento de atividades do agente comunitário.

3

2

13
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Crônica
Saúdeda

A história da comunidade 
em Sobral e o desafio do ACS

Texto: Francisco Pedro da Silva* 

Vou abrir a minha mente 
e tomar uma atitude
usar a inteligência
peço que Deus me ajude
não importa quem eu sou
dizer como começou 
o agente de saúde

No ano de oitenta e seis 
pra ver se tem resultado
começa a experiência
vimos que é do agrado
Sobral não foi desta vez
começa com timidez
o programa no estado

Como nos deu resultado
começamos trabalhar
juntaram os municípios
passaram a reivindicar
começamos ganhar fama
hoje este lindo programa
tá em todo o Ceará

Vendo que é do agrado
não deixamos pra depois
nossas crianças comendo
o velho pó de arroz
começamos planejar
decidimos começar
no ano de noventa e dois

Não deixamos pra depois 
é bom cuidar de quem ama
nossas famílias sofrendo
muitos deitados de cama
não sei se foi porque quis
sei que foi muito feliz
quem criou este programa

Não estou fazendo drama
o presidente assumiu
levando a experiência
pra atender mais de mil
eu tenho satisfação
hoje já é profissão
está em todo o Brasil

Iniciamos sutil
com grande satisfação
a coragem ia na frente
pisando firme no chão
a gente ia no instante
para cuidar da gestante
e a mochila na mão

Dentro da nossa mochila
só querendo ajudar
tenho o soro e a medida
isto é para começar
convivo com a emoção
caderno de anotação
cadastro familiar

Ilustrações: Roosevelt Ribeiro

14
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Vivo a me planejar
mas tenho convicção
visitando as puérperas
vendo a amamentação
às vezes passo perigo
cuido do recém-nascido
faço orientação

No início do trabalho
tudo fora do normal
tínhamos que ter coragem
nesta luta especial
independentemente do 
que eu dizia
poucas gestantes sabiam
o que era pré-natal

Pra gente era normal
mas se quisesse apanhar
chegasse para puérpera
só querendo preparar
fosse com todo jeitim
o teu filho é bunitim
tu tem que amamentar

Passamos a nos deparar
com outra situação
o povo não entendia
nem tomava posição
eu não sei o tanto exato
pouca gente tinha o hábito
de fazer vacinação

Com poucos anos depois
achei uma maravilha
teve uma grande melhora
para seguir uma trilha
diminuiu nosso drama
iniciou o programa 
o Saúde da Família

Com o Saúde da Família
tivemos mais resultado
organizando consultas
deixando o povo animado
começamos a criar asas
entrando em toda casa
levantando os acamados

15
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Você faz a crônica, elabora textos técnicos, escreve artigos ou conta contos? Mande para 
nós. Esta seção foi feita para você se comunicar conosco! Envie também sugestões de 
matérias, entrevistas para a revista, ou suas críticas. Entre em contato com a redação: 
revista.sf@saude.gov.br , a Revista Brasileira Saúde da Família reserva-se o direito de 

publicar os textos editados ou resumidos conforme espaço disponível.

Melhorou o resultado
pra gente e pro cidadão
entrando em toda casa
vendo no outro um irmão
estou na comunidade
sou para a unidade base
um elo de ligação

Esta é a nossa realidade
só um pouco tá presente
mas a estrada é longa
vejo isto em minha frente
só puxar pela memória
pra contar toda a história
um mês era suficiente

* Francico Pedro da Silva é agente comunitário de saúde no Centro de Saúde da Família Baracho, zona rural 
de Sobral, Ceará. O gosto pelo cordel veio da família, que, segundo ele, tem a veia poética, e de quando era pequeno e 
acompanhava o pai na criação de versos. Aos poucos, tomou coragem e passou a escrever os próprios, desenvolvendo sua 
criatividade com as palavras por conta própria ou por encomenda, quando é convidado a relatar a história de um aniversa-
riante, por exemplo. No entanto, por trabalhar na área de saúde, Francisco Pedro tem diversos cordéis abordando o tema. A 
comunidade, segundo ele, reage bem às suas criações, que lhe ajudam a aproximar-se das pessoas e ser mais extrovertido. 
Francisco ressente-se de não ter computador nem internet, pois poderia deixar de escrever os versos na mão e comunicar-se 
com outros autores. Aos 47 anos, é casado, pai de dois filhos homens e uma moça. A função de agente comunitário de saúde 
ele exerce desde 1992, no próprio município de Sobral, onde nasceu, no distrito de Jordão.


	1capa_frente
	2capa
	Revista MIOLO Ed_34_mod5
	3capa
	4capa
	Encarte Ed.34

