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EDITORIAL
É com grande alegria que compartilhamos com toda a cidade algumas das
inúmeras ações de Vigilância em Saúde
desenvolvidas pelos gestores e trabalhadores do Distrito Sanitário Centro-Sul,
que têm o compromisso de oferecer à
população uma assistência qualificada,
contribuindo assim para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Os estudos realizados sobre o Diabetes Mellitus revelam a importância da mudança no processo de trabalho das equipes em todos os pontos de atenção, assim
como a importância da construção e fortalecimento do trabalho em rede, como
garantidores do cuidado integral às pes-

soas com doenças crônicas não transmissíveis. Evidenciam que estamos no caminho certo, mas há muito que se avançar!
O protocolo de Saúde do Trabalhador na
Atenção Primária à Saúde integra as ações
do CEREST e das ESF e mostra também que
o trabalho em rede é o caminho para se desenvolver ações integradas e potentes.
O incessante trabalho da equipe de
controle de zoonoses na vigilância e controle da leishmaniose visceral e a capacitação em curso para aprimorar o atendimento ao público para os nossos profissionais
são outras ações que merecem destaque.
Boa leitura a todos!

ATENDIMENTO AO USUÁRIO DIABÉTICO NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)
O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da
falta de insulina e/ou da incapacidade da
insulina de exercer adequadamente seus
efeitos. Caracteriza-se por hiperglicemia
crônica com distúrbios do metabolismo
dos carboidratos, lipídios e proteínas (1).
Após muitos anos, o diabetes pode resultar em problemas sérios em todo o corpo, incluindo olhos, pés, rins e nervos(2).
Nos olhos pode lesar os vasos sanguíneos
causando problemas de visão ou até cegueira. Nos pés causam problemas devido
à lesão nos vasos sanguíneos e nos nervos.

O risco de se ter um HYPERLINK “http://
www.minhavida.com.br/saude/temas/
infarto”ataque cardíaco é equivalente ao
de quem já teve um. Pode também causar
doença renal ou insuficiência renal.
Para evitar estas complicações é preciso controlar a doença com o uso de medicações e, associado a isso, é importante
manter hábitos de vida saudáveis como:
alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, não fumar, além
de controlar outras doenças associadas
como hipertensão arterial sistêmica (HAS)
e colesterol alto (3).

Epidemiologia
É um relevante problema de saúde pública em todo o mundo pelo crescimento de sua
frequência, pelos impactos que geram suas
complicações agudas e crônicas, bem como
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pelo seu elevado custo social e econômico. A
Organização Mundial de Saúde estima que
o número total de pessoas com diabetes no
mundo terá aumento de 171 milhões em 2000

para 366 milhões em 2030; sendo que no Brasil este aumento será de 4,5 milhões para 11,3
milhões no mesmo período, tornando-se o oitavo país no mundo com o maior número de
pessoas com diabetes (1, 3).
Devido ao longo período assintomático
pelo qual passam esses indivíduos, grande parte pode desconhecer o diagnóstico. Estima-se
que em torno de um em cada quatro pessoas
diabéticas pode ainda não ter o conhecimento
ou o diagnóstico de sua doença. O atraso no
início do tratamento expõe estes indivíduos a
períodos prolongados de hiperglicemia assintomática, favorecendo o desenvolvimento de
complicações crônicas antes que o diagnóstico seja estabelecido(4).
Na literatura, de modo geral, são relatadas
algumas situações agravantes para a neuropatia diabética dos pés, possíveis de serem encontradas no exame clínico dos pacientes portadores de diabetes. Algumas destas situações são:
• Atrofia interóssea
• Halux valgo (joanete)
• Anidrose
• Úlceras
• Hipercetarose
• Hiperpigmentacao
• Proeminência óssea
• Micose interdigital
• Pé de Charcot (edema e deformidade progressiva)
• Pé em garra
• Sinal da prece (síndrome túnel do
carpo em paciente diabético)
• Onicomicose
• Unha distrófica
• Cianose periférica (5)
Vale ressaltar que o acompanhamento adequado dos portadores de doenças crônicas
reduz as complicações da doença de base, as
agudizações e internações, além de melhorar a
qualidade de vida destas pessoas. É fundamen-

tal nesta abordagem incentivar o auto cuidado
e a corresponsabilização do usuário pela sua
saúde. Para a Atenção Primária à Saúde (APS)
quanto melhor o acompanhamento, menos
vezes os usuários precisam ir espontaneamente ao centro de saúde em busca de cuidados.

Atendimento na APS – Centro de
Saúde Nossa Senhora Aparecida
O Centro de Saúde Nossa Senhora
Aparecida é uma unidade integrante da
SMSA/Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Está localizado na Regional Centro
Sul e conta com uma população adscrita
de 22.625 habitantes, sendo 11.509 cadastrados e destes 429 (3,72%) são diabéticos. As equipes de Saúde da Família
(ESF) têm acompanhado os diabéticos
através da Gestão da Clinica, com auditorias anuais. A distribuição dos usuários cadastrados diabéticos por Equipe de Saúde
da Família é:
ESF
1
2
3
4
Usuários
78 145 107 99
diabéticos

Total
429

Fonte: C. S. Nossa Senhora Aparecida

Diante deste quadro as ESF 1 e 3 solicitaram ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) CS que participasse de uma
ação (realizado no dia 19 de outubro de
2013) compartilhada para avaliação individualizada dos usuários diabéticos.
Assim, foram realizadas consultas pelas
seguintes especialidades clínicas: endocrinologia, dermatologia, ortopedia, neurologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia e assistência farmacêutica.
Foram convidados 82 usuários, sendo
um portador de DM tipo I e o restante
portadores de DM tipo II. A ESF 1 convi-
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dou 43 usuários, mas compareceram 35
( 81,39%) e a ESF 3 convidou 39 pacientes
tendo comparecido 19 (48,71%), totalizando 54 usuários diabéticos atendidos nas diversas atividades desenvolvidas.
Houve medição de pressão arterial,
peso, altura, cálculo de IMC (índice de
massa corpórea), glicemia capilar, exames
dos pés, orientações nutricionais, orientações quanto ao uso de medicação, orientações relativas aos exames laboratoriais
e grupo de educação em saúde.
Cada equipe elaborou uma ficha de
atendimento do usuário com o exame de
monofilamento do pé e local para a avaliação dos especialistas. Como todos os
usuários já são acompanhados na APS, a
própria ESF definiu em quais especialidades deveriam ser atendidos. Assim, nem
todos os usuários passaram por todos os
tipos de atendimento. Nos Quadros 1 e 2
estão descritos os tipos de atendimento e
as condutas de cada especialidade médica:
Quadro 1 – Distribuição dos atendimentos aos usuários
diabéticos do Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida,
Belo Horizonte, 2013
Tipo de Atendimento

Especialidade

Ortopedia

Conduta

ESF1
01

Encaminhamento sapato
ortopédico

01

01

Encaminhamento para
ortopedia

01

01

Solicitado Raio X

01

01

Angiologia

Neurologia

01

Orientação cuidados
gerais /Alongamento

21

08

Orientação calçados

05

02

Solicitado Eletroneuromiografia

02

03

Iniciada medicação

04

Orientações gerais

08

Alta

01

Acompanhamento

01

Encaminhado para
ortopedia

Dermatologia

Número de
atendimentos

07
02
02

Prescrição medicamentosa

07

Orientação

04

Encaminhamento
podóloga

01

Com esmalte (impossibilitando exame)

02

Encaminhado para o CEM
Endocrinologia

ESF 3

Encaminhamento para
fisioterapia

02

01
02

Controle no Centro de
Saúde

03

01

Controle no CEM com
endocrinologia

03

03

Prescrição medicamentosa

07

02

Orientação

04

Encaminhamento
podóloga

01
02

Medição PA

40

Com esmalte (impossibilitando exame)

Peso/Altura

41

Encaminhado para o CEM

IMC

33

Circunferência abdominal

35

Controle no Centro de
Saúde

03

01

Glicemia Capilar

25

03

03

Dermatologia

18

Controle no CEM com
endocrinologia

Neurologia

35

Solicitado exames laboratoriais

01

Ortopedia

32

Orientado dieta

06

01

Endocrinologia

15

Insulinoterapia

02

04

TOTAL

274

Orientação cuidado com
os pés

01

Encaminhamento
angiologia

01

Fonte: Planilha de Atendimento do C. S. Nossa Senhora Aparecida
Total

Quadro 2 – Condutas frente aos atendimentos aos usuários
diabéticos do Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida,
Belo Horizonte, 2013
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01
02

77

42

Fonte: Planilha de Atendimento do C. S. Nossa Senhora Aparecida

Os principais achados clínicos encontrados durante atendimento foram: encurtamento musculatura (MMII), calosidade
plantar, hiperceratose, dor MMII noturna e
halux valgo (Quadro 3 e Gráfico 1)

Gráfico 1 – Principais alterações ao exame clínico dos usuários diabéticos do Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, Belo Horizonte, 2013

Quadro 3 – Alterações ao exame clínico dos usuários diabéticos do Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, Belo
Horizonte, 2013
Achados Clínicos

Quantitativo

Encurtamento musculatura (MMII)
Calosidade Plantar
Hiperceratose
Dor MMII noturna
Halux valgo
Parestesia pé
Distrofia (unha)
Parestesia mão
Queimação pé
Hipoestasia superficial e profunda
(aquileus abolidos)
Dormência pé
Gonartrose
Diminuição da sensibilidade vibratória
Hipotrofia dos músculos (pés)
Atrofia muscular
Pé em risco
Atrofia coxim gorduroso
Diminuição força
Áreas de insensibilidade
Arco plantar acentuado
Dedo em garra (MMII)
Câimbras
Dedo em gatilho (mão)
TOTAL

11
09
09
08
08
06
06
06
05
05
04
04
04
03
03
02
01
01
01
01
01
01
01
100

Fonte: Planilha de Atendimento do C. S. Nossa Senhora Aparecida

Fonte: Planilha de Atendimento do C. S. Nossa Senhora Aparecida

Conclusão
O achado clínico de maior prevalência foi
encurtamento muscular dos MMII (membros
inferiores). Este dado não é relatado na literatura, mas passível de atuação na APS através
do Liang Gong, Academia da Cidade e Núcleo
de Apoio à Saúde da Família.
Foram encontrados achados patológicos
para a polineuropatia diabética como calosidade plantar, halux valgo, hiperceratose, unha
distrófica, micose interdigital, pé em garra e
onicomicose, como relatado na literatura.
A importância da avaliação do pé nos pacientes diabéticos e a orientação adequada
dos diversos profissionais de saúde quanto
aos riscos do desenvolvimento de neuropatia devem ser iniciadas juntamente com o
diagnóstico da doença no intuito de prevenir
danos irreversíveis. Percebe-se que a população ainda está pouco convencida quanto à
importância do auto cuidado e de responsabilidade pela sua situação de saúde.
Apesar do envolvimento das equipes e
dos profissionais estarem qualificados para o
atendimento dos diabéticos, a grande maioria
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destes usuários que chega à APS com danos
avançados está entre os que não têm um bom
controle da doença. Foram encontrados dois
usuários com “pé em risco”, um com área de insensibilidade importante, cinco com teste de
Aquileu abolido e quatro com diminuição da
sensibilidade vibratória (dados correspondentes a neuropatia diabética).
Os fatores considerados dificultadores do
acompanhamento apontados pela unidade
de saúde são: dificuldade de acesso de uma
equipe à residência do usuário (distância), estrutura física atual da unidade, dificuldade de
interlocução entre as especialidades para a
coordenação do cuidado.
Sabe-se que a população diabética, quando não é bem acompanhada, tem grandes
possibilidades de desenvolver quadros graves
e várias comorbidades, o que torna imperati-

vo o desenvolvimento de ações integradas no
acompanhamento dessa população.
Referências bibliográficas
1 - Revista do Sistema Único de Saúde do Brasil –
Epidemiologia e Serviços de Saúde - ISSN 1679-4974
2 -American Diabetes Association. Standards
of medical care in diabetes -- 2009. Diabetes Care.
2009;32:S13-S61.
3 - http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/ministeriosaude/
doencas/doencas+cronicas/diabetes.htm
4 - http://www.precepta.com.br/blog/rastreamento-diabetes-mellitus-na-populacao-geral/ acesso em 07/11/2013
5 - Manual para o Exame dos Pés – Elaborado
por alunos do Mestrado de Educação em Diabetes
do Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de
Belo Horizonte - 2012

ÓBITOS POR DIABETES NO DISTRITO SANITÁRIO
CENTRO SUL EM 2012: UM ESTUDO PRELIMINAR
As doenças crônicas não transmissíveis
possuem causas multifatoriais, são de longa
duração e se constituem como importante
problema de saúde pública, mundialmente.
O diabetes é hoje uma das quatro doenças
crônicas não transmissíveis com maior impacto mundial, segundo a OMS.
O número de indivíduos diabéticos está
aumentando devido ao crescimento e ao
envelhecimento populacional, à maior urbanização, à crescente prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como à maior
sobrevida do paciente com DM. A vigilância epidemiológica, como instrumento de
conhecimento das características envolvendo esta patologia, é de suma importância para um planejamento e alocação de
recursos distribuídos de forma racional.
A influência da idade na prevalência
de DM e na tolerância a glicose diminuída,
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foi bem evidenciada em um estudo multicêntrico sobre a prevalência do diabetes
no Brasil , no qual se observou variação de
2,7% para a faixa etária de 30-59 anos e de
17,4% para a de 60-69 anos, ou seja, um
aumento de 6,4 vezes (Malerbi D, Franco
LJ; the Brazilian Cooperative Group on the
Study of Diabetes Prevalence. / Diabetes
Care. 15(11):1509-16, 1992).
Dados brasileiros mostram que as taxas
de mortalidade por DM (por 100 mil habitantes) apresentam acentuado aumento com o
progredir da idade, variando de 0,58 na faixa
etária de 0-29 anos até 181,1 naquelas de 60
anos ou mais de vida, ou seja, um gradiente
superior a 300 vezes (Franco, 2004).
Segundo a literatura, as complicações
que podem levar ao óbito por diabetes,
incluem: danos, disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, ner-

vos, coração e vasos sanguíneos. São várias
as condições consideradas de risco para
o desenvolvimento destas complicações
e para o óbito. Dentre elas, de forma mais
abrangente, destacam-se os determinantes
sociais de saúde, como as desigualdades sociais, as diferenças no acesso aos bens e aos
serviços, a baixa escolaridade, a renda e as
desigualdades no acesso à informação.
O diabetes mellitus e a hipertensão arterial
associados aumentam consideravelmente o
risco de doenças cardiovasculares, que representam a primeira causa de óbito no Brasil e
são responsáveis por elevadas taxas de internação hospitalar e incapacitação física.
Com o objetivo de conhecer a realidade do Distrito Centro Sul e Belo Horizonte
em relação aos óbitos por Diabetes Mellitus e suscitar a reflexão sobre a importância dos cuidados ao diabético no nível de
atenção primária de saúde, foi realizada a
análise dos óbitos ocorridos em 2012.
De acordo com o registro do banco de
dados do SIM, em 2012, ocorreram 61 óbitos por diabetes no Distrito Centro Sul.
Distribuindo estes óbitos quanto à vulnerabilidade social, 44 (72%) eram moradores do baixo risco, três (5%) do médio
risco, seis (10%) do elevado risco e oito
(13%) de muito elevado risco (Gráfico 2).
Gráfico 2 - Freqüência de óbitos por diabetes, por Índice de
Vulnerabilidade à Saúde, residentes do DS Centro Sul, 2012

Fonte: SIM-MS/GEREPI-CS/GERSA-CS/SMSA-BH

Quanto à faixa etária, 83% dos óbitos
(51) ocorreram acima dos 60 anos. No grupo
abaixo de 60 anos, enfatiza-se que quanto à
distribuição de vulnerabilidade social, cinco
eram de muito elevado risco, um de elevado risco e quatro de baixo risco.
Não houve diferença significativa na
análise da mortalidade por diabetes considerando a variável do sexo, onde 48%
dos óbitos foram do sexo masculino e
52% do sexo feminino.
As complicações relacionadas aos óbitos foram: 21 (34%) decorrentes de infecção, 14 (23%) decorrentes de complicações
cardiocirculatória, nove (15%) complicação
renal, quatro (7%) complicação neurológica, um (1,5%) pancreatite, um (1,5%) coma
hiperglicêmico e 11 (18%) não apresentavam complicações (Gráfico 3).
Gráfico 3 - Frequência das complicações dos óbitos por diabetes, residentes no DS Centro Sul, 2012

Fonte: SIM-MS/GEREPI-CS/GERSA-CS/SMSA-BH

Salienta-se que entre os dez óbitos
abaixo de 60 anos, quatro foram decorrentes de complicações cardiocirculatórias, três por complicações renais, um por
coma hiperglicêmico, um por infecção e
um não apresentava complicações.
Entre a totalidade dos óbitos analisados, 15 (25%) apresentavam a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) associado ao
quadro de Diabetes. As outras co-mor-
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bidades encontradas foram: transtorno
mental, obesidade, doença senil, insuficiência hepática, colecistite, leucemia, doença de Parkinson, hepatite C, arteriosclerose e fibrose pulmonar.
Considerando a assistência e acompanhamento nos serviços públicos do SUS,

28% destes pacientes, quando em vida,
tinham registro de atendimento em prontuários eletrônicos (SISREDE) e os mesmos, tiveram em média 10 consultas (01
a 18 consultas) nos últimos 12 meses que
antecederam ao óbito.

Considerações finais
As principais conclusões relacionadas com a análise do banco do
SIM/2012, relativo aos óbitos por Diabetes, em residentes neste Distrito são:
• A Diabete Mellitus acometeu
principalmente as idades mais
elevadas, o que é confirmado
na literatura;
• Apesar de pequeno número e
sem significância estatística,
houve uma pequena predominância dos óbitos abaixo de 60
anos entre a população com características de vulnerabilidade
social, mesmo sendo esta população a minoria em neste Distrito
(a população do Distrito Sanitário Centro Sul possui aproximadamente 75% de sua população
em situação de baixo risco social,
com a grande maioria possuindo
planos de saúde complementar
e apenas 25% desta população,
apresenta situação de vulnerabilidade social).A estes casos,

pode-se atribuir o mau controle
da diabetes, que retrata o que se
encontra na literatura, ou seja,
as condições sócio-econômicas
influenciando no mau controle
da patologia em análise;
• Aproximadamente 25% dos casos apresentam hipertensão
arterial sistêmica associado ao
diabetes mellitus.
• Em relação à qualidade da assistência prestada nos serviços
públicos de saúde ao grupo de
diabéticos em análise, acredita-se serem necessárias maiores
informações para uma correta
interpretação. Futuros estudos
baseados, por exemplo, em auditoria de prontuários dos pacientes diabéticos acompanhados
nos serviços públicos de saúde
(SUS), avaliando o cumprimento
a protocolos estabelecidos, servirão como importantes instrumentos de qualificação da assistência prestada aos mesmos.

VIGILÂNCIA E CONTROLE DE LEISHMANIOSE VISCERAL
A leishmaniose visceral é uma das
zoonoses mais importantes da atualidade, estando presente em todos os continentes. No Brasil foi uma doença tipi-
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camente rural até 1980, expandindo-se
para as áreas urbanas.
As primeiras notificações de leishmaniose visceral (LV) em Belo Horizon-

te ocorreram no ano de 1994. Desde
então, verificou-se a dispersão da doença para todo o município, com ocorrência de casos de leishmaniose visceral humana (LVH) em todos os Distritos
Sanitários (DS).
Historicamente, o Distrito Sanitário
(DS) Centro-Sul é aquele que apresenta menor número de casos de LVH do
município. No período de 2009 a 2012
foram confirmados 26 casos autóctones de LVH, sendo três confirmados em
2013 até a presente data (Tabela 1).
Tabela 1 - Ocorrência de LVH e soroprevalência canina no
DS Centro-Sul, 2008 a 2013
DS Centro-Sul
LVH
Soroprevalência
canina (%)

2008

2009 2010 2011

2012

2013*
(Jan a
Out)

9

7

2

6

2

3

2,39

1,43

2,27

1,99

1,46

1,16

Fonte: GERCZO-CS/SMSA * Jan a Out/2013

A vigilância da leishmaniose visceral no
DS Centro-Sul prioriza o atendimento à população de áreas de alto risco, pois é onde
se verifica maior ocorrência dos casos
de LVH. Nessas áreas, uma das formas de
controle da LV é a realização de inquéritos
censitários, com coleta de sangue dos cães
para diagnóstico da leishmaniose visceral
canina (LVC). Esses inquéritos são realizados semestralmente, visando o controle
do reservatório canino. A soroprevalência
dos cães no DS Centro-Sul varia de 1% a
2,6%, nas áreas de alto risco (Tabela 2).

Tabela 2 - Inquéritos caninos e imóveis borrifados em áreas
de alto risco (janeiro a julho de 2013)
Cães
coletados

Cães
positivos

Prevalência
canina

Vila Marçola

451

3

0,66%

Vila Marçola

545

10

1,83%

1469

Vila Acaba
Mundo

58

0

0,00%

291

Vila Santa
Isabel

34

Bairro

Imóveis
borrifados

0

0,00%

Vila Apare245
cida

2

0,82%

748

Novo São
Lucas

137

3

2,19%

626

Vila São
José

49

0

0,00%

258

Vila São
José

53

1

1,89%

Vila Santa
Rita

347

9

2,59%

1435

Vila Santa
Lúcia

475

4

0,84%

2219

Vila Santa
Maria

142

0

0,00%

514

Vila
Cafezal

524

5

0,95%

2259

Vila Conceição

493

2

0,40%

Vila Conceição

466

3

0,64%

Vila Fátima 490

9

1,84%

Total

51

1,16%

4509

9819

Fonte: GERCZO-CS/SMSA

Ainda como prioridade de controle da
doença nas áreas de risco, as borrifações
censitárias são realizadas anualmente, visando o controle do mosquito vetor (flebótomos) principalmente nos períodos
que antecedem as chuvas. São borrifados
os imóveis e seu entorno, com atenção
aos quintais com excesso de matéria orgânica, as áreas de lixões e concentração
de entulhos (Figura 1).
As ações educativas são fundamentais
para o controle da doença. Os Agentes de
Combate a Endemias são capacitados para
orientar a população sobre transmissão, sintomas, diagnóstico e prevenção da doença
nos homens e nos cães. As formas de preven-
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ção envolvem informações sobre os cuidados
ambientais que impeçam a proliferação do
mosquito vetor, e também informações sobre
a guarda responsável dos animais, orientando

sobre a importância de manutenção do cão
no domicílio e explicando sobre o programa
de castração, para evitar a rápida reposição de
cães e maus tratos às crias indesejadas.

Figura 1 - Equipe de combate a leishmaniose visceral do Distrito Sanitário Centro-Sul

Fonte: GERCZO-CS/SMSA

SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída
pela Portaria GM MS nº 1.823/12, tem
por finalidade definir os princípios,
as diretrizes e as estratégias a serem
observados no Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da
atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando
à promoção e a proteção da saúde.
Alinha-se com o conjunto de políticas
de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações
de Saúde do Trabalhador (ST) e o tra-

10

balho como um dos determinantes
do processo saúde-doença. Todos os
trabalhadores: homens e mulheres, independentemente de sua localização,
urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou
informal, de seu vínculo empregatício,
público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativado, aprendiz, estagiário, doméstico,
aposentado ou desempregado são sujeitos desta Política.
No Brasil, as ações em ST, desde a sua
implantação no SUS nos anos 80, foram

realizadas em serviços de complexidades variadas, em diferentes níveis de
atenção. Em 2002, por meio da Portaria
nº 1.679/2002 do Ministério da Saúde,
foi criada a Rede Nacional de Atenção
Integral em Saúde do Trabalhador - RENAST - com o objetivo de estruturar as
ações em ST em todos os níveis de atenção da rede de serviços do SUS (Atenção Básica, Centros de Referência em
Saúde do Trabalhador - CEREST e Serviços de Alta e Média Complexidade). Em
2005, a Portaria nº 2437/GM MS revisou
e ampliou a RENAST e em 2009 a Portaria nº 2728/GM MS determinou a inclusão das ações de ST na atenção básica,
por meio da definição de protocolos,
estabelecimento de linhas de cuidado
e outros instrumentos que favoreçam a
integralidade. Neste contexto, é importante que as ações de ST estejam inseridas e alinhadas no cotidiano de trabalho das Equipes de Saúde da Família.
As ações de ST na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte tiveram
início em 1992. Atualmente, o município possui um CEREST com duas unidades, compostas por equipe multidisciplinar, responsáveis pela assistência e
vigilância em ST - CEREST Barreiro e CEREST Centro Sul - além de uma Gerência
de Saúde do Trabalhador responsável
pela coordenação das ações.
Para auxiliar no desenvolvimento
das ações integralizadas em ST, foi elaborado um protocolo que atende a uma
demanda dos profissionais e gestores
da rede SUS/BH e serve para apoiar e
facilitar o trabalho dos profissionais da
Atenção Primária à Saúde (APS), que já
atendem estes trabalhadores no seu dia
a dia. Nele estão contidas as atribuições das Equipes de Saúde da Família
(ESF) e do CEREST, o fluxo de encami-

nhamento para o CEREST, perguntas
e respostas para as dúvidas mais frequentes e alguns anexos importantes.
Este Protocolo foi divulgado em evento
ocorrido em dezembro de 2012, com
a participação de profissionais da APS
de todo o município e foi distribuído às
unidades de saúde. Em vários momentos, este instrumento tem sido utilizado
para sensibilizações e capacitações.

Vale ressaltar que o CEREST tem a função de suporte técnico e científico para as
ações de ST e suas atividades devem estar
articuladas aos demais serviços da rede
SUS, de forma integral e hierarquizada.

Contatos:
• Gerência de Saúde do Trabalhador – Av. Afonso Pena, 2336 – 4º
andar – Funcionários - 3277 7800
• CEREST BH – Unidade Barreiro –
Rua Pinheiro Chagas, 125 Barreiro – 3277 5800
• CEREST BH – Unidade Centro Sul
– Rua Rio Grande do Norte, 1179
– 2º andar – Funcionários –
3277 5138/5183
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“ATENDIMENTO AO PÚBLICO” RECEBE
ATENÇÃO NA CENTRO SUL
Atendendo a uma solicitação de gerentes e trabalhadores do Distrito Sanitário Centro Sul, está sendo desenvolvida
pela Gerência de Gestão do Trabalho GERGETR-CS - uma capacitação em “Atendimento ao Público”, voltada para auxiliares e técnicos de enfermagem, agentes
comunitários de saúde, porteiros, guardas-municipais, auxiliares administrativos
e estagiários do Programa Posso Ajudar?.
O objetivo é sensibilizar e capacitar os
trabalhadores que geralmente fazem o
primeiro contato com o usuário na Rede
Pública de Saúde.
A importância da excelência no atendimento daqueles que procuram nossas
unidades de saúde é o ponto de partida
para momentos de reflexão da prática,
novas possibilidades de acolhimento do
usuário e atualização profissional. Foram
trabalhadas técnicas de atendimento,
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ética, etiqueta no trabalho, relação interpessoal, padronização de documentos,
conceito de hierarquia, estrutura atual da
SMSA e Distrito Sanitário Centro Sul e planejamento do processo de trabalho.
Optou-se por fazer estes encontros
dentro das próprias unidades, evitando o
deslocamento dos profissionais e possibilitando um ambiente mais descontraído,
onde se sintam à vontade para expor suas
opiniões e dificuldades.
Até o momento, foram capacitados
160 profissionais e até o final de 2013, todas as Unidades Básicas de Saúde serão
visitadas e capacitadas pelas Referências
Técnicas da GERGETR-CS.
A avaliação dos gestores locais e profissionais está sendo muito positiva, evidenciando que esta capacitação deve ser realizada continuamente ao longo dos anos.

Distrito Sanitário Centro-Sul
Rua dos Tupis, 149, 7° andar, Centro
Belo Horizonte - CEP: 30.190-060
Telefone: (31) 3277-4841/3277-4931
E-mail: gersacs@pbh.gov.br

