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UM SUS EM CONSTANTE CONSTRUÇÃO
Com o objetivo de desenvolver da melhor forma possível as ações de políticas de
saúde, a Gerência do Distrito Sanitário Venda
Nova (GERSA-VN) vem seguindo alguns princípios na integração, como a reflexão sobre
o “ontem”, “hoje” e o futuro almejado.
Nesse sentido, o “ontem”, referenciado
como o modelo de saúde antes do SUS,
não considerava a saúde como um direito de todos e não a oficializava como responsabilidade do Estado. Muitos esforços
foram despendidos para sensibilizar, conscientizar e mobilizar gestores e sociedade
até se chegar ao modelo de saúde pública hoje existente e este ser consolidado
como política de estado, onde está garantido constitucionalmente a toda sociedade o direito a atenção pública à saúde.
O “hoje” situa-se na compreensão do
quanto o SUS avançou no âmbito geral. O
SUS BH continua crescendo em seus propósitos e tem servido, em alguns aspectos,
como modelo para outros municípios, apesar dos desafios que ainda nos confrontam.

Nesse sentido, Venda Nova também vivenciou avanços importantes, mesmo reconhecendo os desafios ainda existentes.
A Regional Venda Nova, inserida no
SUS, busca constantemente incluir o
contexto histórico e cultural que tange o
“ontem” como instrumento norteador na
reflexão sobre o novo modelo de saúde
inserido a partir de 1988.
É nesse sentido que avaliamos e incluímos as interfaces históricas, políticas
e sociais de Venda Nova no nosso pensar
e agir no campo da saúde. As ações pensadas e praticadas na GERSA-VN consideram a perspectiva do “hoje”, referenciada
no “ontem”, com projeção para o “amanhã”. Para isso, busca construir uma lógica
intersetorial dos atores que compõem a
Vigilância em Saúde como instrumento
para a promoção da saúde e qualidade de
vida. Como parte dessa proposta, apresentamos alguns trabalhos de relevância
desenvolvidos pela GERSA-VN ao longo
do ano de 2012.

TUBERCULOSE
A tuberculose (TB) ainda é um desafio
para a saúde pública mundial. Segundo
dados da OMS, o Brasil é um dos 22 países
que concentram 80% da carga mundial
de TB. Em 2011, foram notificados 61 casos novos em residentes do Distrito Sanitário (DS) Venda Nova (VN).
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Apesar do Ministério da Saúde preconizar
um índice mínimo de cura de 85% e o máximo de 5% de abandono, o DS Venda Nova
apresenta resultados ainda não adequados:
em 2010 o percentual de cura foi de 72,7% e
a taxa de abandono 22,7%, e em 2011, 74,4%
e 21% respectivamente (Gráfico 1).

Gráfico 1: Porcentagem de cura e abando dos casos de tuberculose bacilíferos em
Belo Horizonte e no Distrito Sanitário Venda Nova, 2010-2011

Fonte: SINANNET e SISVE/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH, 04/09/2012

Em relação à distribuição total dos
casos bacilíferos de 2011, os mesmos
ocorreram em todas as 16 áreas de abrangência do Distrito, sendo cerca de 20%
destes, residentes na área do Centro de

Saúde Santa Mônica. Entretanto, observa-se que a maior densidade de casos
ocorreu na área de abrangência do Centro de Saúde Jardim Leblon, na Vila Apolônia (Figura 1).

Figura 1 – Distribuição dos casos de tuberculose nas áreas de abrangência
do Distrito Sanitário Venda Nova, Belo Horizonte, 2011

Fonte: SINANNET e SISVE/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH, 04/09/2012
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A Vila Apolônia tem grande extensão
territorial, é caracterizada por becos muito
estreitos, com baixa ventilação, o que favorece o contato próximo entre os moradores.
A população é de 6537 habitantes, de acordo com dados do Censo IBGE 2010, sendo
46% da população no Risco Elevado e 54%
no Risco Muito Elevado, segundo o Índice
de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) de 2012.
Visando o enfrentamento do agravo
no município, algumas ações foram desenvolvidas pelo Programa Municipal de
Controle da Tuberculose. Uma delas foi a
criação dos Comitês Distritais de Tuberculose e a inserção do profissional farmacêutico do Núcleo Apoio da Saúde da Família
(NASF) no acompanhamento dos casos.
Em Venda Nova, o Comitê Distrital de
Tuberculose tem a participação das gerências e referências técnicas da Gerência
Distrital de Regulação, Informação e Epidemiologia (GEREPI) e Gerência Distrital de
Atenção à Saúde (GERASA), farmacêuticos,
representante dos Assistentes Sociais do
NASF, Coordenação do NASF e, representante da Farmácia Distrital. As reuniões do
Comitê acontecem bimestralmente onde
são discutidos fluxos da TB no distrito e no
município, dúvidas em relação aos casos
de TB, entre outras questões pertinentes.
Além da criação do Comitê, foi realizada
uma sensibilização dos gerentes das Unidades de Saúde de VN com a divulgação
dos dados atualizados do agravo por área
de abrangência, além da discussão sobre
a importância do correto preenchimento
dos formulários com envio periódico para
a GEREPI das informações sobre o tratamento de cada usuário. Estabeleceu-se
que seria enviada mensalmente ao NASF
a relação dos pacientes notificados para
TB, para o acompanhamento dos casos.
Outra ação também já implantada, é
o envio mensal pelo Laboratório Distrital
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Norte/Venda Nova da listagem dos pacientes com baciloscopia positiva. Esta
informação permite à GEREPI conhecer e
monitorar os casos diagnosticados.
Como estratégia para atingir de forma
mais eficiente as equipes de saúde da família, os farmacêuticos do NASF realizam,
nas unidades de seu pólo, capacitações
para os profissionais. Já foram realizados
treinamentos sobre o fluxo de atendimento de TB no município e a importância do preenchimento dos impressos do
Programa de Controle da Tuberculose.
Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
também estão sendo contemplados com
treinamentos específicos.
Durante o ano de 2012, para fortalecer
ainda mais o trabalho do Comitê, o Distrito Venda Nova optou por eleger entre os
profissionais dos Centros de Saúde (CS),
uma referência para TB. Essa referência
tornou-se mais um membro do Comitê e
tem o papel de auxiliar nas ações voltadas
para a TB dentro da unidade, agindo como
mais um elo entre CS e Distrito.
Dados do sistema de informação laboratorial (SLPC/SISREDE) de todos os exames de baciloscopia são encaminhados
mensalmente para as unidades, para a referência de TB dos centros de saúde e para
os farmacêuticos do NASF. São ferramentas que auxiliam o acompanhamento dos
casos e a qualificação do Livro de Registro
de Sintomáticos Respiratórios, por permitir o seu correto preenchimento e a busca
ativa dos casos novos, se necessário.
A recente criação de um indicador relacionado à TB, na bonificação variável dos
ACS também poderá incrementar os indicadores de cura e reduzir as taxas de abandono do distrito, uma vez que estimula as
unidades a realizarem o Tratamento Diretamente Observado (TDO) de qualidade.

COBERTURA DO EXAME CITOPATOLÓGICO NOS
CENTROS DE SAÚDE DE VENDA NOVA
O exame de Papanicolau, também denominado colpocitologia oncótica, é mais
conhecido pela população como exame
preventivo. Detecta lesões pré-malignas
ou fases iniciais do câncer do colo de útero. Consiste no esfregaço de células do
epitélio cervical e vaginal, coletadas através de raspagem indolor, na ocasião da
consulta ginecológica. Na rede municipal
pode ser realizado pelo médico generalista, ginecologista ou enfermeiro. É um procedimento efetivo, de baixo custo e fácil
realização.
As taxas de incidência e mortalidade
do câncer do colo de útero ainda são elevadas. Conforme dados de mortalidade
do Ministério da Saúde, no ano de 2010,
4.986 mulheres no Brasil morreram devido
ao câncer do colo uterino, sendo 362 em
Minas Gerais e 65 em Belo Horizonte. Dessas 65 mulheres, cinco eram residentes na
área do Distrito Sanitário Venda Nova. Por
outro lado, este tipo de câncer, quando
diagnosticado através do exame de Papanicolau, apresenta altas taxas de cura, devido a detecção da lesão em um estágio
precoce. A faixa etária de rastreamento do
câncer de colo uterino na Rede Municipal
de Saúde de Belo Horizonte, que era de 25
a 59 anos, foi ampliada para 25 a 64 anos,
a partir de novembro de 2012, atendendo
às mudanças no Programa Nacional de
Controle do Câncer do Colo Uterino, definidas pelo Instituto Nacional de Câncer
(INCA), Ministério da Saúde. Na presença
de dois exames citopatológicos anuais
consecutivos normais passa-se a realizar
a coleta de exames citopatológicos com
intervalos de três em três anos.
O Ministério da Saúde instituiu o Pro-

grama Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ),
em julho de 2011. Como o nome do programa sugere, o principal objetivo é induzir a ampliação do acesso e a melhoria
da qualidade da atenção básica. O PMAQ
possui indicadores nas seguintes áreas da
atenção básica: pré-natal, prevenção do
câncer de colo de útero, saúde da criança, controle da hipertensão e do diabetes, saúde bucal, saúde mental e doenças
transmissíveis. Como indicador de prevenção do câncer de colo uterino, é utilizada a razão de mulheres que realizaram
coleta para o exame de Papanicolau pela
população de mulheres de 25-59 anos da
área. Um viés do indicador é o fato da faixa etária de rastreamento ter sido ampliada para 25 a 64 anos. O monitoramento
dos indicadores, que são contratualizados
com as Equipes de Saúde da Família, constituiu um dos elementos essenciais para a
implementação do Programa.
Nos anos de 2010 e 2011, houve um
aumento nas taxas de realização do exame em todos os centros de saúde de Venda Nova, com exceção do Centro de Saúde Mantiqueira, no qual se observa queda
na taxa e do Centro de Saúde Piratininga,
que manteve a mesma taxa nos dois anos
(Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Distribuição percentual de cobertura de coleta de Papanicolau
por centro de saúde, Venda Nova, 2010-2011

Fonte: SISREDE / SMSA

O Centro de Saúde Santo Antônio
se destaca pela baixa cobertura, o que
mostra a necessidade de discutir com
as equipes os entraves e priorizar ações
que promovam uma melhora. É preciso
analisar a cobertura junto com os dados
do cadastro, uma vez que este Centro de
Saúde se localiza na área central onde as
pessoas têm acesso a clínicas onde o custo do exame é bem acessível à população.
Portanto, faz-se necessário investigar esta
situação para conhecer a real cobertura.
Apesar do aumento da cobertura no
Distrito Venda Nova, ela se mantêm baixa,
menor que 60%, sinalizando a necessidade de incrementar ações que melhorem
os indicadores. Já é percebido um movimento, desde a assinatura do Contrato
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Interno de Gestão, quando as equipes começaram a trabalhar buscando metas colocadas pelos profissionais. Estas metas,
muitas vezes não tão audaciosas, decorrem do momento em que foram avaliados
os indicadores e observada uma baixa cobertura nos anos anteriores. Outro fator
que influenciou a definição de metas foi
a composição das equipes no momento
das avaliações, que muitas vezes, estando
incompletas, não permitiu uma previsão
de grandes mudanças.
A adesão das mulheres ao exame muitas vezes é um gargalo, pois existem grandes taxas de absenteísmo, mesmo com as
consultas agendadas em curtos períodos
entre a marcação e a data da consulta. Na
população economicamente ativa, que

faz parte da faixa etária preconizada para
a realização do exame, a adesão é ainda
menor. Algumas unidades têm utilizado
como estratégia a realização de mutirões
aos sábados, objetivando principalmente
esta parcela da população, que tem menor disponibilidade de horário para comparecer à unidade. São ações pontuais,
que não devem virar rotina, mas que se
bem divulgadas e organizadas, ajudam a
alcançar ou aproximar mais das metas.
Outro fator que pode influenciar o indicador é a falta do registro do exame no
sistema (SISREDE) no momento da coleta
do material e no momento em que é encaminhado ao laboratório. Para os dados
de 2012, será realizada uma análise comparativa dos dados das unidades, apresentados nos indicadores, com os dados do

laboratório. Um dos objetivos é verificar
se a falta de registro impacta o indicador
e em que proporção. Esta análise irá subsidiar uma “conversa” com os profissionais
dos centros de saúde de forma que eles
possam verificar o quanto o registro inadequado pode interferir nos indicadores.
Nas reuniões de equipes para definição de metas para o próximo ano, uma
análise mais refinada dos números e das
estratégias utilizadas até o momento,
pode ser valiosa para promover mudanças nas condutas dos profissionais. Com
isso, se espera alcançar um número cada
vez maior de exames preventivos realizados, promovendo, sobretudo, a vigilância
e prevenção que são os principais focos
da Atenção Primária à Saúde.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM VENDA NOVA:
INTEGRANDO SABERES E CONDUTAS
NO CONTROLE DE ROEDORES
Dentre os vários problemas ambientais
dos centros urbanos, o controle de pragas
é um dos maiores desafios da Vigilância
em Saúde e de toda a sociedade. Dos diversos estabelecimentos que necessitam
de um rigoroso controle ambiental destacam-se as redes de supermercados e
sacolões de médio e grande porte localizados nos principais corredores da região
de Venda Nova.
Outro fator importante vivenciado em
Venda Nova e em todo o município é a
presença de roedor típico da zona rural, o
rato de telhado, que vem ocupando e se
dispersando no ambiente urbano. Com
hábitos diferenciados da ratazana e do camundongo esse tipo de roedor tornou-se
um problema tanto para estabelecimen-

tos comerciais quanto para a comunidade.
A partir desse contexto, iniciou-se um
trabalho pioneiro de vigilância em saúde
voltado para prevenção e promoção, com
ênfase ao controle de roedores nos estabelecimentos citados. O objetivo foi identificar as não conformidades em relação à
contaminação ambiental que favorecem o
aparecimento e proliferação de roedores.
Foram realizadas vistorias conjuntas
(Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária de Venda Nova), no período de 2011 a
2012, a partir da identificação prévia dos
estabelecimentos com maior número de
irregularidades (acondicionamento inadequado, focos de insalubridades e controle de pragas sem critérios). No período
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foram realizadas 140 vistorias em 24 estabelecimentos. Na vistoria inicial, 92% dos
estabelecimentos estavam não conformes
nos itens avaliados. As principais melhorias observadas de 2011 para 2012 foram

relacionadas a preparação/manipulação,
de 25 para 1 irregularidade (96%), seguidos de equipamentos, de 14 para 4 irregularidades (71%)e procedimentos, de 29
para 14 irregularidades (52%) (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Número de irregularidades encontradas nos supermercados e
sacolões, Distrito Sanitário Venda Nova, 2011-2012

Fonte: SISVISA-BH

A partir do atendimento das demandas
via SAC-PBH referentes ao controle de roedores, identificou-se a necessidade de reavaliação das práticas aplicadas pelas empresas prestadoras de serviços de controle
de pragas e pelos próprios funcionários/
responsáveis pelos estabelecimentos.
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Além de questões técnicas, foram observadas práticas culturais de utilização
de felinos como tentativa de controle de
roedores. Nos estabelecimentos foram
encontradas espécimes de felinos, principalmente na área de abastecimento e
depósito de mercadorias (Figura 2).

Figura 2 – Felino em área de abastecimento
e depósito de mercadorias

Fonte: GERCZO-VN

Esse comportamento agravava a situação sanitária dos locais, pois os hábitos
dos felinos quanto a defecação em local

limpo (caixa de areia higienizada) estavam comprometidos pela falta de higienização do local (Figura 3).

Figura 3 – Caixa em ambiente inapropriado

Fonte: GERVIS-VN
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Após a identificação dos problemas e as
causas destes, iniciou-se trabalho de orientação e educação, através de reuniões e
inspeções com a presença dos envolvidos,
para implementar as práticas corretivas e
monitorar os resultados. Nas vistorias de
verificação de pendências verificou-se a
adequação de medidas corretivas e preventivas em 70% dos estabelecimentos.

A experiência exitosa da vigilância em
saúde no Distrito Venda Nova proporcionou o enfrentamento diferenciado deste
problema que vinha comprometendo a
salubridade sanitária e ambiental. Esse
trabalho em conjunto fortaleceu a integração entre o Controle de Zoonoses e a
Vigilância Sanitária de Venda Nova possibilitando intervenções de maior impacto.

ABORDAGEM DA DENGUE NAS SALAS DE ESPERA
As atividades em sala de espera dos
centros de saúde possibilitam trocas de
experiências, promoção à saúde e prevenção de agravos e doenças. Essas atividades são propostas nas atribuições dos
estagiários do Programa Posso Ajudar.
Em parceria com a Gerência de Controle de Zoonoses de Venda Nova, anualmente é realizada uma capacitação com
os estagiários do Programa Posso Ajudar
com o objetivo de orientá-los para atuarem nas unidades de saúde e levar informação aos usuários sobre os riscos da
dengue e as formas de prevenção e combate ao vetor.
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Entre fevereiro e março 2011 foram
abordados pelos estagiários 3.998 usuários. Entre janeiro e março 2012 este número chegou a 4.017, e outras turmas já
estão programadas para dezembro. Estes
usuários foram abordados com entrega de
panfletos e orientações sobre o combate a
dengue, durante conversas individuais ou
em grupo. Os estagiários aproveitam os
momentos de espera do usuário nas filas
da farmácia, vacina, recepção e na porta
de entrada para conversar sobre o tema
(Figuras 4, 5 e 6). Muitos usuários relataram
queixas, fizeram comentários e passaram
endereços de locais onde poderiam existir possíveis focos de dengue. Estes dados
foram repassados á equipe de controle de
zoonoses para verificação da área.

Figura 4 – Abordagem de usuário com entrega de panfletos e orientações sobre o
combate a dengue por estagiários do Programa Posso Ajudar, Belo Horizonte.

Fonte: GERSA-VN

Figura 5 – Abordagem de usuário com entrega de panfletos e orientações sobre o combate
a dengue por estagiário do Programa Posso Ajudar, Belo Horizonte.

Fonte: GERSA-VN
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Figura 6 – Abordagem de usuário com entrega de panfletos e orientações sobre o combate a
dengue por estagiário do Programa Posso Ajudar, Belo Horizonte.

Fonte: GERSA-VN

Esta capacitação é muito importante
para os estagiários, pois entender a realidade local traz mais argumentos para uma
conversa e facilita a abordagem ao usuário.
Além disso, podem levar a discussão para
outros espaços onde estão inseridos. Independente dos meses citados, todas as queixas e denúncias dos usuários relacionadas
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à Dengue são direcionadas diariamente
aos agentes de zoonoses para que possam
fazer intervenção caso seja necessário.
Com o intuito de diminuir os casos de dengue no município é imprescindível a manutenção de um trabalho conjunto de todos os
atores envolvidos e o desenvolvimento contínuo de ações para a prevenção e o controle.

Distrito Sanitário Venda Nova
Rua Érico Veríssimo, 1428, Rio Branco
Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP.: 31520-000
Telefone: (31) 3277-5410
E-mail: gersavn@pbh.gov.br

