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Desafios e Repercussões na Organização
 da Atenção Primária à Saúde

 no Contexto da Covid-19
o caso do CSEGSF/Teias Manguinhos

Gisele O’Dwyer, Regina Paiva Daumas, 
Denise Cotrim da Cunha e Mellina Marques Vieira Izecksohn

O Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF), da Escola Nacional de Saú-
de Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz), atuando na 

tríade ensino, pesquisa e assistência, tem cumprido sua função de formador de trabalha-
dores para a saúde e assumido papel crucial no atendimento à população desde 1967. 

O CSEGSF foi palco de diversas iniciativas inéditas no campo da assistência e promo-
ção da saúde (Reis, 2002). Essa trajetória permitiu a implantação das primeiras equipes 
de Estratégia Saúde da Família (ESF) em 2000, quando a cobertura nesta área no muni-
cípio do Rio de Janeiro era ínfima. No mesmo ano, iniciou-se a experiência de Conselho 
Gestor, inaugurando a gestão participativa no território. Em 2009, durante um movi-
mento de expansão da Atenção Primária à Saúde (APS) no município do Rio de Janeiro, a 
ESF alcançou 100% de cobertura em Manguinhos e passou a ser gerida pela organização 
social Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), me-
diante um contrato de gestão com o município que estabelecia o Projeto Teias: Território 
Integrado de Atenção à Saúde – Manguinhos.

A ESF de Manguinhos conta com duas clínicas: uma no interior do CSEGSF, com 
sete equipes de Saúde da Família (eSF), e outra localizada fora do campus da Fiocruz, 
conjugada com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Manguinhos, a Clínica da 
Família Victor Valla (CFVV), inaugurada em 2010, com seis eSF e uma equipe de 
consultório na rua. A estrutura física e a disponibilidade de recursos são diferentes, 
em especial pela presença dos servidores da Fiocruz no CSEGSF, atuando em conjunto 
com as eSF.

Por ser uma unidade mista vinculada à Fiocruz e à Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro (SMS-RJ), o CSEGSF conta com estruturas incomuns em unidades de 
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APS, como um Núcleo de Vigilância em Saúde (NVS) e uma Comissão Interna de Bios-
segurança e Controle de Infecção (CIBCI). A Comissão do Cuidado reúne coordenador 
do Cuidado, diretor médico, gerente da ESF, responsáveis técnicos de enfermagem e 
de odontologia, e coordenadores do NVS, de Farmácia, Laboratório e das comissões 
de Biossegurança, Prontuários e Segurança do Paciente. Juntamente com a Chefia do 
CSEGSF e a Coordenação do Teias, essas instâncias tiveram grande importância na orga-
nização das ações assistenciais propostas para o CSEGSF e a CFVV durante a pandemia. 

Para permitir o atendimento seguro a casos suspeitos da Covid-19 e a manutenção 
das atividades regulares das unidades de APS, evitando as consequências danosas da 
desassistência em períodos de pandemia, um conjunto de ações foi realizado ao lon-
go do ano de 2020, algumas das quais geraram documentos instrutivos/protocolares. 
Embora esses documentos sejam muito atrelados a características locais, alguns deles 
podem servir de modelo e inspiração para outras unidades ou como um resgate histó-
rico dessa fase crítica vivenciada pelas unidades básicas de saúde (UBS) com a chegada 
da Covid-19.

O trabalho aqui apresentado foi fruto do esforço de muitos profissionais do CSEGSF 
e da ESF que se empenharam em criar soluções para lidar com o cenário desafiador da 
pandemia. Com este relato, ainda que parcial, visamos a reconhecer e dar visibilidade a 
esse esforço. 

BIOSSEGURANÇA E REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO

Com o surgimento da Covid-19, grande parte das ações necessárias para prover o 
atendimento a casos suspeitos envolvia questões relativas à biossegurança, dada a alta 
transmissibilidade do Sars-CoV-2. O risco de transmissão demandava, além do uso de 
equipamentos de proteção individual (EPIs), a separação das áreas de atendimento e a 
constante atenção para a desinfecção das superfícies (Anvisa, 2020). 

Preparando os profissionais para a possível chegada de casos suspeitos de 
Covid-19, a Comissão Interna de Biossegurança e Controle de Infecção (CIBCI) 
publicou, em 6 de fevereiro de 2020, a primeira versão do documento Orientações 
para atendimento de pessoas com suspeita de infecção pelo Sars-CoV-2, que teve 
diversas atualizações posteriores. Com a mesma intenção, realizou, a partir de 5 de 
março de 2020, treinamentos de todos os profissionais das UBS, incluindo equipe 
de higiene e limpeza, quanto às precauções respiratórias (gotículas e aerossóis) e de 
contato, higienização das mãos e utilização de EPIs. A CIBCI produziu também os vídeos 
Sequência de Paramentação (https://youtu.be/ssTIB4k-aD8) e Desparamentação 

http://portal.anvisa.gov.br/
https://youtu.be/ssTIB4k-aD8
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(https://youtu.be/SmNNPvlPz1w), que serviram de apoio aos treinamentos, além 
de materiais impressos com orientações aos profissionais e aos pacientes, como o 
cartaz Se você está GRIPADO ou com TOSSE (Figura 1), que foram afixados nos 
locais de atendimento. Recomendações para o afastamento e retorno ao trabalho de 
profissionais de saúde também foram publicadas e atualizadas nos meses posteriores, 
de acordo com novas publicações do Centro de Controle de Doenças (CDC) norte-
americano (CDC, 2020a, 2020b). 

Figura 1 – Cartaz: Se você está gripado ou com tosse! – fev. 2020

SSee  vvooccêê  eessttáá  
GGRRIIPPAADDOO  oouu  
ccoomm  TTOOSSSSEE,,  
ppeeççaa  uummaa  
mmáássccaarraa!!

Cubra a boca e o nariz com um lenço
descartável ao espirrar ou tossir.
Jogue no lixo o lenço usado.
Tussa ou espirre no seu antebraço, não
em suas mãos, que são importantes
veículos de contaminação.
Higienize as mãos depois de tossir ou
espirrar. Lave-as com água e sabão e
seque-as com papel-toalha ou use o
álcool gel.

https://youtu.be/SmNNPvlPz1w
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
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Com o reconhecimento da transmissão comunitária da Covid-19 no Rio de Janeiro 
em 13 de março de 2020, era essencial modificar todos os processos de trabalho em 
razão da expectativa de aumento do número de pacientes com sintomas respiratórios 
agudos e da necessidade de realizar esses atendimentos em condições de biossegurança 
adequadas para minimizar a possibilidade de contágio. Era necessário, então, rastrear os 
pacientes no primeiro contato com o serviço e implementar todas as precauções para o 
controle de infecção de acordo com as recomendações vigentes (WHO, 2020a). Estas 
incluíam atendimento em áreas externas, limitação do contato físico, modificações de 
fluxo, designação de áreas de atendimento e espera separadas para os casos suspeitos, 
distanciamento entre pacientes, colocação de barreiras físicas e disponibilização e uso 
racional de EPIs (WHO, 2020b). 

Considerando esse novo cenário epidemiológico, novos fluxos assistenciais, 
gerenciais e de vigilância foram implementados no CSEGSF e na CFVV a partir de 16 de 
março, primeiro dia útil após o reconhecimento da transmissão comunitária da Covid-19 
no Rio de Janeiro, mediante mobilização dos recursos locais e adaptações dos espaços 
de atendimento existentes. Esses fluxos eram revisados diariamente nas primeiras 
semanas e foram sendo documentados das mais variadas formas; a comunicação com 
os profissionais era realizada em breves reuniões com as equipes e por WhatsApp, 
dada a necessidade de adaptações e confecção de escalas para os diversos pontos de 
atendimento externo criados. Todos os pacientes passaram a ter a temperatura aferida e 
a higienizar as mãos com álcool 70% ao primeiro contato com o serviço. 

Para separar pacientes suspeitos de Covid-19 dos pacientes com outras demandas, 
equipes de Resposta Rápida (ERRs) com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e 
agente comunitário de saúde foram compostas para atuar nos espaços físicos adapta-
dos, sem prejuízo da observância das normas de biossegurança adequadas à transmis-
sibilidade do vírus emergente. A logística de montagem dos espaços, de fornecimento 
de EPIs e de fluxo de registros e notificações foi operacionalizada e, com o transcorrer do 
tempo, redesenhada de acordo com os novos conhecimentos e normativas. Recomen-
dações para o uso adequado de EPI no CSEGSF segundo local e tipo de atendimento 
(Figura 2) foram publicadas e atualizadas a cada mudança nas recomendações interna-
cionais ou na organização local.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331492
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331498
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Figura 2 – Recomendações para o uso adequado de EPI no CSEGSF segundo local e tipo 
de atendimento – set. 2020

COVID-19
Recomendações para o uso adequado de EPI 

no CSEGSF
TRIAGEM – ÁREA EXTERNA

HIGIENE DAS MÃOS, MÁSCARA CIRÚRGICA, ÓCULOS OU PROTETOR 
FACIAL, AVENTAL (gramatura 30g/m²) E

DISTANCIAMENTO ESPACIAL DE, PELO MENOS, 1,5m.
AO IDENTIFICAR USUÁRIO COM SINTOMAS SUSPEITOS, ENCAMINHÁ-
LO PARA A ÁREA DE RESPOSTA RÁPIDA. OFERECER MÁSCARA CASO 

O USUÁRIO NÃO ESTEJA USANDO.

ÁREA DA EQUIPE DE RESPOSTA RÁPIDA
HIGIENE DAS MÃOS, MÁSCARA CIRÚRGICA, ÓCULOS OU PROTETOR 

FACIAL, GORRO, LUVAS, AVENTAL (gramatura 40g/m²) E
DISTANCIAMENTO ESPACIAL DE, PELO MENOS, 1,5m. 

EM CASO DE PROCEDIMENTO GERADOR DE AEROSSÓIS (COLETA DE 
SWAB, POR EX.), UTILIZAR MÁSCARA PFF2/N95.

ÁREAS INTERNAS ASSISTENCIAIS DO CSEGSF
HIGIENE DAS MÃOS, MÁSCARA CIRÚRGICA + EPI DE ACORDO COM AS 

PRECAUÇÕES PADRÃO E, SE NECESSÁRIO, PRECAUÇÕES 
ESPECÍFICAS.

HIGIENE DAS MÃOS, MÁSCARA CIRÚRGICA E DISTANCIAMENTO 
ESPACIAL DE, PELO MENOS, 1,5m. 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS – TODOS OS TRABALHADORES, INCLUINDO
OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

FONTE: NOTA TÉCNICA 07/2020 ANVISA
ATUALIZADO EM 15/09/2020 - CIBCI
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As duas unidades têm espaços físicos muito distintos. No CSEGSF, foi possível 
atender em área externa e ventilada, nos consultórios com filtro Hepa (high efficiency 
particulate air) e acesso por entrada externa à unidade. Na CFVV, iniciou-se o primeiro 
atendimento na Academia Carioca, ao lado da clínica, para todos os casos suspeitos, e 
foram reservados dois consultórios com janelas para exame clínico mais detalhado de 
adultos e crianças que apresentassem algum sinal de gravidade ou dúvida diagnóstica.

Na segunda semana de abril, em razão do aumento do número de atendimentos, o 
estacionamento em frente ao CSEGSF foi adaptado para a recepção e separação dos ca-
sos suspeitos de Covid-19 e outras demandas, com tendas instaladas nos dois espaços 
(Figura 3). Mas essa solução logo pareceu insuficiente diante da explosão do número 
de casos de síndrome respiratória aguda de todo espectro de gravidade, aliada à neces-
sidade de preservar o acesso para pacientes com outras demandas de saúde agudas e 
crônicas, mantendo as medidas de controle de infecção (Paho, 2020). Assim, já em 27 
de abril o CSEGSF encaminhou à Direção da Ensp o Projeto de Reorganização e Reforço 
da Capacidade Resolutiva do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria para o 
Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no Âmbito da Atenção Primária, que tinha 
como objetivo principal

ampliar a capacidade assistencial do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria 
para atender ao crescente número de pacientes com síndrome respiratória aguda e dar 
condições para a continuidade das ações de promoção, prevenção e atenção à saúde 
inerentes à APS no contexto da pandemia da Covid-19.

Figura 3 – Atendimento aos sintomáticos respiratórios em área externa ao Centro de 
Saúde Germano Sinval Faria – dez. 2020 

Foto Amanda Cruz da Silva.

http://www.paho.org/en/documents/recomendaciones-para-reorganizacion-ampliacion-progresiva-servicios-salud-para-respuesta
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Nessa mesma ocasião, diante do aumento de casos graves chegando às unidades 
de APS, foi realizado treinamento para médicos e enfermeiros para o manejo de emer-
gências, incluindo manuseio emergencial de vias aéreas e ressuscitação cardiopulmonar, 
com uso de manequins adquiridos por doação. Instrutivos relativos aos procedimen-
tos e medicações para intubação em sequência rápida foram elaborados e afixados nas 
salas de atendimento.

Para o atendimento aos casos suspeitos de Covid-19, foi também viabilizado pela 
Farmácia o abastecimento de medicamentos importantes para cujo fornecimento a 
Prefeitura do Rio de Janeiro estava encontrando problemas e/ou que não constavam 
na grade de medicamentos padronizados para as UBS, bem como de medicamentos 
para sedação em caso de intubação orotraqueal. A equipe de enfermagem elaborou 
Rotina de enfermagem na Sala de Pesquisa Clínica Covid-19 e os checklists Covid-19 
para sistematizar a assistência em enfermagem da ERR, incluindo a preparação da sala 
de atendimento e o provimento de todos os materiais necessários à assistência no 
âmbito da APS; esses materiais estão disponíveis na intranet da instituição.

As ações planejadas e os materiais produzidos no CSEGSF foram sendo compartilhados 
e adaptados à CFVV sempre que considerados adequados à sua realidade. Em muitos 
casos, estratégias próprias mais condizentes com o contexto local foram produzidas 
pelos gestores e trabalhadores da própria unidade. Em agosto, após conflito armado 
na área da Academia Carioca, o primeiro atendimento passou a ser feito na entrada 
da clínica, sem espaço confortável para espera de pacientes. A instalação de tendas 
externas não foi viabilizada, apesar de indicada, por questão de segurança local. Porém, 
em 7 de dezembro, já com aumento expressivo de casos de Covid-19 e a temperatura 
elevada causando grande desconforto para a equipe assistencial e para os usuários, a 
Academia Carioca voltou a ser utilizada como espaço para o primeiro atendimento e sala 
de espera (Figura 4).
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Figura 4 – Atendimento aos sintomáticos respiratórios na área da Academia Carioca 
anexa à Clínica da Família Victor Valla – dez. 2020 

Foto Amanda Cruz da Silva.

VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE CASOS

A partir de 16 de março de 2020 (12ª semana epidemiológica), todos os casos de 
síndrome gripal (SG) passaram a ser notificados como suspeitos de Covid-19. Para oti-
mizar o tempo de atendimento e padronizar os registros feitos pela Equipe de Resposta 
Rápida (ERR), foi elaborado o Formulário de avaliação de indivíduo com sintomas 
respiratórios (Figura 5), que ao longo do tempo sofreu várias adaptações, até a versão 
única de atendimento e notificação. O formulário contempla todas as informações ne-
cessárias à notificação, além de campos para o registro de sinais vitais e conduta médica 
e de enfermagem, dispensando o preenchimento da notificação pela equipe de assistên-
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cia, exceto para os casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag), para os quais há 
um formulário próprio. A equipe de vigilância recolhe os formulários da ERR, seleciona 
aqueles classificados como suspeitos de Covid-19, notifica no sistema e-SUS VE e insere 
seus dados na Planilha de Notificação Covid-19. 

Figura 5 – Avaliação de indivíduo com sintomas respiratórios ERR. Versão 6 – set. 2020 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE INDIVÍDUO COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 

Esta ficha servirá de base para a notificação em formulário eletrônico pela Vigilância em Saúde                  Versão 6 - 19/09/2020 

ENFERMAGEM 

Nome completo: _______________________________________________________D.N.: ______/_____/________ 

Nome da mãe: ________________________________________________________Idade: _______ Sexo: ___(M/F) 

Raça/ Cor:  branca     preta     amarela     parda     indígena     ignorado 

Endereço completo: _____________________________________________________________________________ 

Tel./ cel.: _____________________ CPF: __________________________ CNS: ______________________________ 

É profissional de saúde?  sim não   Especifique: _______________________________________________ 

Motivo da procura: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Data de início dos sintomas: ______/_____/________  

Se apresenta outros sinais e/ ou sintomas relevantes, quais? ____________________________________________ 

Faz uso de medicamentos de uso contínuo?  sim  não       Se sim, descreva: __________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Apresenta alergia a medicamentos?  sim  não         Se sim, descreva: ________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

História de cirurgias prévias ou internações recentes?   sim não        Se sim, descreva: __________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Profissional (nome/ carimbo): ___________________________________________ Data: ______/_____/________ 

Dor de garganta         sim  Perda do paladar         sim  Diarreia         sim 

Dispneia         sim  Perda do olfato         sim  Dor abdominal sim 

Febre         sim  Coriza         sim  Vômitos sim 

Tosse         sim  Artralgia         sim  Fadiga sim 

Cefaleia         sim  Mialgia         sim  Outros sim 

Doenças respiratórias crônicas         sim  Gestante         sim 

Doenças cardíacas crônicas         sim  Puérpera         sim 

Diabetes         sim  Obesidade         sim 

Doenças renais crônicas em estágio avançado         sim  Doenças cromossômicas          sim 

Imunossupressão         sim  Outra sim 

Hipertensão arterial         sim  Qual? ______________________________________         
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Figura 5 – Avaliação de indivíduo com sintomas respiratórios ERR. Versão 6 – set. 2020 
(continuação)

A consolidação dessas informações tornou possível acompanhar os casos notificados 
como suspeitos de Covid-19 e programar o monitoramento remoto, estratégia por meio 
da qual cada paciente notificado continua em acompanhamento por um período de 14 
dias a contar do início dos sintomas.
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O monitoramento de pacientes suspeitos de Covid-19 tem sido feito desde 23 de 
março de 2020 por meio de telefonemas estruturados, com perguntas sobre os sinto-
mas, realizados em dias alternados. Isso permite acompanhar a evolução da doença 
entre os casos notificados, identificar sinais de agravamento e orientar os pacientes 
quando há necessidade de atendimento presencial imediato (Greenhalgh, Koh & Car, 
2020). Durante o monitoramento também são reforçadas as orientações e é avaliada 
a manutenção do isolamento domiciliar. Um roteiro de telemonitoramento foi ela-
borado para o registro padronizado desses contatos, posteriormente adaptado para o 
Google Forms.

Para dar visibilidade aos dados epidemiológicos, a Equipe de Informação em Saúde 
do Teias Escola Manguinhos elaborou o Painel de Situação Manguinhos Covid-19 
(https://bit.ly/manguinhoscovid19), que permite visualizar em tempo real os dados de 
notificação e do telemonitoramento dos casos suspeitos de Covid-19 atendidos pelas 
clínicas. Nesse painel é possível identificar áreas de maior disseminação da doença no 
território. Trata-se de importante instrumento para a gestão e para o controle social, 
inclusive para orientar as comunidades quanto às medidas de distanciamento social. 

TESTAGEM PARA COVID-19

Após treinamento dos profissionais e confecção de um instrutivo orientador, em 
março de 2020 o CSEGSF iniciou a testagem dos trabalhadores do Teias e do CSEGSF 
com suspeita de Covid-19. Com o aumento dos casos entre usuários e trabalhadores, 
ao final de abril a equipe do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia 
Humana (Cesteh) assumiu, após treinamento no CSEGSF, a coleta de testes moleculares 
(RT-PCR) para Covid-19 dos trabalhadores da Ensp e do Teias.

Quanto aos usuários, após o reconhecimento da transmissão comunitária da 
Covid-19 no Rio de Janeiro, a coleta de RT-PCR ficou restrita aos pacientes internados, 
não sendo disponibilizada para as UBS. No entanto, no CSEGSF e na CFVV, em diferentes 
períodos, projetos de pesquisa da Fiocruz oportunizaram às crianças ou adultos suspeitos 
o acesso ao teste (Brasil, 2020; Noronha, 2020). Em de julho de 2020, os profissionais 
do CSEGSF passaram a coletar também o exame de RT-PCR para os casos suspeitos 
que não fossem incluídos nas pesquisas, sendo os exames processados no Laboratório 
de Vírus Respiratórios do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz. A CFVV realiza a coleta de 
RT-PCR desde dezembro de 2020. Um terceiro projeto de pesquisa (Struchiner, 2020) 
iniciou um inquérito sorológico domiciliar em Manguinhos, em setembro de 2020.

https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2461
https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2461
https://bit.ly/manguinhoscovid19
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PESQUISAS NA APS

Dez pesquisas sobre a Covid-19 foram iniciadas em 2020 no CSEGSF e na CFVV, 
cinco das quais coordenadas por pesquisadores do CSEGSF. Ambas as unidades 
adaptaram seu espaço físico e fluxos a fim de conciliar as demandas das pesquisas com 
a assistência e oportunizar à população os potenciais benefícios pela participação. Entre 
os estudos clínicos envolvendo assistência a casos suspeitos de Covid-19, além dos 
citados estudos observacionais e de testes diagnósticos, foi iniciada, em setembro de 
2020, uma pesquisa para avaliação de custo-efetividade da oximetria domiciliar e de 
videoconsultas no acompanhamento desses pacientes (Daumas, 2020). 

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE: TODA A APS QUE NÃO É COVID-19

Para além das necessidades inerentes ao atendimento de pacientes com suspeita de 
Covid-19, é preciso lembrar que pacientes com outras demandas de saúde continuaram 
dependendo das unidades de APS para a continuidade de seus tratamentos e realização 
de ações preventivas, como a vacinação de rotina. 

Foram mantidos os atendimentos prioritários, seguindo orientação da SMS-RJ, de 
gestantes, lactentes, portadores de tuberculose e pessoas vivendo com HIV, entre ou-
tras. As urgências continuaram sendo avaliadas e atendidas. A vacinação de rotina se 
manteve ativa, sendo adaptado o local de realização das campanhas, como a da gripe, 
executada inicialmente na sala de grupos e depois transferida para o espaço da biblioteca 
da Ensp, que se encontrava desativada e foi adaptada para esse fim. 

Para melhorar a comunicação das eSF com os usuários, em maio cada equipe recebeu 
um telefone celular para enviar e receber mensagens dos usuários de suas respectivas 
áreas via WhatsApp. Com esse novo canal de atendimento visava-se a garantir o acesso 
e a continuidade do cuidado a usuários com demandas de saúde diversas, principalmen-
te portadores de condições crônicas, cujo atendimento presencial na unidade foi inicial-
mente muito restrito devido aos riscos de infecção. Apesar de não ser uma ferramenta de 
uso universal, especialmente em uma comunidade com baixo índice de desenvolvimento 
humano (IDH), foi uma alternativa de acesso importante naquele momento. 

Outros exemplos de adequação ao contexto da pandemia foram os atendimentos 
remotos realizados por uma nutricionista, pela educadora física e pela Equipe de Saúde 
Mental, que permitiram o seguimento de usuários já em acompanhamento, bem como 
um primeiro atendimento de casos encaminhados pelas equipes.
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SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE

Já no mês de março muitos profissionais foram afastados do trabalho presencial por 
serem considerados, de acordo com critérios oficiais, do grupo de risco para Covid-19. 
Entre esses estavam agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfermei-
ros, profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf), da gestão e equipe 
multiprofissional do CSEGSF, além de trabalhadores terceirizados. 

Graças ao apoio da Ensp e da Presidência da Fiocruz, em maio de 2020 foi possível 
a contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atuar com os 
profissionais das duas clínicas no atendimento dos casos suspeitos de Covid-19. Esses 
contratos permitiram a retomada dos atendimentos aos portadores de condições crônicas 
de forma mais intensiva a partir de junho, quando esses pacientes voltaram a procurar 
a unidade em maior número, com demandas que não puderam ser atendidas nos meses 
anteriores. A maior parte desses contratos, contudo, finalizou em novembro de 2020, 
recriando as dificuldades para o acolhimento de toda essa demanda assistencial.

Assim como a redução do contingente de pessoas em trabalho presencial, os afas-
tamentos temporários para isolamento ou quarentena, devido a sintomas da Covid-19 
ou ao contato com o vírus, foram também um fator de estresse para os trabalhadores, 
que sofreram com a sobrecarga e a necessidade de constantes reorganizações das 
escalas de trabalho. 

Nesse contexto, gostaríamos de destacar algumas importantes iniciativas de cuida-
do com os trabalhadores. Desde o início da pandemia, em março, a carga de trabalho 
exaustiva, associada aos temores decorrentes do surgimento de uma nova doença, moti-
vou um grupo multidisciplinar de profissionais composto por psicólogos, educadores fí-
sicos, residentes médicos e multiprofissionais a reformular e ampliar o trabalho do grupo 
Cuidando de Quem Cuida, com o objetivo de proporcionar momentos de descontração 
e ajudar a lidar com o estresse do trabalho. Esse grupo já atuava antes da pandemia com 
atividades lúdicas e de relaxamento para os agentes comunitários de saúde. A partir de 
sua reformulação, foi elaborada uma grade de atividades oferecidas para todos os pro-
fissionais, em diferentes turnos, conduzidas por pessoas do grupo e com a participação 
voluntária dos trabalhadores disponíveis, incluindo meditação, alongamento, massagem 
orientada, automassagem e danças diversas.

Além dessas atividades, foram conduzidas por um psicólogo do CSEGSF, de forma 
regular, às quintas-feiras à tarde, rodas de meditação, reflexão, dinâmicas de grupo e 
música, que contaram com a participação simultânea de um número maior de trabalha-
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dores e permitiram importantes trocas entre eles. Foram também ofertadas pelo grupo 
de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) da Ensp terapia com florais 
de Bach e sessões remotas de Reiki, individuais e coletivas.

ENSINO

Para atender aos alunos que estão sob responsabilidade do CSEGSF, ou em campo de 
estágio nas duas unidades de APS, algumas adequações foram necessárias. 

O Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade do CSEGSF 
se readequou ao contexto da pandemia com revisão dos estágios, atualizados frequen-
temente, e adaptação dos canais teóricos pelas plataformas Zoom e Google Meet. Os 
residentes participaram de lives da comunidade e da renovação do Cuidando de Quem 
Cuida, entraram na composição da ERR e participaram da organização e utilização dos 
celulares das equipes no atendimento remoto.

As residências multiprofissionais em Saúde da Família da Ensp e a de Enfermagem 
em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense permaneceram atuando nas 
equipes e auxiliando nas demandas relacionadas à Covid-19, como por exemplo o 
telemonitoramento e a organização da porta de entrada.

Quanto aos alunos de graduação das duas clínicas, houve a manutenção do interna-
to e estágio dos acadêmicos de medicina bolsistas do município, por via remota em par-
ceria com professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As atividades realizadas 
foram, por meio do telemonitoramento, a orientação específica sobre os cuidados domi-
ciliares dos casos suspeitos e a busca ativa das crianças para vacinação de papilomavírus 
humano (HPV) e vacina meningocócica conjugada quadrivalente (ACWY). 

CONQUISTAS, LIMITAÇÕES E LIÇÕES APRENDIDAS

As ações implementadas visando ao enfrentamento da pandemia nas UBS permi-
tiram compartilhar com todos os trabalhadores os conhecimentos sobre como se pro-
teger da infecção no local de trabalho; manter os atendimentos regulares de pré-natal 
e vacinação sem interrupção durante o período; aumentar os atendimentos a doenças 
cardiovasculares e diabetes após o pico da pandemia; mobilizar diferentes trabalhadores 
para compor escalas de atendimento e recepção; monitorar usuários em casa; promover 
a integração das equipes e ofertar aos trabalhadores espaços de reflexão e cuidado para 
mitigar os efeitos de todo o estresse desse período.

Ter uma Comissão de Biossegurança e Controle de Infecção, com profissionais expe-
rientes e coordenada por uma infectologista, foi vital para a preparação das unidades de 
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saúde. A capacidade técnica local e o trabalho em equipe da Comissão do Cuidado per-
mitiram desenvolver protocolos e elaborar soluções adequadas à nossa realidade antes 
mesmo de termos diretrizes claras emanadas das instâncias superiores.

Apesar de termos produzido muitos materiais e rotinas para organizar o nosso 
trabalho, a necessidade de dar conta de tarefas urgentes limitou nossa capacidade de 
organizar e compartilhar em tempo real as soluções que foram sendo criadas ao longo 
da pandemia. 

A APS se mostrou um espaço muito rico para a produção e experimentação de so-
luções para problemas de saúde pública emergentes. Acreditamos que a participação 
de mais sanitaristas das áreas de epidemiologia e planejamento no acompanhamento 
das atividades assistenciais poderia potencializar a produção de conhecimento apli-
cado à prática. 

Chegamos ao final de 2020 com equipes exaustas e tendo pela frente mais uma 
avalanche de casos de Covid-19 que se superpõe a um conjunto de outras demandas re-
primidas, algumas das quais inadiáveis, que precisavam ser manejadas em um momento 
em que ocorria o término do contrato de boa parte dos profissionais que atuaram na 
ERR nas unidades de saúde.

Percebemos a necessidade de planejar soluções a médio e longo prazos para o novo 
cenário epidemiológico, incluindo modificações estruturais e instalação de filtros Hepa. 
Muitas das adequações feitas funcionaram por um tempo, mas foram planejadas como 
provisórias. O calor do verão já castiga pacientes e profissionais, que trabalham cobertos 
por EPIs em área externa sem nenhum conforto térmico.

Ao escrever este relato nos primeiros dias do ano de 2021, temos pela frente como 
desafios: manter a saúde física e mental dos trabalhadores, garantindo descanso, auto-
cuidado e condições adequadas de trabalho; promover mudanças no espaço físico das 
unidades de APS para se adequarem às exigências de biossegurança; garantir condições 
materiais e de pessoal que permitam incorporar à rotina o atendimento aos casos sus-
peitos de Covid-19, o telemonitoramento e as consultas remotas, sem prejuízo das 
atividades habituais; e, ainda, organizar e executar no nível local a maior campanha de 
vacinação já realizada em nosso país. 
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