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nas potencialidades  
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“ A saúde é, antes de biológica, uma 
produção social. Para que se alcancem 
níveis de saúde, é imprescindível que 

o Estado e a sociedade cada vez mais im-
plementem ações intersetoriais”. A fala do 
Ministro da Saúde José Gomes Temporão 
em seu discurso de posse, em 2007, chama 
atenção para a tendência mundial sobre 
o tema da promoção da saúde. Alinhada 
a este contexto, a agenda das políticas 
sociais do Brasil elege o tema como prio-
ridade, colocando-o no centro de debates 
acadêmicos, no cotidiano de formuladores 
de políticas e tomadores de decisão e, 
fundamentalmente, no dia-a-dia da luta 
por sobrevivência, respeito e dignidade de 
todos os cidadãos. 

No Rio de Janeiro, esta preocupação 
se reflete na reestruturação da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil. Com o 
objetivo de ampliar a abrangência e a in-
tensidade de suas ações, a antiga Assessoria 
de Promoção da Saúde transforma-se em 
Superintendência, vinculada à Subsecretaria 

de Promoção, Atenção Primária e Vigilân-
cia em Saúde, com quatro coordenações 
temáticas – de Políticas e Ações interseto-
riais; Educação e Saúde; Saúde na Escola; e 
Instituto de Nutrição Annes Dias. No rol de 
mudanças está também a criação do Nú-
cleo de Cultura, Ciência e Saúde, que utiliza 
metodologias e linguagens inovadoras para 
ampliar o conceito de saúde, superando o 
modelo centrado na doença.

Entre os principais investimentos desta 
gestão, vale ressaltar a implantação do Pro-
grama Saúde Presente, que tem como meta 
aumentar a cobertura do Saúde da Família 
de 3,5% para, pelo menos, 35% da cidade. 
Trabalhar as potencialidades de cada territó-
rio,  considerando a complexa diversidade da 
cidade do Rio de Janeiro, tem se mostrado 
a melhor forma de conquistar resultados 
positivos para a saúde e a cidadania.

Hans Dohmann
Secretário Municipal de Saúde  

e Defesa Civil do Rio de Janeiro

Saúde Presente,  
um compromisso com a 
promoção da saúde
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Equipe da Superintendência de Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil  
do Rio de Janeiro: diálogo para promover a saúde
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Maravilhosa e partida. Exuberante e 
desigual. Com sua arrojada geo-
grafia e desafiante organização so-

cial, a cidade do Rio de Janeiro exige ações 
que contemplem sua diversidade. Atenta a 
isso, a Superintendência de Promoção da 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-
-RJ), fundamentada pela Política Nacional 
de Promoção da Saúde do Ministério da 
Saúde, amplia a reflexão sobre promoção 
da saúde e articula diferentes setores a fim 
de fomentar a troca de ideias e multiplicar 
esforços e conquistas. Reavaliar o modelo de 
atenção e cuidado e propor a construção 
de novas formas de promoção da saúde, 
entendendo que isso implica compartilhar o 
conceito ampliado de saúde com os sujeitos 
envolvidos, é o ponto de partida. 

Estimulando potencialidades e apostan-
do na participação da coletividade, as ações 
da SMSDC-RJ e seus parceiros têm contribu-
ído para a redução de vulnerabilidades e 
para a melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes do município. Através de redes, 
fóruns e oficinas, o objetivo é trabalhar a re-
alidade específica de cada região e fortalecer 
o protagonismo dos cidadãos. Estes espaços 
favorecem a participação da população 
envolvida na elaboração e na implementa-
ção das ações de saúde e colaboram para 
promover a equidade, a solidariedade e o 
desenvolvimento comunitário.

Experiências de sucesso
Um exemplo é a interseção entre a 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil e as comunidades de terreiro, que por 

meio da parceria com a Rede Nacional de 
Religiões Afrobrasileiras e Saúde desenvol-
ve estratégias para promover a saúde da 
população negra. A união de diferentes 
saberes também é o caminho para a in-
clusão social de portadores de deficiências, 
pacientes psiquiátricos, pessoas em situa-
ção de violência e crianças com episódios 
frequentes de internação hospitalar. São 
redes de solidariedade que investem na 
intersetorialidade para comprovar o lema “a 
união faz a força”. O mesmo senso de par-
ceria e responsabilidade é encontrado em 
iniciativas locais, que envolvem moradores 
de comunidades e profissionais de saúde, 
de educação e de cultura para solucionar 
problemas comuns a todos.

Esta nova edição do Circulador tem 
o objetivo de fazer circular essas expe-
riências concretas e bem sucedidas de 

serviços de saúde e seus parceiros. São 
iniciativas participativas que, realizadas de 
acordo com as necessidades e desejos da 
população envolvida, tornam-se efetivas e 
promovem a equidade, a solidariedade, o 
desenvolvimento humano e comunitário e 
a qualidade de vida.

Acreditamos que, ao dar visibilidade a 
estas experiências, podemos contribuir para 
a multiplicação de resultados positivos.

Boa leitura!

As experiências desenvolvidas 
no Rio de Janeiro fazem parte 
de uma tendência global que 
entende a saúde como resultado 
da combinação entre escolhas 
individuais e políticas públicas 
que atuam sobre os determinantes 
sociais: modos de viver, condições 
de trabalho, habitação, ambiente, 
educação, lazer, cultura e  
acesso a bens e serviços essenciais.

Ao lado, o diagrama criado por 
Dahlgren e Whitehead para 
esquematizar a trama de relações 
entre os diversos determinantes 
sociais da saúde.
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Todospela saúde
Rio de Janeiro é palco de ações inovadoras na área da saúde



O ciclo da participação 

Enxergar oportunidades em locais não 
óbvios e apostar em ideias de pessoas co-
muns. Estas são as principais características 

da estratégia defendida por muitos governos para 
enfrentar situações desafiantes: a participação 
comunitária. No Rio, o envolvimento de mora-
dores em ações que visam ao melhoramento 
de comunidades tem sido possível por meio 
da formação de redes que buscam qualidade 
de vida, cidadania, consciência política e com-
partilhamento de responsabilidades. 

“A ‘consciência coletiva’ prevalece quando 
existe espaço democrático para que todos 
opinem e atuem para decidir os destinos da 
comunidade”, afirma Oscarino Barreto Jr, médi-
co da família e da comunidade da unidade de 
saúde de Nova Brasília, vinculada à Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 
Janeiro (SMSDC-RJ).

Comitê Gestor de Nova Brasília
A comunidade de Nova Brasília, no Com-

plexo do Alemão, onde Oscarino atua desde 
junho de 2005, é um grande exemplo de 
parceria entre população e profissionais da 
saúde. Lá, um Comitê Gestor formado por 
representantes da comunidade, da associação 
de moradores e por profissionais atuantes 
na Estratégia Saúde da Família assessora e 
acompanha as ações de saúde locais, atuando 
diretamente na melhoria da qualidade de vida 
da população.

Uma das prioridades eleitas pelos mora-
dores, discutida no Comitê, era solucionar 
o acúmulo de lixo nas ruas da comunidade 
– desastroso  para o meio ambiente e para 
a saúde pública. “A Comlurb não consegue 
recolher o lixo de algumas áreas por conta 

Profissionais apostam  
na coletividade para melhoria 
da qualidade de vida

O que nos faz per-
manecer no PSF é a 
gratidão dos usuá-
rios cadastrados. 
Atuamos com longi-
tudinalidade: acom-
panhamos os indiví-
duos, as famílias e as 
comunidades desde 

a formação intrauterina, durante o pré-
natal, até os mais idosos, fugindo do bi-
nômio saúde-doença e abordando os 
condicionantes à saúde, visando à pro-
moção e à prevenção da saúde.  
Oscarino Barreto Jr., médico da 
família e comunidade

No PSF Jardim Cinco Marias, a parceria entre serviço de saúde e comunidade significa sustentabilidade e 
geração de renda

comunitária
de dificuldades de acesso. Depois de alguns 
problemas, como o alagamento de várias 
casas devido à enchente de janeiro de 2006, 
provocada pela obstrução das galerias de 
drenagem de água e esgoto pelo lixo, os 
moradores reconheceram a importância de 
encaminhar seus resíduos para reciclagem”, 
aponta Oscarino.

Saúde na Escola também 
investe em participação

Garantir a participação ativa da comunida-
de na área da saúde, educação e assistência 
social também é objetivo do Programa Saúde 
na Escola, da SMSDC-RJ. Em parceria com a 
Estratégia Saúde da Família, o Programa de-
senhou a formação de dez núcleos regionais 
intersetorias de referência do Programa Saúde 
na Escola e na Creche, divididos de acordo 
com as áreas programáticas do Rio de Janeiro. 

Além de representantes das secretarias e 
de gestores, os núcleos são formados por 
profissionais da escola e creche e dos serviços 

vale a pena!
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Em Nova Brasília, no Complexo do Alemão, o esforço coletivo da comunidade transformou o lixão que 
cobria todo o muro em campo de futebol

A agente comunitária de saúde Débora Vieira exibe os sabões produzidos a partir da reciclagem de óleo vegetal

de saúde. Juntos, eles promovem em suas 
comunidades ações relacionadas à temática 
de saúde e educação. 

“Nós queríamos uma articulação central, 
regional e local, para assim fortalecer o pro-
grama e estabelecer o envolvimento de todas 
as pessoas relacionadas a ele. Nossa proposta 
não é fazer um programa para a escola e para 
a creche, mas com a escola e com a creche”, 
sustenta Carlos Silva, coordenador do Progra-
ma Saúde da Escola da SMSDC-RJ. 

A noção de territorialidade
Para chegar a este nível de articulação, o 

Programa Saúde na Escola apostou forte na 
noção de territorialidade – base da partici-
pação comunitária e da promoção da saúde. 
“É preciso entender que o território tem uma 
dinâmica própria”, afirma Carlos. “Com as visitas 
aos núcleos, percebemos que cada área tem o 
seu tempo, cada espaço tem a sua necessidade. 
Os processos são diferentes”, completa.   

O coordenador da Estratégia Saúde da 
Família no município do Rio de Janeiro, Gert 
Wimmer, também aposta na territorialidade: 
“Trata-se de ressignificar o espaço do território 
favelado enquanto espaço de produção de 
cultura, de subjetividade, de relações legítimas, 
intensas e diferenciadas”. Ele explica que a 
gestão está reforçando a atuação dos agentes 
comunitários de saúde como articuladores do 
território. “Acreditamos no agente comunitário 
como alguém apto à construção de projetos, 
como um canal de permeabilidade de todas 

as políticas públicas de uma prefeitura para o 
território”, aponta Wimmer. 

Óleo em sabão 
Um dos produtos mais comuns na cozi-

nha, o óleo vegetal é matéria prima para a 
consciência ambiental no PSF Jardim Cinco 
Marias, em Pedra de Guaratiba. Quando 
lançado diretamente no ralo, na pia ou no 
lixo, o ingrediente danifica o encanamento 

e polui córregos, rios e o solo. Acumulado 
nestas superfícies, o óleo impede a passagem 
de oxigênio e luz  e impossibilita a existência 
de vida. Na unidade de saúde, o destino do 
produto é outro: transformar-se em sabão.

Além de colaborar para a saúde do meio 
ambiente, a iniciativa estabelece parceria – a 
primeira vista nada convencional – entre co-
munidade e serviço de saúde. No espaço do 
PSF são realizadas oficinas para a fabricação 
de sabão a partir da reciclagem de óleo de 
cozinha. A ideia partiu da agente comunitária 
de saúde Débora Vieira, que relembra uma 
das atribuições de sua profissão: “Promover 
educação em saúde e mobilização comunitá-
ria, visando a uma melhor qualidade de vida 
mediante ações de saneamento e melhorias do 
meio ambiente”. Para Débora, “a partir dessa 
atribuição, a reciclagem de óleo vegetal tem 
um propósito tríplice: gerar renda, preservar 
o ambiente e melhorar a qualidade de vida”. 

Depois de dois anos, a iniciativa tornou-
-se autossustentável. “Muitas pessoas que já 
participaram das oficinas não têm mais tem-
po para continuar a atividade e compram o 
sabão produzido. Certa vez, nosso produto 
foi a única opção para uma família com 
escabiose, doença parasitária popularmente 
conhecida como sarna: não provocou alergia 
em ninguém e ajudou a resolver o problema”, 
orgulha-se Débora.
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Praticando saúde

No Rio de Janeiro, unidades de saúde 
apostam na prática de atividades 
físicas como estratégia para promo-

ção da saúde. Resultado de uma parceria 
da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) com o 
Ministério da Saúde, as unidades instalaram 
a Academia Carioca da Saúde, um conjunto 
de  equipamentos para a melhoria da ca-
pacidade muscular e aeróbica dos usuários. 

Os frequentadores são encaminhados 
pelos profissionais das unidades de saúde e 
supervisionados por um professor de educa-
ção física. Os exercícios podem ser praticados 
por pessoas de todas as idades e de grupos 
especiais, como hipertensos e diabéticos. 
“Os equipamentos simplificam os aparelhos 
utilizados em academias de ginástica e 
possibilitam um estilo de vida ativo”, avalia 
Júnia Cardoso, coordenadora do Núcleo de 
Atividade Física da SMSDC-RJ. Sensibilizada 
pela potencialidade dessa iniciativa, a Secre-
taria Especial do Envelhecimento Saudável e 
Qualidade de Vida está apoiando a SMSDC-RJ 
instalando equipamentos em praças, que 
estão ficando conhecidas como Academia 

da Terceira Idade. Esta parceria contribui para 
ampliar o acesso da população e a aumentar 
a rotatividade dos clientes que  frequentam 
as academias nos serviço de saúde.  

interface com a comunidade
No Centro Municipal de Saúde Harvey 

Ribeiro de Souza Filho, no Recreio, o dia 
começa com exercícios. Segundo o profes-
sor de educação física Thiago dos Santos, 
95% dos praticantes apresentam melhora 
significativa nos níveis de pressão arterial e 
muitos reavaliam o tratamento, reduzindo 
dosagens de medicamentos.

O professor Gutemberg Campos, respon-
sável pela academia do Posto de Saúde Dr. 
Mario Rodrigues Cid, em Campo Grande, 
destaca outros benefícios: “A academia 
deu visibilidade à unidade de saúde junto 
à comunidade”.  

A interface com a comunidade também 
acontece no Posto de Saúde Aloysio Amân-
cio, em Santa Cruz, o primeiro a inaugurar 
a academia. “Quando os equipamentos 
foram instalados, muitos adolescentes nos 
procuraram para saber como utilizá-los. Pou-

vale a pena!
 A academia 

irradia promo-
ção da saúde 
para todas as 
faixas etárias, 
para a diversi-
dade da popu-
lação. Ela inte-
gra, socializa  
e estimula.

Júnia Cardoso, coordenadora  
do Programa de Atividade Física  
da SMSDC-RJ 

Minha saúde melhorou muito com a 
atividade física. A pressão arterial, que 
só andava alta, finalmente diminuiu.
Vera Lúcia de Oliveira, 
frequentadora da Academia Carioca 
da Saúde

O exercício tem ajudado muito meu tra-
tamento do reumatismo. Me sinto mais 
disposta e com menos dores pelo corpo.
Maria Paula Martins, frequentadora 
da Academia Carioca da Saúde

cos jovens frequentavam a unidade e eles 
começaram a vir por causa da academia”, 
Júnia recorda. 

Práticas integrativas
Atividades físicas também fazem parte 

do Núcleo de Práticas Integrativas e Com-
plementares de Curicica, no Hospital Raphael 
de Paula Souza – um exemplo da integração 
de três programas de Práticas Integrativas e 
Complementares do Rio de Janeiro: Home-
opatia; Plantas Medicinais e Fitoterapia; e 
Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura. 
“Há a melhora no lado social, observada 
nos trabalhos em grupo, e também da 
autoestima”, afirma Maria Cristina Barros, 
gerente do Programa de Práticas Integrativas 
e Complementares do Rio de Janeiro.

No CMS Harvey Ribeiro de Souza Filho, o instrutor Thiago dos Santos Nascimento orienta usuárias 
que praticam exercícios para prevenir e tratar problemas de saúde

Unidades de saúde estimulam a prática de atividades físicas
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As oficinas do INAD apostam na coletividade para mostrar como cozinhar pode ser interessante, 
produtivo, afetuoso

Culinária, saúde e prazer

Informação, prática, troca de experiên-
cias, prazer. Para o Instituto de Nutrição 
Annes Dias (INAD), da Secretaria Muni-

cipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 
Janeiro (SMSDC-RJ), esta é a receita para 
a promoção da alimentação saudável. A 
principal estratégia é a realização de oficinas 
de culinária com profissionais de saúde e 
educação que se tornam multiplicadores. 

A nutricionista Luciana Maldonado conta 
que as oficinas valorizam a prática da culiná-
ria em uma época em que temos cada vez 
menos tempo: “Mostramos como cozinhar 
pode ser interessante, produtivo, afetuoso 
e muito melhor que simplesmente abrir 
uma lata – tanto para a saúde física como 
para a integração e socialização da família”, 
a nutricionista descreve.

Nutrientes X Comidas
Luciana explica que para promover a 

alimentação saudável é preciso falar de 
comida – e não só de nutrientes: “Ouvi-
mos falar de lipídios, proteínas, colesterol. 
Mas comemos arroz, feijão, carne. Então, 

trabalhamos a partir da perspectiva dos 
alimentos, preparando combinações práti-
cas e nutritivas”. 

“É preciso provar que a alimentação sau-
dável pode ser gostosa e que os benefícios 
vão além dos pratos preparados. O ato de 
cozinhar é integrador e, quando realizado 
de forma coletiva, pode transformar tudo 
em uma grande brincadeira – o que é 
fundamental para a educação alimentar das 
crianças”, aposta a nutricionista. 

Frutas, legumes e verduras
Brasileiros comem menos de um terço 

da quantidade de frutas, legumes e verduras 
recomendada pela Organização Mundial da 
Saúde. Nos últimos 30 anos, o consumo de 
refrigerantes e biscoitos recheados no país 
aumentou 400% e 200%, respectivamente. 
Diante dos dados divulgados pela última 
pesquisa de orçamento familiar do IBGE, 
o INAD envolve escolas da rede municipal, 
equipes de Saúde da Família e pontos de 
venda em ações que buscam estimular a 
alimentação saudável. 

vale a pena!
As oficinas pro-
moveram, além 
do conhecimen-
to, o encontro de 
profissionais de 
saúde e educa-
ção. Esta integra-
ção é fundamen-
tal para levar a 

experiência para a prática, em unida-
des de saúde e escolas.
Márcia Teixeira, nutricionista

Alimentação saudável é qualidade de 
vida. Levar esta informação para as 
famílias é proporcionar cidadania, 
saúde, respeito, auto-estima. Me sinto 
participativa e solidária.
Denise Alves, médica de Saúde  
da Família

Oficinas ajudam a transformar a alimentação em uma prática saudável
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de oficinas, reuniões, apresentações e contam 
com o auxílio de materiais educativos que 
promovem a reflexão sobre os hábitos ali-
mentares e sugerem dicas e receitas práticas, 
baratas e saborosas. Um exemplo é o suco de 
agrião, laranja e maçã, refrescante e saudável!

Ingredientes: 8 laranjas, 4 maçãs com 
casca, 4 galhos de agrião com talos,  
1 copo de água.

Preparo: Esprema as laranjas e reser-
ve. Bata no liquidificador as maçãs 
com um pouco da água. Depois, bata 
o agrião com o restante de água. Mis-
ture e adoce a gosto. Se usar laranja 
lima nem precisa adoçar!

Saiba mais sobre alimentação saudável em 
www.saude.rio.rj.gov.br, clicando em nutrição.

Suco de laranja,  
maçã e agrião
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Saúde para todos
Construindo parcerias para promover a saúde da população negra

A inclusão da população negra na for-
mulação de políticas públicas é um 
desafio em um país como o Brasil, 

que aboliu a escravidão há pouco mais de 
100 anos e ainda tem grande dificuldade em 
identificar e enfrentar o racismo. Na área da 
saúde não é diferente, sobretudo no que diz 
respeito à redução do preconceito e da mor-
talidade. Apesar dos desafios, as conquistas 
são muitas – é o que mostra a Rede Nacional 
de Religiões Afrobrasileiras e Saúde, que em 
agosto de 2009 promoveu o I Seminário Na-
cional de Religiões Afrobrasileiras e Controle 
Social de Políticas Públicas de Saúde.

Prestigiado por representantes das co-
munidades de terreiro, pais e mães de santo 
que integram a prática da religiosidade aos 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
o evento ressaltou a importância do controle 
social para a promoção da saúde da popu-
lação negra. 

 “Ao todo, somos 36 núcleos, espalhados 
por 22 Estados. Entendemos que a política 
de saúde ocorre em nível municipal e por 
isso trabalhamos diretamente com a gestão 
local, em parceria com as Secretarias Munici-
pais de Saúde, sempre interligados por uma 
coordenação nacional”, informou o presidente 
da Rede, José Marmo. 

o saber dos terreiros
Valorizando as potencialidades da popu-

lação negra, o Seminário reforçou a relação 
entre religião e saúde e debateu a participação 
dos terreiros na definição de políticas públicas.

Em sua palestra, a coordenadora de Po-
líticas e Ações Intersetoriais  da Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 
Janeiro (SMSDC-RJ), Viviane Castello Branco, 
destacou princípios da Política Nacional de 
Promoção da Saúde que estão presentes 
nas tradições afrobrasileiras: saber popular, 
identidade cultural, visão holística da saúde, 
celebração da vida. “É preciso integrar os 
saberes. As comunidades de terreiro preci-
sam das políticas de saúde e as políticas de 
saúde precisam das comunidades de terreiro”, 
considerou.

SuS discute a equidade em 
saúde da população negra

Inúmeros relatórios e documentos descre-
vem os agravos à saúde da população negra, 
que podem ter origem genética, como a 
anemia falciforme, ou estar associados a desi-
gualdades sociais e ao racismo. Enfrentar estes 
desafios e promover a equidade na atenção 
à saúde é a missão do Comitê Técnico de 
Saúde da População Negra do município do 
Rio de Janeiro, criado em 2007. 

“A Política Nacional de Saúde da População 
Negra já existia e nós precisávamos refletir 

Raio-X da desigualdade

A taxa de mortalidade materna é 36% maior na população negra

A taxa de mortalidade infantil entre brancos é de 11,9 por cada mil nascidos vivos. 
Para os negros, esta taxa é de 12,8 por mil 

A proporção de mortes por causas mal definidas é 40% maior entre negros

Para cada morte por causa violenta entre pessoas brancas ocorrem duas mortes 
entre a população negra 

* Fonte: Superintendência de Vigilância em Saúde/SMSDC - RJ (2006)

Pais e mães de santo que integram práticas de religiosidade aos princípios do SUS estiveram reunidos  
no I Seminário Nacional de Religiões Afrobrasileiras e Controle Social de Políticas Públicas de Saúde

  
  

  
  

G
ut

em
be

rg
 B

rit
o



    

9

“É impraticável pensar e promover a saúde em 
meio ao preconceito, seja de raça, cor, idade, 
religião, gênero ou orientação sexual”, Mãe Beata 
de Iemanjá, integrante do grupo Criola, ONG 
direcionada a mulheres negras.

ser negro...
Ser  negro no 
Brasil não é fácil. 
Tenho que acre-
ditar todo dia 
em uma mentira 
n o v a  –  t o d o 
mundo é igual, 
t o d o  m u n d o 
tem o mesmo 
direito – mesmo 

sabendo que em nosso país a hierarquia 
da cor dá privilégios. Sem prestígio, sem 
perspectivas de qualidade de vida, o 
homem negro segue eternamente em 
busca da democracia racial.
Umberto Alves

Ser negro no Brasil é carregar o peso de 
400 anos de atraso, é ter muita força, 
porque tudo é muito mais difícil para 
nós. Ser negro é conquistar cada espaço, 
cada emenda, cada lei. Ser negro ainda 
não é ser feliz, mas mostrar o caminho 
da felicidade.
Mãe Torodi

Sobreviver como negro é complicado. 
Sofremos preconceito, exclusão. Ainda 
assim, ser negro é maravilhoso. É o que 
somos e ponto. A nossa luta não vem de 
hoje e vai continuar.
Mãe Nilce

Para José Marmo, presidente da Rede Nacional de Religiões Afrobrasileiras e Saúde, é preciso fortalecer a 
inclusão dos terreiros nas políticas públicas de saúde

sobre essa questão também na esfera do 
município. Então, criamos o Comitê. A política 
ainda não estava regulamentada, mas nós já 
estávamos refletindo sobre ela, com a parti-
cipação efetiva de várias representações da 
sociedade”, apresentou Louise Silva, coorde-
nadora de Educação em Saúde da SMSDC-RJ 
e coordenadora do Comitê. As reuniões do 
Comitê estão abertas a todos os interessados 
e ocorrem toda segunda terça-feira do mês, 
às 14h, na Secretaria. 

Quesito raça/cor
Durante muitos anos, o desconhecimento 

sobre a população negra prejudicou o acesso 
à saúde: na década de 70, o Censo sequer 
abordava informações sobre etnia/raça/cor. 

“A reestruturação do quesito etnia/raça/cor 
requer vários passos e o primeiro é a reformula-
ção das fichas de atendimento dos serviços de 
saúde. Estamos trabalhando para incluir esses 
dados em todos os impressos oficiais, adequar 
os sistemas de informação e aperfeiçoar os 
registros referentes à saúde desta população”, 
anunciou a enfermeira Monique Miranda, da 
Coordenação de Educação e Saúde da SMSDC-
-RJ e co-coordenadora do Comitê.

ideias e perspectivas 
Muitos outros projetos também estão em 

andamento. Um exemplo é a Caravana do Axé, 
que promove alimentação saudável e prática 
de exercícios, sempre valorizando a cultura 
dos terreiros. Louise Silva contou, no Seminá-
rio, que a ideia surgiu quando ela começou 
a frequentar estes espaços religiosos: “Percebi 
a necessidade de ampliar a integração dos 
terreiros com os serviços de saúde da área em 
que estão inseridos, possibilitando a criação 
de espaços privilegiados para trabalhar os 
conceitos de respeito à diversidade religiosa, 
à prevenção e à promoção da saúde”. 
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Educação, 
Cultura e Saúde

Em diversas iniciativas espalhadas pelo 
município do Rio de Janeiro, atividades 
artísticas e culturais têm sido desenvol-

vidas como forma de mobilizar a sociedade 
para a promoção da saúde e da cidadania. 
O Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) é uma dessas 
instâncias. Toda semana, representantes de se-
cretarias municipais e de instituições parceiras 
reúnem-se em torno de temas relativos à arte, 
saúde e ciência.  

“Desenvolvemos linguagens inovadoras 
para auxiliar a ampliação do conceito de saúde 
entre a população. Uma das principais ativida-
des é o teatro, que mostra aos participantes 
o universo de possibilidades que existe para 
cada realidade. Todos podem ser cientistas, 
todos podem ser artistas, todos podem ser 
cidadãos”, acredita Vítor Pordeus, coordenador 
do Núcleo.

Cultura e protagonismo juvenil  
No Adolescentro Paulo Freire, centro mul-

tidisciplinar da SMSDC-RJ, expressões artísticas 
como teatro e dança fazem a diferença na 
promoção da saúde.  Os adolescentes estão 
à frente das discussões e constituem um elo 
entre o projeto que desenvolvem e o grupo 
social ao qual pertencem. 

Desde 2007, a Companhia de Teatro do 
Adolescentro mostra aos jovens frequentado-
res que é possível escrever a própria história. Os 
exercícios de expressão, os jogos de improviso 
e a estruturação de cenas exigem disciplina e 
envolvimento e estimulam a abordagem de 
aspectos saudáveis do amadurecimento e da 
vida em sociedade.

A gerente do Programa de Saúde do Adoles-
cente do Rio de Janeiro, Dilma Cupti de Medei-
ros, explica que o adolescente é um sujeito em 
fase de experimentações. “Para trabalhar com 
a saúde do adolescente é preciso abandonar 
o modelo tradicional e hegemônico que con-
sidera a saúde ausência de doença. É preciso 
adotar o conceito de promoção da saúde, uma 
concepção ampla, que trabalha com o sujeito 
de forma integral”, Dilma esclarece. 

 A equipe do Adolescentro também par-
ticipa do Fórum de Cultura da Rocinha. O 
resultado é a ampliação do olhar sobre o papel 
da cultura na promoção da saúde.

incentivo à leitura 
Todas às sextas-feiras, às 15h, uma sala do 

Centro Municipal de Saúde Américo Veloso, em 
Ramos, carinhosamente apelidada como Sala 
Encantada, fica repleta de crianças e adultos 
para a sessão de Contação de Histórias. “É uma 
atividade aberta ao público, sem restrição de 
idade ou necessidade de encaminhamento. 
A proposta é desenvolver a comunicação 
oral dos participantes e incentivar a leitura, 

Arte e cultura contribuem para a promoção da saúde e cidadania

As aulas de teatro 
trouxeram disci-
plina e responsa-
bilidade. A inter-
pretação de tex-
tos, a consciência 
corporal, a noção 
de espaço do ator 
no palco e princi-
palmente o traba-

lho em equipe mostraram que podemos 
conseguir o que quisermos, se nos esfor-
çarmos.
Daniel de Sousa Silva, frequentador 
do Adolescentro Paulo Freire

Aqui cada um é uma isca para chamar 
outros adolescentes. Muitos dos jovens 
que vêm são recuperados. Além das aulas 
de dança, nós conversamos, debatemos 
assuntos diferentes. Muitos chegam com 
problemas na família, no trabalho, na 
escola... Nós sentamos, conversamos e 
aproveitamos para nos divertir.
Daniel Alexandre Vicente, jovem 
frequentador do Adolescentro Paulo Freire

Na Sala Encantada do CMS Américo Veloso, a 
fantasia das histórias conquista crianças e abre o 
diálogo para a saúde
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mas as conquistas paralelas ultrapassam estes 
objetivos”, explica a idealizadora da iniciativa, 
a fonoaudióloga Clarisse Lopes.  

Além da Contação de Histórias, outros 
espetáculos trabalham a temática da saúde: 
os participantes escrevem, produzem, atuam 
e dirigem peças, apresentadas na unidade ou 
em escolas próximas. A estudante de Artes 
Cênicas Martha Máximo, voluntária da ativida-
de, conta que a iniciativa tem proporcionado 
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eu aposto!

Poesia & Saúde

  O palco é lu-
gar de protago-
nismo, todos que-
rem receber os 
aplausos. Adoles-
centes com visibi-
lidade negativa 
conseguem se 
mostrar de outra 
forma para a fa-

mília e a comunidade. É uma ótima 
oportunidade de trabalho com famílias.
Dilma Cupti de Medeiros, gerente do 
Prosad do Rio de Janeiro

vale a pena!
 É  di f íc i l  p en -

sar em saúde e 
cultura  como 
áreas distintas. 
Observo no dia-
a-dia da unidade 
uma mudança 
no “clima” do 
CMS, que está 
mais humaniza-

do e alegre com as atividades lúdicas e 
artísticas. É uma transformação no en-
tendimento da importância da promo-
ção da saúde entre os pacientes e entre 
os próprios funcionários.
Clarisse Lopes, fonoaudióloga do CMS 
Américo Veloso

Vítor Pordeus (ao centro) aposta em linguagens inovadoras para ampliar o conceito de saúde entre a população

grandes conquistas: “Muitas crianças preferem 
ir para a Contação a ficar em casa ou na rua”. 
A colega de Martha, Leandra Lopez, concor-
da: “Os pequenos chegam tímidos, com um 
repertório vocal e corporal muito reduzido 
e, no decorrer do processo, vão se tornando 
afetuosos, comunicativos e criativos”. 

Estimulando a amamentação 
A cultura também é o caminho para 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno. O concurso Talentos que Promo-
vem a Amamentação, parceria da Gerência 
de Programas de Saúde da Criança com o 
Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, ambos da 
SMSDC-RJ, é exemplo do novo olhar sobre a 
inserção do aleitamento natural nos programas 
e políticas de saúde. A ideia é investir em uma 
abordagem lúdica, com música, artes plásticas 
e dança, para sensibilizar a sociedade. 

A nutricionista Rosane Rito, gerente do 
Programa de Saúde da Criança, explica que o 
tema começou a ser trabalhado na rede bási-
ca em 2002, com a Iniciativa Unidade Básica 
Amiga da Amamentação. O objetivo é mobi-
lizar unidades de saúde para a adoção dos 
Dez Passos para o Sucesso da Amamentação. 
“Em 2005 já tínhamos avançado como grupo, 
mas faltava algo que realmente atingisse as 
mães. Foi criado o projeto Amamentação, e 

eu com isso?, para envolver pais, adolescentes 
e idosos – que muitas vezes ajudam as novas 
mamães – no processo de aleitamento ma-
terno”, conta Rosane. 

Como resultado desses esforços, a Pesquisa 
de Práticas Alimentares de Crianças Menores 
de Um Ano ,de 2008, indica o crescimento do 
índice de aleitamento materno exclusivo entre 
crianças menores de seis meses, que subiu de 
13,7%, em 1996, para 40,1%, no ano do estudo.

Amamentar: um gesto de vida

Antes que alguém me visse em tua bar-
riga ou em qualquer lugar,
Antes que alguém notasse a minha pre-
sença eu já estava lá.
Teu coração batia e eu também ouvia 
que era por mim,
No meu sonho embalado à certeza que 
o teu cuidado não teria fim.
Agora eu conto contigo mamãezinha 
linda, meu melhor abrigo,
No teu seio aconchegado nada me as-
susta já não sinto frio.

Barriga com barriga um ambiente tranquilo
Não me negue isso, pois de ti eu preciso
A me ver correr & pular você vai lembrar
Que tudo isso eu posso porque você não 
deixou de me amamentar!

Letra e melodia: Leonardo dos 
Santos, vencedor do concurso 
Talentos da Amamentação
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 Laços de solidariedade para promover a inclusão social. Esta é a estratégia da Associação Saúde 
Criança, que trabalha há 18 anos para reestruturar famílias de crianças atendidas no Hospital da Lagoa. 
Muitas vezes os pequenos pacientes recebem alta, mas como não têm estrutura para continuar o 
tratamento em casa entram em um perigoso ciclo de internação-reinternação. 
 “A gravidade do estado de saúde de uma criança que chega ao hospital é só a pontinha 
do iceberg. Por trás dos sintomas, existem muitos problemas sociais”, afirma a médica Vera 
Cordeiro, fundadora da Associação Saúde Criança. Desde o início das atividades da ONG, o 
Hospital da Lagoa registra a redução de 60% nas reinternações infantis. 
 Para conquistar estes resultados, a iniciativa opera a partir do Plano de Ação Familiar, que 
engloba cinco áreas: saúde, profissionalização, moradia, educação e cidadania. O modelo ins-
pirou a criação de outras organizações vinculadas ao sistema público de saúde, que seguem a 
mesma metodologia e hoje compõem a Rede Saúde da Criança. Na Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) atuam as ONGs Reagir, no Hospital da Pie-
dade; Repartir, no Hospital Jesus; Repensar, no Hospital Loreto; Responder, no Hospital Miguel 
Couto; Retribuir, na Maternidade Carmela Dutra e Ressurgir, no Hospital Salles Neto. “Educan-
do para a saúde, para a vida e para a geração de trabalho e renda conquistaremos a inclusão 
social”, aposta Albenita de Barros Correia, Presidente da ONG Ressurgir.

Hospitais promovem  
saúde integral

vale a pena!
Trabalhar na pre-
venção da violên-
cia ampliou mi-
nha visão sobre a 
saúde. Uma ques-
tão marcante é a 
atenção aos de-
terminantes so-
ciais. A saúde está 
diretamente rela-
cionada à situa-

ção social, que inclui trabalho, relações 
interpessoais e condições socioeconômi-
cas. Implica, ainda, o acolhimento. O 
usuário precisa sentir-se em um sistema 
de proteção social.   

Tânia Almeida, co-coordenadora do 
Núcleo de Promoção da Solidariedade 
e Prevenção das Violências
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Mães de crianças assistidas pela ONG 
Ressurgir trabalham para gerar renda e 
garantir atendimento dos filhos
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 A hanseníase tem cura, o tratamento está disponível no SUS e, mesmo assim, a doença 
ainda é fonte de preconceito. A falta de informação leva à discriminação e dificulta a preven-
ção e o tratamento. “Muitas vezes o paciente não percebe que está doente e as incapacida-
des resultantes das lesões neurológicas são absorvidas como parte do patrimônio da ‘nor-
malidade’”, alerta a dermatologista Raquel Tardin, coordenadora do Programa de Con-
trole da Hanseníase no município do Rio de Janeiro.
 A prevenção das incapacidades físicas é possível quando o diagnóstico é precoce e 
o tratamento imediato.  No Rio, 18 pólos de prevenção e tratamento de agravos em 
hanseníase garantem melhor qualidade de vida a quem tem a doença, promovendo 
tratamento clínico, assistência social, sessões de fisioterapia e terapia ocupacional. 

Hanseníase e promoção  
da cidadania

Retratos da
inclusão  

social
Acesso é a palavra de ordem  
para iniciativas de promoção da saúde  
que lidam com populações nas mais variadas  
situações de vulnerabilidade. Violência, necessidades 
especiais, falta de estrutura familiar. Apesar das 
dificuldades em lidar com as diferenças, algumas 
iniciativas começam a conquistar resultados positivos.



 A violência é um dos principais 
problemas do Rio de Janeiro e in-
fluencia diretamente a qualidade de 
vida da população. De uma maneira 
geral, o apoio às pessoas envolvidas 

em situação de violência se limita ao 
atendimento emergencial. Para alterar 
esta realidade, o Núcleo de Promoção 
da Solidariedade e Prevenção das Vio-
lências  da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 
(SMSDC-RJ) envolve profissionais de 
saúde, educação e assistência social na 
construção de uma cultura de paz. 
 Treinamentos regionais ampliam as 
ações educativas, a notificação e a qua-
lidade da atenção nos serviços de saú-
de. Também estão sendo estabelecidas 
parcerias para fortalecer a rede de pro-
teção às pessoas em situação de vulne-
rabilidade.
 “Estamos implantando a nova ficha 
de notificação da violência, incorporada 
ao Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação. São informações impor-
tantes para elaboração de políticas 
públicas de acordo com as realidades 
locais”, descreve a assistente social Je-
anne de Souza Lima, co-coordenadora 
do Núcleo.

eu aposto!
 Educando para 

a saúde, para a 
vida e para a ge-
ração de trabalho 
e renda conquis-
taremos a inclu-
são social.
Albenita de 
Barros Correia, 
Presidente da  

 ONG Ressurgir
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Promover o desenvolvimento e despertar o desejo de experimentar e criar das crianças é um dos objetivos da 
brinquedoteca da ONG Ressurgir

 Criadas em 2000 como parte integrante da Política de Saúde Mental do Ministério da 
Saúde, as Residências Terapêuticas colaboram para a reintegração social de quem sai dos hos-
pitais psiquiátricos. São casas e apartamentos destinados a pessoas com transtornos mentais 
que permaneceram em longas internações e não podem – ou não querem – retornar às suas 
famílias. No Rio, 169 pacientes estão em acompanhamento. 
 Para ser encaminhado a uma moradia assistida, é preciso desenvolver autonomia para 
responder às exigências do cotidiano. “A autonomia é o coração do nosso trabalho. Nosso 
horizonte é a cidade, não simplesmente a casa, e os pacientes recebem apoio contínuo para a 
reconstrução do cotidiano”, considera a psicóloga Patrícia Albuquerque, coordenadora dos 
Serviços Residenciais Terapêuticos no Rio de Janeiro.

Autonomia para fortalecer a saúde mental
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Bem estar do portador  
de deficiência

 A missão do Centro Integrado de Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência (CIAD), no Rio 
de Janeiro, é valorizar as potencialidades da pessoa com deficiência. “Pessoas com as mesmas 
lesões escrevem histórias diferentes. Costumamos dizer que o meio pode tornar a pessoa mais 
deficiente do que ela realmente é”, destaca a pediatra Sandra Lobo, Coordenadora do Progra-
ma de Reabilitação da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
 O trabalho tem início nas maternidades. “Quanto mais cedo a reabilitação começar, 
maior a possibilidade de a criança alcançar um desenvolvimento próximo de outras reali-
dades”, Sandra reconhece.  No CIAD, uma ampla rede de serviços inclui diagnóstico clínico, 
uso adequado de recursos tecnológicos para o tratamento e ações interdisciplinares de 
fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Violência: uma questão  
de saúde



Construindo redes  
de solidariedade
A formação de redes sociais tem se mostrado um modelo eficiente 
para a promoção da saúde, promovendo a participação individual  
e coletiva na efetivação de políticas públicas.

Nudeca e o trabalho em rede

Compromissado com os princípios do 
Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, o Núcleo de Defesa da Criança 

e do Adolescente de Guaratiba (Nudeca) 
atua há oito anos integrando diferentes 
instituições da região: posto de saúde, 
escolas, creches, Conselho Tutelar, ONGs 
e outros atores sociais da comunidade. As 
ações incluem acolhimento, orientação, e 
suporte a famílias em situação de violência 
doméstica, além de apoio a escolas e cre-
ches. “A rede é um instrumento estratégico 
para a atenção básica e a promoção da 
saúde. Os encontros garantem a inte-
gralidade do cuidado à família e evitam 
a sobreposição de ações institucionais”, 
explica a psicóloga Tania Moraes, do Posto 
de Saúde Dr. Alvimar de Carvalho – uma 
das unidades da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 
(SMSDC-RJ) que mais notifica ao Conselho 

Tutelar a violação dos direitos da criança 
e do adolescente. 

A experiência da Terapia 
Comunitária 

Acolher e aliviar o desconforto do coti-
diano são os objetivos prioritários da Terapia 
Comunitária - TC - estratégia de construção 
de redes de solidariedade referendada pelo 
Ministério da Saúde. A Terapia Comunitária foi 
criada em 1987 pelo psiquiatra e antropólogo 
Adalberto Barreto, que partiu do princípio 
de que “quando a gente cala, o corpo fala; 
e quando a gente fala, o corpo sara”.

A médica Tânia Carluccio Vianna, técnica 
da Coordenação de Educação em Saúde da 
SMSDC-RJ, explica que as rodas de conversa 
da TC são espaço para a partilha de vivências, 
onde se fala sempre na primeira pessoa, sem 
distribuir conselhos ou fazer julgamentos. 
Para ela, a troca de experiências pessoais 
e a mobilização de recursos individuais e 

vale a pena!
O s  d e p o i -

mentos que re-
cebemos expres-
sam como as 
pessoas entram 
e saem do grupo 
de Terapia Co-
munitária. Amor, 
compreensão, 
sabedoria, leve-

za, felicidade, simpatia, paz e tranquilida-
de são palavras que sempre aparecem. 

Vivian Starec, psicóloga e 
assistente social do Posto de 
Saúde Helio Pellegrino

comunitários para lidar com a questão são 
os maiores trunfos desta metodologia.

“A partir da exposição de um problema 
relatado por um membro da roda e eleito 
pelo grupo como o mais mobilizador, o 
terapeuta pergunta quem já viveu algo 
parecido e como foi possível aliviar a in-
quietação”. Os participantes também podem 
propor músicas, ditos populares e poesias, 
valorizando a cultura local. Entre os temas 
mais abordados, estão conflitos familiares, 
violência, , discriminação, uso abusivo de 
álcool e drogas, estresse e  baixa autoestima.

Em 2009 o I Curso de Formação em 
Terapia Comunitária da SMSDC-RJ capacitou 
45 profissionais, sendo 35 agentes comuni-
tários, que estão realizando rodas de TC nas 
unidades de saúde e comunidade.

Nas rodas de conversa da Terapia Comunitária, os participantes partilham vivências sem distribuir 
conselhos ou fazer julgamentos
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Colecionando Saúde
Atitudes positivas em forma de cartão postal

Arte, ousadia, bom humor. Esta foi a 
estratégia da Assessoria de Promo-
ção da Saúde da Secretaria Municipal 

de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 
(SMSDC-RJ) ao criar, em 2007,  17 cartões 
postais para abordar temas de saúde. Par-
ticipação da família na escola, diversidade 
religiosa, prevenção da violência e pater-
nidade são alguns conceitos trabalhados 
pelos postais, inicialmente distribuídos em 
unidades de saúde, eventos e ações edu-
cativas. Com o tempo, os cartões conquis-
taram novos parceiros e transformaram-se 
em camisetas, sacolas, móbiles, esquetes, 
vinhetas para rádio e TV. 

“A proposta é despertar o desejo e 
motivar as pessoas a refletir sobre práticas 
saudáveis”, explica a idealizadora da propos-
ta, Viviane Castello Branco, coordenadora de 
Políticas e Ações Intersetoriais da SMSDC-RJ. 
Viviane conta que a inspiração surgiu ao 
observar a atração das pessoas por estantes 
de postais em cinemas e restaurantes. 

A enfermeira Monique Miranda, da Coor-
denação de Educação e Saúde da SMSDC-RJ, 
que coordenou o processo participativo de 
elaboração dos postais, destaca a trans-
versalidade dos temas: “Buscamos traduzir 
valores fundamentais para a promoção da 

saúde, como solidariedade, autonomia e 
diversidade”, Monique descreve, ressaltando 
que a produção dos postais foi um exercí-
cio de intersetorialidade, possível a partir 
da integração da equipe da Promoção da 
Saúde com parceiros e usuários do SUS. Os 
temas eleitos foram traduzidos em arte pela 
programadora visual Renata Ratto e pela 
ilustradora Mariana Massarani.

os postais no cotidiano dos 
serviços de saúde

Nas visitas às famílias, os agentes comu-
nitários da CAP 2.2 passaram a distribuir os 
postais, direcionando os que abordam a 
violência aos moradores com histórico de 
agressão. Como resultado, muitas pessoas 
sentiram-se mais à vontade para tocar no 
assunto nas consultas individuais.  “Os postais 
funcionaram como uma desculpa colorida 
para discutir um tema tão importante e 
delicado”, considera Elani Maria Rodrigues, 
supervisora do Programa de Saúde da Família 

A montagem de esquetes teatrais a partir 
do postal de diversidade sexual rendeu à 
Companhia de Teatro Asa Delta, do Ado-
lescentro Paulo Freire, o Prêmio Cultura & 
Saúde 2008. O trabalho fez tanto sucesso que 
acumulou um público de 4 mil espectadores.

vale a pena!
Materiais alter-
nativos são im-
portantes para 
discutir assuntos 
geralmente tra-
tados de forma 
velada, como a 
diversidade se-
xual e a violência 
contra a mulher

Vicente Pereira Júnior , professor  de 
teatro do Adolescentro Paulo Freire

Receber um convite bonito e atrativo 
é bem diferente de uma convocação 
através do médico ou da esposa. Com 
o postal da paternidade conseguimos 
motivar os pais a comparecerem ao 
posto de saúde, local que não costu-
mam frequentar.
Gisele Vasconcelos, enfermeira 
do Posto de Saúde Dra Maria 
Aparecida de Almeida
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SECrETAriA muNiCiPAl  
dE SAúdE E dEFESA Civil  
do rio dE JANEiro / 
SuBSECrETAriA dE ATENção 
PrimáriA,viGilâNCiA E Promoção 
dA SAúdE / SuPEriNTENdêNCiA  
dE Promoção dA SAúdE

Rua Afonso Cavalcanti 455, 8º andar, sala 804 – 
Cidade Nova (Prédio da Prefeitura)
www.saude.rio.rj.gov.br/promocao | promocao@rio.
rj.gov.br | (21) 2273.7398 | (21) 3971.1939
Coordenação de Políticas e Ações Intersetoriais 
cpai@smsdc.rio.rj.gov.br 
Coordenação de Educação e Saúde 
ces@smsdc.rio.rj.gov.br  
Coordenação de Saúde na Escola 
www.saudenaescola.rj.gov.br | saudenaescola@
rio.rj.gov.br 
Instituto de Nutrição Anne Dias (INAD)
Av. Pasteur, 44 – Botafogo | inad@rio.rj.gov.br | (21) 
2295.7448 | (21) 2295.7498  
Assessoria de Promoção da Atividade Física
atividade_fisica@smsdc.rio.rj.gov.br | (21) 3971 1949 | 
(21) 2273 7398
Assessoria de Controle do Tabagismo
tabagismo@rio.rj.gov.br

FÓruNS iNTErSEToriAiS
Fórum de Cultura da Rocinha 
Reuniões toda terça-feira, às 18h, no Centro de 
Cidadania Dr. Rinaldo De Lamare
Av. Niemeyer, 776 – São Conrado 
Comitê Técnico de Saúde da População Negra 
do município do Rio de Janeiro 
Reuniões abertas a todos os interessados, toda 
segunda terça-feira do mês, às 14h, na SMSDC-RJ  
| ces@smsdc.rio.rj.gov.br
Núcleo de Promoção da Solidariedade e Preven-
ção das Violências do Município do Rio de Janeiro
Reuniões toda segunda quarta-feira do mês, às 14h
cpai@smsdc.rio.rj.gov.br | (21) 2273.7398 
Fórum Permanente de Cultura, Ciência e Saúde 
Reuniões abertas às terças-feiras, às 14h
SMSDC-RJ – sala 701
Oficina de teatro e ciência 
Quartas-feiras, às 14h
Teatro Gonzaguinha – Centro de Artes Calouste 
Gulbenkian – Praça 11
culturaeciencia@smsdc.rio.rj.gov.br | (21) 3971.1104

Comitê Vida – Movimento pela Valorização 
da Paternidade
Reuniões mensais abertas aos interessados
SMSDC-RJ | cpai@smsdc.rio.rj.gov.br | (21) 2273.7398
Núcleos Regionais de Saúde na Escola 
Reuniões mensais, nas 10 áreas da cidade
saudenaescola@rio.rj.gov.br | extensividade.ced@
sme.rio.rj.gov.br | (21) 2503.2291

NESTA Edição
Serviços Residenciais Terapêuticos: 
(21) 2502.1657 | Telessaúde: (21) 3523.4025 
Contação de Histórias CMS Américo Velloso: 
(21) 2573.7235; (21) 2590.3941; (21) 2573.1172; cm-
saveloso@rio.rj.gov.br
Centro Integrado de Atenção à Pessoa Porta-
dora de Deficiência (CIAD):
(21) 2588.9000
Adolescentro Paulo Freire, Centro de Cidadania 
Dr. Reinaldo De Lamare:
(21) 3111.1123; adolescentro@rio.rj.gov.br
Núcleo de Práticas Integrativas e Comple-
mentares de Curicica, no Hospital Raphael de 
Paula Souza:
(21) 2441.4830
Gerência de Programas de Saúde do Ado-
lescente:
gpa@rio.rj.gov.br

ACAdEmiA CArioCA dA SAúdE

•	  Clínica da Família Olímpia Esteves(CAP 5.1)Rua 
Olímpia Esteves, s/nº - Realengo

•	  PS Dr. Mario Rodrigues Cid (CAP 5.2) 
Estrada do campinho, s/nº - Jardim Santa Mar-
garida | (21) 3394-0460

•	  PS Dr. Aloysio Amancio da Silva (CAP 5.3) 
Estrada do Curtume s/nº - Praça dos Jesuítas – 
Santa Cruz |(21) 3395-4190 | (21) 3395-4264

•	  PS Harvey Ribeiro de Souza Filho (CAP 4.0)   
Av. Guiomar Novaes, 133 – Recreio   
(21) 2490-0395 | (21) 2490-0090

•	  PAM Rodolpho Rocco (CAP 3.2)  
Estrada Velha da Pavuna, 339 - Del Castilho  
(21) 2560-0337 | (21) 2260-6145

•	   PAM Manoel Guilherme da Silveira Filho (CAP 
5.1)  Avenida Ribeiro Dantas, 571 – Bangu (21)

mATEriAiS EduCATivoS

Núcleo de Publicações e Memória 
Empréstimo, consulta e doação de livros, revistas, 
cartilhas, cartazes, folderes, videos, DVDs etc. 
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 8º andar, Cidade Nova 
(Prédio da Prefeitura).
Atendimento ao público externo: segunda à sexta-
-feira, de 10h às 16h. 
(21) 3971.1947 | e-mail ercilia.mendonca@smsdc.rio.rj.gov.br  

SiTES iNTErESSANTES
Ministério da Saúde / Política Nacional de 
Promoção da Saúde
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissio-
nal/area.cfm?id_area=1484
Cartas da Promoção da Saúde
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/car-
tas_promocao.pdf
Programa Saúde na Escola
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/programa_sau-
de_na_escola.php
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/geral/orien-
tacoes_pse.pdf
Comissão Nacional sobre Determinantes So-
ciais da Saúde / Fiocruz
www.determinantes.fiocruz.br
Área de Nutrição do Ministério da Saúde
http://nutricao.saude.gov.br/pas.php
www.saude.gov.br/nutricao
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnan.pdf
Rede Nacional de Controle Social e Saúde da 
População Negra
http://redesaudedapopulacaonegra.blogspot.com/

Política Nacional de Saúde Integral da Popu-
lação Negra 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politi-
ca_nacional_saude_populacao_negra.pdf

Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras  
e Saúde
http://religrafosaude.blogspot.com

Associação Brasileira de Terapia Comunitária 
(Abratecom)
http://www.abratecom.org.br/

Blog da Terapia Comunitária no Rio de Janeiro
http://conversatc.blogspot.com

Movimento Integrado de Saúde Mental Comu-
nitária (MISMEC-Ce)
www.4varas.com.br

In for ma ções Cir cu lan do


