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APRESENTAÇÃO 

 

  O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMS) de São Pedro da Aldeia apresenta as diretrizes 

para a gestão da saúde no período de 2018 a 2021 tendo como base as orientações da Portaria nº 

2135, de 25 de setembro de 2013 que estabelece o sistema de planejamento do Sistema Único de 

Saúde.  

 O município de São Pedro da Aldeia, através da Autarquia Municipal de Saúde, tem 

atribuição de coordenar a Política Municipal de Saúde em consonância com as diretrizes definidas 

pelo SUS explicitadas na Lei Orgânica do Município. 

  O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que norteia todas as medidas e iniciativas para 

o cumprimento dos preceitos do SUS na esfera municipal, coerentes e devidamente expressadas nas 

Programações Anuais de Saúde tendo seus resultados avaliados nos Relatórios Anuais de Gestão 

com a participação e controle da comunidade a partir do Conselho Municipal de Saúde e da 

realização das Conferências Municipais de Saúde.  

 O PMS orienta a definição do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) se consolidando como fundamental instrumento de 

planejamento. 

  Os serviços assistenciais de saúde estão apresentados no PMS pela forma como estão 

organizados partindo da base do sistema até os serviços mais complexos ofertados à população 

dentro do Sistema Único de Saúde desde os serviços públicos e os contratados pelo SUS. Também 

estão contempladas as ações de vigilância em saúde e saúde do trabalhador. 

  Este Plano apresenta breve análise situacional do município proporcionando informações 

gerais das condições em que vive a população Aldeense que está exposta aos principais indicadores 

de morbimortalidade. 

  Na análise em relação à gestão da saúde estão apresentados os instrumentos de 

Planejamento, Controle e Avaliação, informações sobre o Financiamento da Saúde no município, 

questões do Trabalho e Educação em Saúde, Logística, Assistência Farmacêutica, Informações e 

Informática em Saúde e Participação popular.  

 A gestão participativa e o controle social são fundamentais nesse contexto, uma vez que 

permite o planejamento horizontal e ascendente assim como a garantia de transparência na gestão e 

desenvolvimento de ações e serviços. 

  Para análise e definição do eixo central foram priorizados dados destacados dentre os 

indicadores de saúde da população que proporcionou o planejamento de programas e ações nas 

áreas da gestão da saúde, promoção e assistência a saúde e investimentos em infraestrutura bem 

como as diretrizes da Política Estadual e Federal e da Conferência Municipal de Saúde de São 

Pedro da Aldeia no ano de 2015.  

 Esse Plano Municipal foi elaborado pela equipe técnica da secretaria municipal de saúde 

(coordenadores, diretores e subsecretários) representativa das diretorias e comissão de conselheiros 

municipais de saúde e comissão de saúde.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Plano Municipal de Saúde da cidade de São Pedro da Aldeia 2018-2021, mais uma vez, é 

o resultado de um amplo processo de diálogo, caracterizado pelo esforço de fortalecimento do 

planejamento integrado da saúde. Dessa forma, o conteúdo deste documento expressa a 

identificação das necessidades de saúde da população aldeense, os avanços efetuados, nos últimos 

anos, tanto no que se refere à ampliação da oferta de ações e serviços de saúde, quanto ao que tange 

ao aprimoramento dos mecanismos de gestão em saúde. 

 O método utilizado para a elaboração deste trabalho envolveu a criação de um grupo de 

trabalho multidisciplinar com representantes de todas as partes: Secretaria municipal de saúde e 

grupo técnico, participação popular através do conselho municipal de saúde e comissão de saúde. 

 As equipes trabalharam de forma integrada e conduziram o processo de confecção do PMS 

em concomitância com a discussão e a elaboração do Plano Plurianual 2018 - 2021, reforçando a 

função do planejamento integrado ao orçamento e ampliando a capacidade de execução, 

monitoramento e avaliação das ações planejadas. 

 Simultaneamente, o grupo de trabalho resgatou o debate e as diretrizes aprovadas pela XI 

Conferência Municipal de Saúde, realizada em setembro de 2015, contemplando o amplo debate 

político sobre as prioridades e os desafios no campo da saúde. Ressalta -se que, conforme a lei 

complementar 141,de 13 de janeiro 2012, o plano municipal de saúde consubstancia um 

instrumento de gestão do sus, destinado a orientar e fortalecer a gestão estratégica e participativa, na 

medida em que deve ser apresentado, discutido e aprovado pelo conselho municipal de saúde.  

 Na mesma perspectiva, o Plano Municipal de Saúde deve orientar a elaboração da 

programação anual, dos relatórios quadrimestrais e do relatório anual de gestão. 

 A partir da análise situacional, apresentada na primeira parte do documento, foram definidos 

os seguintes objetivos para os próximos quatro anos: 

• Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, com redução de desigualdades regionais e 

aperfeiçoamento da qualidade e das ações e serviços prestados, tendo a atenção primária como eixo 

principal, ordenando o cuidado e o acolhimento, com resolutividade, como política de acesso ao 

Sistema único de Saúde (SUS); 

• Consolidar a Estratégia de Saúde da Família e as Redes de Atenção à Saúde, com vistas à 

integralidade das ações ofertadas e à equidade da atenção prestada à população; 

. Ampliar a cobertura de Estratégias de saúde da família, com a readequação das unidades básicas 

tradicionais para estratégicas de saúde da família; 

• Reduzir as iniquidades, aumentar a qualidade de vida da população e de suas gerações futuras por 

meio de um conjunto amplo de ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde; 

. Ampliar a assistência médica especializada/ hospitalar com efetiva qualidade e resolutividade no 

atendimento, promovendo a equidade da atenção. 

. Fortalecer os programas ministeriais já existentes e implantar novos programas visando o 

atendimento a população. 

. Implementar a assistência farmacêutica com maior articulação com o governo estadual e federal. 

. Implementar as políticas públicas referentes as doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS). 

. Ampliar a rede de atenção as pessoas portadoras de deficiências. 

. Ampliar a rede de acesso a saúde mental, garantindo a proteção e direitos as pessoas com 

determinados transtornos ou vulnerabilidade Social. 
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. Implantar as políticas públicas voltadas a saúde do trabalhador. 

. Proteger a população e geração futura de doenças e agravos, intensificando as ações de vigilância 

em saúde. 

• Consolidar a rede informatizada nos serviços municipais de saúde, objetivando a integração dos 

sistemas, o fortalecimento das ações de monitoramento e de avaliação, qualificando a gestão e 

integrando as diversas áreas técnicas; 

• Fortalecer a Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, e o desenvolvimento dos trabalhadores da 

saúde; 

• Estruturar o Departamento Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria; 

• Assegurar a participação e o controle social na elaboração e na execução das políticas públicas de 

saúde; 

• Consolidar a Gestão Plena da Saúde. 

 A partir desse conjunto amplo e desafiador de objetivos, foram definidas as diretrizes, ações 

e metas que compõem a agenda de prioridades da Secretaria Municipal de Saúde são pedro da 

aldeia, orientada por oito grandes eixos de atuação: 1) Estruturação da informação clínica; 2) 

elaboração do Programa de recursos humanos; 3) Gestão dos indicadores; 4) Gestão Plena; 

5)Estruturação da Regulação Municipal de Saúde; 6) Relacionamento com os Órgãos de controle; 

7) Gestão orçamentária; 8) comunicação 9) Informatização, 10) Promoção da saúde. 

Sob eles há uma gama diversificada de ações coordenadas que reiteram o compromisso do governo 

municipal com a gestão transparente, direcionada, responsável e inovadora. 

 

 

 2. A CIDADE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 

 

  O Município de São Pedro da Aldeia está localizado na Região dos Lagos, no Estado do Rio 

de Janeiro, a 135 km da capital. “O município localiza-se na latitude 22º 50’ 21” sul e na longitude 

42º 06’ 10” oeste, na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, atualmente classificada como 

Região da Costa do Sol ou Baixada Litorânea, possuindo uma extensão territorial de 358,66 km². 

Banhado pela Laguna Araruama que se encontra em processo de revitalização, dado ao 

desassoreamento com abertura do Canal do Itajuru, que une a lagoa ao oceano, o município limita-

se, no sentido horário, com Araruama, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Iguaba Grande, além da Lagoa 

de Araruama. Esta, por sua vez, é uma das maiores lagunas costeiras hipersalinas do mundo, e de 

fundamental importância para as atividades econômicas e turísticas da região. 

Em 2016 a população do município foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 98.470 mil habitantes. 

 Com a sua localização estratégica e seu potencial logístico e natural, São Pedro da Aldeia 

tornou-se um município bastante atraente a população turísticas, como se não bastante de 2010 a 

2016 ocorreu um crescimento populacional significativo tanto em números de habitantes quanto na 

instalação de empregos e economias ao município. 

  Os residentes no município hoje podem contar com grande avanço no mercado de trabalho, 

não dependendo tanto de municípios vizinhos para garantia de suas rendas. A atividade turística e a 

pesca artesanal são as principais atividades econômicas, e o comércio já se expande diminuindo 

assim o grande número de desempregos informais como nos anos anteriores. 

  A incidência da pobreza, medida pelo IBGE, perfaz 24,56%: o limite inferior da incidência 

de pobreza é 20,68%, o superior é 28,45% e a incidência da pobreza subjetiva é 21,18%. 
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 Pelos Indicadores Socioeconômicos, São Pedro da Aldeia possui um IDH médio (0,780), 

porém, a distribuição do desenvolvimento humano na cidade não é homogênea. Com a proximidade 

da Capital do Estado e por estar localizado numa região turística que recebe um número expressivo 

de visitantes durante todo o ano, São Pedro da Aldeia vem sofrendo grande impacto social, com 

agravamento da criminalidade e violência cometidas, principalmente, por adolescentes e jovens 

entre 12 a 24 anos de idade. 

 Ao longo dos últimos anos, turistas nacionais e internacionais visitam a cidade aquecendo a 

economia e possibilitando dentre outras coisas, que recursos sejam direcionados para 

empreendimentos sociais. No entanto, essa “invasão” evidencia um grande desnível social entre os 

visitantes e a população local menos favorecida, fortalecendo o apelo consumista do marketing 

atual, que associa a grifes famosas a imagem de sucesso, assim como a valorização da vida sexual 

prazerosa de forma irregular.  

 Como estratégia de enfrentamento a este problema, agravado pela falta de investimentos 

públicos ao longo de várias gestões, a Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, além de 

promover ações de capacitação e qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, vem 

buscando junto aos Governos Estadual e Federal, apoio para a implantação de projetos e ações que 

contribuam para a mudança da realidade atual. Muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos que 

vivem em São Pedro da Aldeia estão expostos a riscos sociais e à ociosidade: presas fáceis da 

aliciação ao crime e violência. 

 

 

 
 

2.1 SITUAÇÃO DE SAÚDE 

 

A distribuição proporcional de internações, segundo grupo de causa da população residente 
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da baixada litorânea, em 2011 foi semelhante à do estado, com maior proporção de internações por 

gravidez, parto e puerpério (27,45%), seguida das internações por doenças do aparelho circulatório 

(11,21%). 

As internações por doenças do aparelho digestivo foram a terceira maior causa (8,70%), 

diferente do Estado, onde estas afecções ocuparam a quarta posição. O capítulo gravidez, parto e 

puerpério foram responsáveis pela maior proporção de internações em todos os municípios, com 

destaque para São Pedro da Aldeia (38,42%) e Cabo Frio (31,37%). Casimiro de Abreu apresentou a 

menor proporção por essa causa (15,49%).  

Em seis municípios da região a segunda maior causa de internações está relacionada às 

doenças do aparelho circulatório, sendo as maiores proporções observadas em Saquarema (13,56%), 

Cabo Frio (12,43%) e Armação de Búzios (12,01%). As exceções foram Casimiro de Abreu e Rio 

das Ostras, que apresentaram como segunda maior causa de internação as doenças do aparelho 

respiratório (14,16% e 12,43%, respectivamente), e São Pedro da Aldeia, com segunda maior 

proporção para as doenças do aparelho digestivo (9,67%). 

 As neoplasias foram a terceira causa de internação em Iguaba Grande (10,94%) e São Pedro 

da Aldeia (7,83%) e a quarta causa em Armação de Búzios (10,85%) e Arraial do Cabo (8,03%). 

 As doenças do aparelho respiratório foram à terceira causa para Armação de Búzios 

(11,57%) e Saquarema (10,90%). As doenças do aparelho digestivo foram a terceira causa de 

internação nos municípios de Araruama (9,39%), Arraial do Cabo (10,28%) e Rio das Ostras 

(10,64%). Também merece destaque, como quarta causa de internação em Iguaba Grande (9,26%). 

A maior proporção de internações por doenças infecciosas e parasitárias foi a de Cabo Frio 

(10,90%), ocasionada, principalmente, pelo aumento das internações por dengue (2,7 vezes superior 

ao número de internações de 2010). Estas internações foram, predominantemente, entre a população 

mais jovem (5 a 34 anos de idade). 

As internações por causas externas na região tiveram proporção semelhante, porém menor 

que a do Estado (6,74%). Cabo Frio (8,06%) e Arraial do Cabo (10,01%) tiveram os maiores índices 

da região, sendo o perfil de internados, principalmente, homens jovens.  

As doenças do aparelho geniturinário apresentaram índices maiores que o estadual para os 

municípios de Arraial do Cabo (8,21%) e Casimiro de Abreu (9,86%).  

As taxas de internação por causas selecionadas seguem o perfil do estado, sendo as três 

principais a pneumonia (20,16 internações por 10.000 habitantes), as neoplasias malignas (19,06 

internações por 10.000 habitantes) e as doenças isquêmicas do coração (13,60 internações por 

10.000 habitantes). 

Apenas três municípios tiveram como maiores taxas de internação as de neoplasias malignas 

ao invés de pneumonia: Cabo Frio (22,18), Iguaba Grande (40,26) e São Pedro da Aldeia (19,23). 

Os mesmos apresentam as taxas de internação por pneumonia como terceiras maiores (8,43; 18,38; 

6,71, respectivamente). As neoplasias malignas e as doenças isquêmicas do coração correspondem, 

respectivamente, a segunda e terceira maior taxa de internação em Araruama, Armação de Búzios, 

Arraial do Cabo e Rio das Ostras. 

As doenças isquêmicas do coração são a segunda maior taxa para os demais municípios, 

exceto Casimiro de Abreu, cuja segunda maior taxa é para as doenças hipertensivas (20,94). 

 Destacam-se, ainda, as taxas de internação por diabetes de Casimiro de Abreu (19,80) e 

Saquarema (13,88) e a de doenças cardiovasculares em Arraial do Cabo (15,52). 

O perfil de mortalidade da região, em 2011, também foi bem semelhante ao do estado, sendo 

as doenças do aparelho circulatório (32,22% dos óbitos da região) e as neoplasias (16,96% dos 
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óbitos da região) a primeira e a segunda maior causa de óbito, respectivamente. 

Entretanto, enquanto as doenças do aparelho respiratório foram a terceira maior causa de 

óbito para o estado, para a Baixada Litorânea foram as causas externas. Analisando a proporção de 

óbitos por causas externas da região, ganha destaque o município de Armação dos Búzios, onde esta 

foi a principal causa de óbito em 2011 (24,54%). Todos os demais municípios tiveram como 

principal causa de óbito as doenças do aparelho circulatório, seguida das neoplasias. Dos óbitos por 

causas externas em Armação dos Búzios, 45% foram decorrentes de acidentes e 35% de homicídios. 

Em São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Rio das Ostras, as causas externas foram, assim como 

na região, a terceira principal causa de óbito. Em Araruama, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, 

Iguaba Grande e Saquarema, a terceira maior proporção de óbitos foi, assim como no estado, por 

doenças do aparelho respiratório, sendo a mais importante delas a pneumonia. 

As doenças nutricionais e metabólicas foram a quinta maior causa de óbito no estado 

(7,36%) e na região (6,59%), em 2011. Para este grupo de causas, destacam-se os municípios de 

Arraial do Cabo (10,29%), Iguaba Grande (9,72%) e Casimiro de Abreu (9,09%). 

A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) da região aumentou de 10,76 para 11,08 entre 2011 e 

2015, ou seja, teve um aumento de quase 0,32%. As maiores reduções ocorreram em São Pedro da 

Aldeia (51%) e Cabo Frio (46%). Os municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, 

Casimiro de Abreu e Iguaba Grande, por terem uma população muito pequena (menos de 40 mil 

habitantes), possuem uma série de óbitos infantis com grandes oscilações ano a ano. Desse modo, 

deve-se olhar com cautela para cortes transversais (em um ano específico) na análise deste 

indicador. Casimiro de Abreu, por exemplo, tem o ano de 2001 como o ponto mais baixo de sua 

série desde 2000, que varia de 1 óbito infantil a 7 (em 2002 e 2010). Em função disso, não é 

possível afirmar que a mortalidade infantil em Casimiro de Abreu aumentou neste período. A queda 

da TMI na região deveu-se, principalmente, à redução de óbitos no período neonatal tardio (de 7 a 

27 dias de vida). 

 

 

3. DADOS RELEVANTES PARA O PLANEJAMENTO EM SAÚDE EM SÃO PEDRO DA 

ALDEIA. 

 

3.1. SITUAÇÃO DE SAÚDE 

  

Uma síntese das principais características demográficas do município é apresentada no 

quadro 1, a seguir: 

População Estimada 2017 99.906 Pessoas 

População residente – homens, 2010 43.431 Pessoas 

População residente – Mulheres, 2010 44.444 Pessoas 

IBGE: 2010 
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3.2 REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE 

 

Estabelecimento e Tipo de Prestador 

 

Tipo de 

Estabelecimento 
Público Filantrópico Privado Sindicato Total 

Unidades Básicas de 

Saúde 

(EFS/UBS) 

24 0 0 0 24 

Policlínica Municipal 01 0 0 0 01 

Pronto Socorro 

Municipal 
01 0 0 0 01 

Unidade de Pronto 

Atendimento 

(Pediátrica) 

 

01 0 0 0 01 

CAPS tipo I 01 0 0 0 01 

CAPSI 01 0 0 0 01 

Residência Terapêutica 01 0 0 0 01 

Laboratório de 

Análises Clínicas 
01  01   

Centro de 

Especialidades 

Odontológicas 

01 0 0 0 01 

Farmácia 01 0 0 0 01 

Centro de Reabilitação 01 0 0 0 01 
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4. REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 

 

 A implantação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), como forma de organização dos serviços 

de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), que se fez por meio de discussões dos gestores do 

SUS, foi institucionalizada por meio de publicações de Portarias e Decreto Presidencial que dispôs 

sobre a organização do SUS, de forma articulada e em regiões de saúde. 

 As Redes de Atenção à Saúde são definidas como arranjos organizativos de ações e serviços 

de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. O objetivo das RAS é 

promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, 

integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do 

Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. 

 Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o 

centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em 

saúde de uma população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado. 

Multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários 

e econômicos. 

 Desde a implementação das RAS tem - se  como desafio a construção de sistemas integrados 

de saúde que se articulem em todos os níveis de atenção à saúde, e de forma Inter federativa mais 

harmônica possível. Por esta razão, os debates em torno de uma maior integração nos serviços de 

saúde têm se intensificado desde o Pacto pela Saúde, criado em 2006, e o mais recente Contrato 

Organizativo de Ação Pública (COAP), formulado de forma tripartite a partir do Decreto nº 

7.508/2011, que regulamentou a Lei n° 8.080/1990. A esse fato soma-se a aprovação e recém-

atualização de diversas Políticas, como a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB17) e a 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), que exemplificam os esforços para a 

construção de um modelo de atenção capaz de responder às atuais condições de saúde dos 

brasileiros, efetivando a APS como eixo estruturante e coordenador das RAS no SUS. 

Fundamenta-se na compreensão da APS como primeiro nível de atenção, enfatizando a 

função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do 

qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. Os pontos de atenção a saúde 

são entendidos como espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma 

produção singular, os principais pontos de atenção a saúde em são pedro da aldeia são: As unidades 

básicas de saúde, o pronto socorro municipal e os ambulatórios especializados. 

Todos os pontos de atenção a saúde são igualmente importantes para que se cumpram os 

objetivos das redes de atenção à saúde, se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades 

tecnológicas que os caracterizam. Para assegurar seu compromisso com a melhora de saúde da 

população, integração e articulação na lógica do funcionamento da RAS, com qualidade e eficiência 

para os serviços e para o Sistema, faz-se necessária a criação de mecanismos formais de 

contratualização entre os entes reguladores / financiadores e os prestadores de serviço.   

 Quando esses contratos abrangem todos os pontos de atenção da rede o Sistema passa a 

operar em modo de aprendizagem, ou seja, a busca contínua por uma gestão eficaz, eficiente e 

qualificada, de forma a proporcionar a democratização e a transparência ao SUS. 

 Os contratos de gestão, ou a contratualização nesse contexto pode ser definida como o modo 

de pactuação da demanda quantitativa e qualitativa na definição clara de responsabilidades, de 
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objetivos de desempenho, incluindo tanto os sanitários, quanto os econômicos, resultando dessa 

negociação um compromisso explícito entre ambas as partes. Esse processo deve resultar ainda, na 

fixação de critérios e instrumentos de acompanhamento e avaliação de resultados, metas e 

indicadores definidos. 

 Dentre os objetivos da contratualização destacam-se:  

*Melhorar o nível de saúde da população;  

*Responder com efetividade às necessidades em saúde;  

*Obter um efetivo e rigoroso controle sobre o crescimento das despesas de origem pública com a 

saúde;  

*Alcançar maior eficiência gestora no uso de recursos escassos, maximizando o nível de bem-estar; 

*Coordenar as atividades das partes envolvidas;  

*Assegurar a produção de um excedente cooperativo; 

* Distribuir os frutos da cooperação;  

*Assegurar que os compromissos sejam cumpridos e Disponibilizar, em tempo útil, a informação de 

produção, financiamento, desempenho, qualidade e acesso, de forma a garantir adequados níveis de 

informação ao cidadão. 

 Para atingir esses objetivos as partes adotam em três áreas de aplicação que são: cuidados 

primários, atenção especializada (ambulatorial e hospitalar) e cuidados de urgência e emergência. 

 A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, nos âmbitos individual 

e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. Tem por objetivo desenvolver 

atenção integral de forma a impactar positivamente na situação de saúde dos indivíduos e nos 

determinantes e condicionantes de saúde e da coletividade. No que tange a região de saúde o 

município de são Pedro da aldeia esta localizado na região da baixada litorânea. 

  No município de São Pedro da Aldeia a cobertura da Estratégia Saúde da Família 

apresentou tendência de declínio no período de 2008 a 2011, no entanto em 2016 a cobertura 

alcançou 56,53%. Com relação à cobertura das equipes de Saúde Bucal podemos verificar que esta 

vem se mantendo em 63,91%. Para que ocorra a aumento da cobertura da Estratégia de Saúde Bucal 

é necessário a criação de vagas de profissionais e dentistas e auxiliar de saúde bucal para que sejam 

cadastradas mais equipes nas Unidades de Saúde. 

 A Estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica de acordo com 

preceitos do SUS. Para o Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais é uma estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica por favorecer reorientação do processo de 

trabalho, aprofundando os princípios, diretrizes e fundamentos da Atenção Básica. Por meio dessa 

estratégia amplia-se a resolutividade e o impacto positivo na situação de saúde das pessoas e 

coletividades, além de propiciar importante relação custo- efetividade. 

 

Quadro 3. Série histórica da cobertura de APS, ASB e ESF 2013-2016. 

 

Cobertura Populacional 

 

2013 2014 2015 2016 

APS 52,27% 63,58% 67,67% 69,65 

ASB 60,30% 61,02% 67,20% 66,09% 

ESF 48,99% 51,57% 54,29% 53,39% 
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5. ASSISTÊNCIA A SAÚDE 

 

5.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) 

 

 A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.  

 Deverá por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, 

sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume 

a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem 

essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no 

manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, 

observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, 

necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhidos. É desenvolvida com o mais alto grau de 

descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos 

usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.   

Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade 

do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social. A atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção 

sociocultural, buscando produzir a atenção integral.  

 

A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:  

 

I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos 

condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, 

sempre em consonância com o princípio da equidade;  

II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção. Acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e cor responsabilização pela atenção às suas necessidades de 

saúde com o estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento. 

Pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio 

de que a unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de 

modo universal e sem diferenciações excludentes.  

III - O serviço de saúde deve se organizar para assumir sua função central de acolher, 

escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde 

da população e/ou de minorar danos e sofrimentos desta, ou ainda se responsabilizar Política 

Nacional de Atenção Básica pela resposta, ainda que esta seja ofertada em outros pontos de atenção 

da rede. 

IV - A proximidade e a capacidade de acolhimento, vinculação, responsabilização e 

resolutividade são fundamentais para a efetivação da atenção básica como contato e porta de 
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entrada preferencial da rede de atenção;  

  V - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as 

equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade 

do cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos 

a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. O vínculo, por sua vez, 

consiste na construção de relações de afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador da 

saúde, permitindo o aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde, construído ao 

longo do tempo, além de carregar, em si, um potencial terapêutico. A longitudinalidade do cuidado 

pressupõe a continuidade da relação clínica, com construção de vínculo e responsabilização entre 

profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das 

intervenções em saúde e de outros elementos na vida dos usuários, ajustando condutas quando 

necessário, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes do 

desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do cuidado;  

VI - Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações 

programáticas e demanda espontânea; articulando as ações de promoção à saúde, prevenção de 

agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado 

e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; 

trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do cuidado 

integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção. A presença de diferentes 

formações profissionais, assim como um alto grau de articulação entre os profissionais, é essencial, 

de forma que não só as ações sejam compartilhadas, mas também tenha lugar um processo 

interdisciplinar no qual progressivamente os núcleos de competência profissionais específicos vão 

enriquecendo o campo comum de competências, ampliando, assim, a capacidade de cuidado de toda 

a equipe. Essa organização pressupõe o deslocamento do processo de trabalho centrado em 

procedimentos, profissionais para um processo centrado no usuário, onde o cuidado do usuário é o 

imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científica; e  

VII - Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no 

enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos 

serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social; 

 

Dados consolidados do último ano (2016): 

PROCEDIMENTOS QUANTITATIVO 

Consultas Médicas 35.037 

Consultas de Enfermagem 5.124 

Consultas Odontológicas 7.800 

Outros tratamentos dentários 15.479 

Ações em Saúde 165 

Curativo 4.356 

Nebulização 207 

Retirada de Pontos 1.120 

Imunização 13.647 

Administração de Medicamentos 2.902 

P.A. 34.380 
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Glicemia 2.744 

Visitas Domiciliares (Ensino Superior) 1.868 

Puericultura 3.095 

Pré-natal 3.001 

Coleta para laboratório 7.066 

Eletro 746 

Preventivo 2.611 

TOTAL DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS: 141.348 

 

Abordagem no Município de São Pedro da Aldeia: 

 

 A Atenção Primária em Saúde de São Pedro da Aldeia é desenvolvida pela Autarquia 

Municipal de Saúde (AMS), sendo dividida em: 15 Estratégias de Saúde da Família e 09 Unidades 

Básicas de Saúde Tradicionais, constituindo um total de 24 Unidades Básicas de Saúde.  Além das 

equipes já mencionadas, possuímos o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), uma equipe 

multiprofissional responsável pelo matriciamento de 08 equipes de Estratégia de Saúde da Família. 

 A cobertura populacional de Atenção Básica no município é de 75,15%, sendo 57% de 

cobertura populacional pelas ESF e 18,5% de cobertura das Unidades Básicas de Saúde (Modelo 

Tradicional). Tratando-se da modalidade de Saúde da Família, possuímos um total de 15 Unidades, 

responsáveis pela cobertura de 54.789 pessoas, sendo o restante da população assistida pelas 

Unidades Básicas de Saúde Tradicionais.  

 A Estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica de acordo com os 

preceitos do SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, é uma estratégia de expansão, qualificação 

e consolidação da Atenção Básica, por favorecer a reorientação do processo de trabalho, 

aprofundando os princípios, diretrizes e fundamentos da Atenção Básica. Por meio dessa estratégia 

amplia-se a resolutividade e o impacto positivo na situação de saúde das pessoas e coletividades, 

além de propiciar importante relação custo- efetividade. 

 

ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA 

 

ESTRATÉGIAS Nº DE 

EQUIPES 

ENDEREÇO 

ESF São João I 01 Rua São Jorge, s/nº - São João 

ESF São João II 01 Estrada dos Passageiros, nº 2461 – São João 

ESF Campo Redondo I 01 Rua Luiza Terra, s/ nº - Campo Redondo 

ESF Campo Redondo II 01 Rua Luiza Terra, s/ nº - Campo Redondo 

ESF Colina 01 Rua da Colina, nº 370 - Colina 

ESF Orquídea 

Parque Arruda 

01 Rua Lúcia Helena, s/ nº - Recanto das Orquídeas 

Avenida dos Bandeirantes, nº 23 – Parque Arruda 

ESF Praia linda 01 Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66 – Praia Linda 

ESF São Matheus 01 Rua Manoel Antônio Junior, s/nº - São Matheus 
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ESF Botafogo 01 Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 - Botafogo 

ESF Ponta do Ambrósio 01 Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio 

ESF Porto do Carro 01 Estrada do Alecrim, nº 388 – Porto do Carro 

ESF Vinhateiro 01 Trav. Antônio de Araújo Mendonça, s/nº - Vinhateiro 

ESF Flexeira 01 Rua da Adutora, s/ nº - Flexeira 

ESF Baixo Grande 01 Rua Antônio Soares dos Santos, s/nº - Baixo Grande 

ESF Alecrim 01 Estrada do Alecrim, nº 80 - Alecrim 

 

 ESF (Estratégias de Saúde da Família) - Consiste numa pequena unidade funcional 

multiprofissional (médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde 

bucal, agentes comunitários de saúde e administrativos), com autonomia técnica, que presta 

cuidados de saúde primários personalizados, num quadro de contratualização interna, envolvendo 

objetivos de acessibilidade, adequação, efetividade, eficiência e qualidade. Configura um modelo 

organizacional leve e flexível e devem estar integradas em rede com as outras unidades funcionais 

do centro de saúde. Ou seja, possui o mesmo propósito de uma Unidade Básica de Saúde. 

Essas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias 

residentes em uma área geográfica delimitada, atuando com ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, assim como na 

manutenção da saúde da comunidade adscrita.  

A Atenção Primária deve também resolver as necessidades que englobam demandas sanitárias 

de várias ordens, executa desde intervenção curativa individual, até ações em saúde pública: 

saneamento do meio, desenvolvimento nutricional, vacinação, profilaxia de doenças, ações de 

atenção a problemas sanitários de caráter social, como violência, transtornos mentais, uso de drogas 

entre outros. 

 

 UBS (Unidade Básica de Saúde) - É a porta de entrada para o nosso sistema de saúde, 

estando localizadas em diversos pontos da cidade. Na Unidade Básica tradicional ou Posto de 

Saúde, o usuário recebe atendimentos básicos em Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia, Clínica Geral, 

Enfermagem e Odontologia.  

As ações destinam-se exclusivamente à prevenção e promoção dos agravos a saúde. Os 

casos mais graves e/ou urgências, emergências, são encaminhados diretamente ao pronto-socorro 

municipal (ou unidade de pronto atendimento - UPA), onde há recursos adequados para tais 

atendimentos. Os principais serviços oferecidos pelas UBS são consultas médicas, inalações, 

curativos, vacinas, tratamento odontológico, prevenção ao câncer de colo de útero e mama, 

encaminhamentos para especialidades, fornecimento de medicação básica para o tratamento de 

hipertensão e diabetes, coleta de exames laboratoriais entre outros. 

 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TRADICIONAIS EM SÃO PEDRO DA ALDEIA 

 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ENDEREÇO 

Porto da Aldeia Avenida Saputiaba, n° 35 – Porto da Aldeia 
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Poço Fundo Estrada do Boqueirão, s/nº - Poço Fundo 

Centro/Mossoró Rua Ramiro Antunes, s/n° - Mossoró  

Rua do Fogo Rua Jairo Azeredo, s/nº - Rua do Fogo 

Três Vendas Rua Jairo Azeredo, s/nº - Três Vendas 

Cruz Estrada da Cruz, s/nº - Cruz 

Balneário Rua São Jorge, s/nº - Balneário 

Retiro Estrada do Retiro, s/nº - Retiro 

Fluminense Rua Rezende, nº 54 – Morro dos Milagres 

 

 NASF (Núcleo de Apoio a Saúde Família) - É constituído por equipe composta por 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento, para atuarem em conjunto com os profissionais 

das Equipes Saúde da Família, compartilhando as práticas dos saberes em saúde nos territórios sob 

responsabilidade das Equipes de Saúde da Família no qual o NASF está integrado.  

No município de São Pedro da Aldeia este núcleo de apoio esta inserido em oito unidades de 

saúde da família, composto pelos seguintes profissionais: Médico Ginecologista, Pediatra, 

Psiquiatra, Psicólogo, Fisioterapeuta, Assistente Social e Nutricionista. Vale ressaltar que assim 

como nos outros setores de atendimentos básicos, o Núcleo de Apoio a Saúde Família tem como 

responsabilidade central atuar e reforçar as diretrizes na atenção à saúde: a interdisciplinaridade, a 

intersetorialidade, a educação popular, o território, a integralidade, o controle social, a educação 

permanente em saúde, a promoção da saúde e a humanização. A equipe do NASF e as equipes da 

saúde da família criam espaços de discussões para gestão do cuidado. Como, por exemplo, reuniões 

e atendimentos conjuntos constituindo processo de aprendizado coletivo. Desta maneira, o NASF 

não se constitui como porta de entrada do sistema para os usuários, mas apoio matricial às equipes 

de saúde da família e tem como eixos a responsabilização, gestão compartilhada e apoio à 

coordenação do cuidado, que se pretende, pela saúde da família.  

 Com o objetivo de ampliar as possibilidades das ESF, no que se refere à resolubilidade e 

integralidade das ações na atenção básica, a equipe de NASF atualmente implantada no município, 

está inserida apenas em 08 Unidades, sendo insuficiente para atender toda população com cobertura 

ESF (15 Unidades). Entre as principais atividades desenvolvidas pelo núcleo estão: atuar junto às 

ESF buscando ampliar as ações de forma multiprofissional para melhoria dos indicadores de saúde 

da população. Além disto, devem atuar em projetos terapêuticos individuais, por meio de gestão de 

casos clínicos e atendimento aos usuários em conjunto com as equipes de saúde, visando à redução 

de agravos à saúde da população. 

As Unidades cobertas pelo NASF no município são: Baixo Grande, Ponta do Ambrósio, 

Vinhateiro, Porto do Carro, Parque Arruda/ Recanto das Orquídeas, Alecrim, São João I e São João 

II.  

 O fortalecimento da atenção básica, é o eixo fundamental para a reorientação do modelo 

assistencial do SUS, sendo resolutivo para cerca de 85% das necessidades de atenção à saúde da 

população.  

 A assistência médica nas unidades básicas de saúde e ofertas de consultas nas especialidades 

de clínica geral, pediatria, ginecologia e odontologia, contemplam o atendimento ao pré-natal de 

risco habitual, exame ginecológico, inserção de DIU, pequenos procedimentos cirúrgicos, 
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puericultura, visitas domiciliares e encaminhamento para outras especialidades quando necessário, 

entre outras.  A equipe de enfermagem oferece, além da avaliação e consulta de enfermagem, o 

acolhimento ao paciente, vacinação, curativos, retirada de pontos, acompanhamento ao paciente 

hipertenso e diabético, ações de planejamento familiar, puericultura, coleta de exames, servindo à 

população com orientações de prevenções em saúde e agravos de doenças. 

 O profissional enfermeiro apresenta atuação específica realizando consulta de enfermagem a 

todos os ciclos de vida (criança, adulto, gestante, idoso) com enfoque no pré-natal de risco habitual, 

puerpério, prevenção de câncer de mama e coleta da citologia oncótica, avaliação dos resultados e 

tratamento (conforme protocolos existentes), puericultura, tratamento de doenças crônicas não 

transmissíveis sendo ainda, responsável pelo gerenciamento e supervisão da equipe de saúde e da 

UBS.  

 Para melhor qualificar a Atenção Primária à Saúde e padronizar o processo de trabalho, a 

SMS sugere como estratégia de gestão a implantação de protocolos clínicos, validados pelas 

sociedades científicas, órgãos de classes e universidades, tendo em vista que esses são instrumentos 

de normatização da atenção à saúde que têm como objetivos: organizar a atenção de acordo com a 

condição de risco identificado; auxiliar na tomada de decisão na clínica e gestão; capacitar os 

profissionais na promoção, prevenção e no tratamento dos agravos e estabelecer indicadores a 

serem monitorados.  

 

 

Os protocolos a serem estabelecidos são:  

 

- Saúde da Criança; 

- Saúde do Adulto; 

- Saúde da Mulher; 

- Saúde do Idoso; 

- Protocolo de Dispensação de Fórmulas Infantis;  

- Protocolo de Imunização; 

- Protocolo das Síndromes das Angustias Respiratórias; 

- Protocolo de Pessoas com Deficiência; 

- Assistência de Enfermagem (o protocolo encontra-se em fase de atualização); 

- Tratamento de Feridas (em construção); 

- Atendimento à Pessoa Vítima de Violência (em construção); 

- Terapia Nutricional (em construção). 

- Doenças crônicas não transmissíveis 

 

 Para as áreas de atuação e/ou grupos de população considerados de maior risco ou interesse 

epidemiológico são desenvolvidos programas por ciclos de vida.  

 As condições sensíveis à Atenção Básica são um conjunto de problemas de saúde para os 

quais a efetiva ação da APS diminuiria o risco de internações. Nos últimos anos, houve aumento no 

número e na proporção de internações por condições sensíveis às ações da atenção primária, 

particularmente as relacionadas ao grupo de doenças respiratórias, hipertensão arterial e infecção no 

rim e trato urinário e infecção da pele e tecido subcutâneo. 

 Acredita-se que um dos maiores desafios da rede de Atenção Básica no município de São 

Pedro da Aldeia nos próximos anos, será sua readequação, com reformulação das políticas de 
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educação em saúde, ampliando o conhecimento da população quanto à porta de entrada correta, 

objetivando atender a proposta do Ministério da Saúde em fazer com que o município alcance 100% 

de cobertura de Saúde da Família. 

 Pretende-se o alcance de flexibilidade de horários no funcionamento das Unidades, a fim de 

atender ao Programa de Saúde do Trabalhador (ainda não implantando no município) permitindo 

maior inclusão no atendimento de usuários que possuam suas atividades laborativas no mesmo 

horário de funcionamento da Unidade de Saúde. 

 É importante ressaltar que o município de São Pedro da Aldeia registra um considerável 

crescimento de sua população, fator que implica diretamente na qualidade dos serviços e da 

assistência prestada. 

 Concomitante a este último fator, as atuais equipes de Saúde da Família encontram-se 

defasadas quanto aos números de Agentes Comunitários de Saúde, que devido ao grande aumento 

populacional tiveram os números de famílias de suas microáreas ampliados.  

O fato supramencionado nos coloca em desacordo com as Portarias Ministeriais já 

estabelecidas (sobre o quantitativo máximo de pessoas/famílias sob-responsabilidade de cada 

Agente Comunitário de Saúde). 

Também podemos ressaltar como problemática na resolução/acompanhamento de casos e 

tratamentos, a necessidade de reforçar a importância do preenchimento correto das guias de 

“referência e contra referência”. Acreditamos que será necessário um trabalho da Educação 

Permanente com os médicos da rede (Atenção Básica e Atenção Especializada), com o objetivo de 

conscientizá-los acerca da relevância dessa temática. 

Considerando o período que este Plano Municipal terá vigência (2018/2021), é importante 

reafirmar algumas necessidades elencadas acima, são elas: 

- A fim de atendermos a Proposta Ministerial de ampliação da cobertura de Saúde da Família 

no município, um dos fatores necessários para o alcance da cobertura será a transformação das 

atuais Unidades Básicas de Saúde Tradicionais para o modelo de Estratégia de Saúde da Família, 

tendo em vista que atualmente algumas Unidades Tradicionais já possuem contingente populacional 

suficiente para o remodelamento (de acordo com as diretrizes da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro 

de 2011); 

- Criação da “Caderneta da Mulher” e da “Caderneta do Hipertenso e Diabético”, para um 

melhor acompanhamento e detalhamento dos casos e tratamentos; 

- Implantação de uma nova equipe do NASF, para a cobertura das demais Estratégias de 

Saúde da Família que não estão contempladas pela atual equipe. Cumpre informar que o projeto foi 

elaborado e submetido ao Estado para devidas correções, devendo ser aprovado no Conselho 

Municipal de Saúde para prosseguimento e implantação. 

 São Pedro da Aldeia é um município que, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem 

buscando a consolidação efetiva do modelo assistencial na Atenção Básica através de 

investimentos, dentre eles: a ampliação, construção, reaparelhamento de novas unidades e ações 

previamente planejadas, organizadas, coordenadas e integradas que visam à educação da população 

de forma a contemplar todos os munícipes. Os avanços contundentes citados anteriormente 

facilitaram o acesso da população, sobretudo a parcela populacional com menos acesso a esses 

serviços. 

 

 

. SAÚDE DA MULHER 
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Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a situação de saúde 

envolve diversos aspectos da vida, como a relação com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as 

condições de trabalho, moradia e renda.  As mulheres são maioria da população brasileira com 

aproximadamente 50,77%, e as principais usuárias dos serviços de saúde dentro da rede SUS. 

Frequentam as redes de saúde para seu próprio atendimento, sobretudo acompanhando crianças e 

familiares. No caso das mulheres, os problemas são agravados pela discriminação nas relações de 

trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho doméstico. Outras variáveis como 

raça, etnia e situação de pobreza realçam ainda mais as desigualdades. As mulheres vivem mais do 

que os homens, porém adoecem mais frequentemente.  

A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada 

com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos. Os indicadores 

epidemiológicos do Brasil mostram uma realidade na qual convivem doenças dos países 

desenvolvidos (cardiovasculares e crônico-degenerativas) com aquelas típicas do mundo 

subdesenvolvido (mortalidade materna e desnutrição).  

Os padrões de morbimortalidade encontrados nas mulheres revelam também essa mistura de 

doenças, que seguem as diferenças de desenvolvimento regional e de classe social.  Dentro desta 

perspectiva a Mulher historicamente recebeu destaque nas políticas de saúde nacional, e o 

município de São Pedro da Aldeia sempre esteve acompanhando esta tendência.   

A desatenção aos aspectos integrais da saúde da mulher, bem como a assistência preventiva 

e de diagnósticos precoce das doenças ginecológicas malignas e outros aspectos, como a prevenção, 

a detecção e a terapêutica de doenças sexualmente transmissíveis, as repercussões da gravidez 

indesejada os métodos e técnicas de controle da fertilidade e abortamento. Tudo isso traduz uma 

visão restrita sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe 

e dona de casa, o que deixava evidente que o atendimento à mulher limitava-se quase 

exclusivamente ao período gravídico – puerperal, e mesmo assim de forma deficiente. 

 Assim no âmbito do movimento feminista brasileiro, as mulheres organizadas argumentaram 

que as desigualdades nas relações sociais entre homens e mulheres se traduziam em problemas de 

saúde que afetavam a população feminina. Com base nesses argumentos, foi proposto que a 

perspectiva de mudanças das relações sociais entre homens e mulheres extrapolasse o momento da 

gestação e parto. 

   O ministério da saúde visando à melhoria da atenção a saúde da mulher elaborou o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). O PAISM incorporou como 

princípios e diretrizes as propostas para descentralização, a hierarquização e a regionalização dos 

serviços, bem como a equidade integral da atenção. 

 O objetivo da Política Integral de Saúde da Mulher é reduzir a morbimortalidade pelos 

agravos mais prevalentes na população feminina, realizando ações transversais e articuladas 

intersetorialmente visando à promoção da saúde e da cultura da paz, prevenção de doenças e 

agravos, diagnóstico, tratamento e recuperação de condições de saúde, qualificando assim a saúde 

das mulheres no município. 

O conceito de assistência integral a saúde da mulher preconiza, que as ações dirigidas para o 

atendimento seja global as necessidades prioritárias desse grupo populacional e de aplicação ampla 

no sistema básico de assistência a saúde, não é obtido em sua integralidade, verifica-se isso quando 

os principais problemas de saúde da mulher não são priorizados. 

  No município de São Pedro da Aldeia o programa ministerial se encontra em fase de 
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reconstrução, tendo em vista que o mesmo deverá ampliar a rede de assistência na atenção básica, 

trabalhando de forma articulada e resolutiva. 

 O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA) está 

localizado na Estrada do Porto, nº 36, centro, de São Pedro da Aldeia. O funcionamento é das 7h às 

16h, oferecendo tratamento ambulatorial de baixa complexidade, média complexidade por meio de 

encaminhamentos das unidades Básicas de saúde (UBS) e estratégia da saúde da família (ESF) do 

município. Entre os serviços oferecidos estão patologia cervical, coleta de preventivo, pré-natal 

baixo e alto risco, teste do pezinho, atendimentos pré-operatórios e planejamento familiar, com 

reuniões semanais. 

Os atendimentos são realizados por uma equipe de sete médicos especialistas nas diversas 

áreas de saúde da mulher: dois pediatras, dois ginecologistas e três obstetras sendo duas de alto 

risco. No último ano foram realizadas 1416 mamografias autorizadas, 3102 preventivos, 1108 pré - 

natal 1953 atendimentos ginecológicos, 1157 testes do pezinho, 223 consultas de planejamento 

familiar. 

Com o objetivo de direcionar o trabalho das equipes de saúde no atendimento a saúde da 

mulher, a secretaria municipal de saúde junto com a coordenação de saúde da mulher, vem 

implantando o protocolo de enfermagem para assistência ao pré-natal de risco habitual. 

Diante das situações evidenciadas, tornam-se necessários a criação de protocolos de 

assistência a saúde da mulher, assim como ampliação da rede para educação em saúde, educação 

permanente e contração de profissionais especializados. 

 

. MATRICIAMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

O apoio matricial em saúde objetiva oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte 

técnico-pedagógico às equipes de referência. Depende da construção compartilhada de diretrizes 

clínicas e sanitárias entre os componentes de uma equipe de referência e os especialistas que 

oferecem apoio matricial, conforme Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2007. 

 A equipe de apoio matricial deverá ser composta de no mínimo cinco médicos 

gineco/obstetras e duas enfermeiras obstétricas, que atuam nas ações in loco nas UBS, ambulatório, 

capacitações e apoio técnico à distância. 

 Em 2016 foram adotadas medidas com o objetivo de suprir à necessidade de atendimento a 

saúde da mulher, o município realizou contratação de especialista para boa parte da rede, sendo 

beneficiadas as unidades básicas de saúde tradicionais.  

O apoio à equipe da estratégia de saúde da família foi realizado junto ao paismica, sendo os 

mesmos realizados via encaminhamentos. Há a necessidade de implantação do segundo nasf, para 

que assim possamos manter o matriciamento com melhor qualidade as equipes de saúde da família.  

 

. AÇÕES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

A ampliação do acesso de mulheres e homens à informação e aos métodos contraceptivos é 

uma das ações imprescindíveis para garantir o exercício dos direitos reprodutivos no país. Para que 

isto se efetive, é preciso manter a oferta de métodos anticoncepcionais na rede pública de saúde e 

contar com profissionais capacitados para auxiliar a mulher, o homem ou casal a fazer sua opção 

contraceptiva em cada momento da vida.  

É importante salientar que o planejamento familiar, com conhecimento dos métodos e livre 
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escolha, é uma das ações da Política de Assistência Integral à Saúde da Mulher preconizada pelo 

Ministério da Saúde. Portanto, dentro dos princípios que regem esta política, os serviços devem 

garantir o acesso aos meios para evitar ou propiciar a gravidez, o acompanhamento clínico 

ginecológico e ações educativas para que as escolhas sejam conscientes.  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - PNAISM, considerando as 

mulheres em sua diversidade tem como objetivo, promover a melhoria das condições de vida e 

saúde das mulheres em todas as fases do seu ciclo vital, garantindo os direitos sexuais e os direitos 

reprodutivos, bem como os demais direitos legalmente constituídos; Ao mesmo tempo, os 

profissionais de saúde devem empenhar-se em bem informar aos usuários para que conheçam todas 

as alternativas de anticoncepção, indicações, contraindicações e implicações de uso, garantindo que 

os usuários possam participar ativamente da escolha do método, bem como prestar a assistência 

necessária ao seu uso. 

 Considerando que a AIDS vem se tornando uma das principais causas de morte entre 

mulheres jovens, é fundamental que se estimule a prática da dupla proteção, ou seja, a prevenção 

simultânea das doenças sexualmente transmissíveis (DST), inclusive a infecção pelo HIV/AIDS e a 

gravidez indesejada. Isso pode se traduzir no uso dos preservativos masculino e feminino ou na 

opção de utilizá-los em associação a outro método anticoncepcional da preferência do indivíduo ou 

casal.  

No que concerne à anticoncepção, os serviços de saúde devem fornecer todos os métodos 

anticoncepcionais recomendados pelo Ministério da Saúde. O serviço de Planejamento Familiar é 

disponibilizado aos munícipes de São Pedro da Aldeia, em idade fértil que busquem assistência 

sobre Planejamento Familiar ou que sejam profissionalmente encaminhados para esta finalidade, 

preservando o conhecimento sobre os direitos sexuais e reprodutivos de homens, mulheres e casais.  

 Em todas as Unidades de Saúde são disponibilizados métodos temporários: 

anticoncepcional oral e injetável (mensal e trimestral) e preservativo (condom masculino e 

feminino), DIU está disponível na sede do PAISMCA. Já para a realização dos métodos cirúrgicos 

(laqueadura e vasectomia) o município conta com as referências estaduais para o procedimento, 

estando o hospital maternidade missão na busca pela habilitação. 

 

. ATENÇÃO AO PRÉ NATAL E PUERPÉRIO 

 

O período de gestação e parto envolve grandes mudanças e requer uma adaptação à chegada 

do novo membro de uma família, constituindo-se, assim, em momento de maior vulnerabilidade e, 

ao mesmo tempo, propício para o desenvolvimento de ações preventivas e de promoção à saúde a 

serem realizadas por profissionais de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS).  

O acompanhamento da saúde da mulher neste período gravídico-puerperal se dá com vistas 

a prevenir agravos, promover a saúde, estabelecer o cuidado e instalar medidas vigilância e proteção 

ao binômio materno-fetal.  

Segundo as evidências internacionais, um pré-natal pode ser realizado tanto por médicos 

quanto por enfermeiros, enfermeiros obstetras ou generalistas capacitados, esta diretriz também é 

recomendada pela Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da aldeia dentro de seu protocolo de 

assistência específico.  

Entretanto, é importante alertarmos que uma assistência integral não se faz apenas com 

consultas, nem apenas por médicos e enfermeiras, por mais competentes habilidosos ou envolvidos 

que sejam. Pois integralidade da assistência se faz por meio de múltiplos olhares. Em outras 
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palavras significa o envolvimento de uma equipe multi e transdisciplinar exemplificada pela equipe 

mínima da Estratégia Saúde da Família incluindo agentes comunitários de saúde, auxiliares ou 

técnicos de enfermagem. Mas também pela equipe de apoio formada por assistentes 

administrativos, serviços gerais, médicos pediatras, gineco-obstetras, psicólogos, fisioterapeutas, 

assistente social, educadores físicos, nutricionistas e tantos outros que compor o trabalho na atenção 

primária em saúde. 

O município de São Pedro da Aldeia esta em fase de implantação do protocolo de 

Assistência ao Pré-natal de Baixo Risco, sua elaboração teve como base as diretrizes do  Caderno 

de Atenção Básica nº 32. 

As Unidades de Saúde são responsáveis pelo acolhimento das mulheres com atraso 

menstrual, o teste rápido de gravidez auxilia no diagnóstico precoce da gravidez possibilitando o 

início do pré-natal de forma breve. A estratificação do risco gestacional é uma diretriz do pré-natal e 

as gestantes são classificadas de acordo com seus fatores de risco e define a sua vinculação ao pré-

natal e ao hospital para o atendimento das suas intercorrências na gestação e no momento do parto. 

As consultas de pré-natal de risco habitual ocorrem em todas as Unidades de Saúde, as quais 

também realizam visitas domiciliares para acompanhamento da gestante e busca ativa das faltosas, e 

acompanhamento das puérperas. 

As gestantes de alto risco são encaminhadas para o acompanhamento no PAISMICA, mas 

permanece vinculadas a equipe de saúde da atenção primária para o melhor acompanhamento, 

ambulatórios de Alto Risco.  

Os casos de maior complexidade para acompanhamentos de ambulatórios de patologia 

obstétrica e internações são referenciados via SER (Sistema Estadual de Regulação) ou SISREG 

(Sistema Nacional de Regulação), mas permanecem vinculadas a equipe de saúde da atenção 

primária para o melhor acompanhamento, ambulatórios de Alto Risco no PAISMICA. 

O município de São Pedro da Aldeia necessita de ampliar as rede com relação a educação 

permanente de seus profissionais para melhor qualificar toda rede. 

 

. PREVENÇÃO E CONTROLE CÂNCER DE MAMA E ÚTERO 

 

Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero e da mama no 

Brasil justificam a implantação de estratégias efetivas de controle dessas doenças que incluam ações 

de promoção à saúde, prevenção e detecção precoce, tratamento e de cuidados paliativos, quando 

esses se fizerem necessários. Portanto, é de fundamental importância a elaboração e a 

implementação de Políticas Públicas na Atenção Básica, enfatizando a atenção integral à saúde da 

mulher, que garantam ações relacionadas ao controle dos cânceres do colo do útero e da mama 

como o acesso à rede de serviços quantitativa e qualitativamente, capazes de suprir essas 

necessidades em todas as regiões do País.  

O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, é causado pela infecção persistente 

por alguns tipos (chamados oncogênicos) do Papilomavírus Humano - HPV. A infecção genital por 

este vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, 

podem ocorrer alterações celulares que poderão evoluir para o câncer. Estas alterações das células 

são descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), e são 

curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso é importante à realização periódica deste exame.  

É o terceiro tumor mais frequente na população feminina, e a quarta causa de morte de 

mulheres por câncer no Brasil. Prova de que o país avançou na sua capacidade de realizar 
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diagnóstico precoce é que na década de 1990, 70% dos casos diagnosticados eram da doença 

invasiva. Ou seja: o estágio mais agressivo da doença.  

Atualmente 44% dos casos são de lesão precursora do câncer, chamada in situ. Esse tipo de 

lesão é localizado. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-se que em 2016 

ocorrerão 16.340 casos novos, e que o número de mortes foram 5.448 (2014 – MS/SIM/INCA) no 

Brasil. Em São Pedro da Aldeia foram 17 óbitos no ano de 2016 (SIM – dados preliminares 

2016).  

A prevenção deste câncer deve ser realizada através do uso de preservativos nas relações 

sexuais, a coleta periódica de exame de citopatológico de colo de útero e a vacina. A vacinação, 

conjuntamente com as atuais ações para o rastreamento do câncer do colo do útero, possibilitará, 

nas próximas décadas, prevenir essa doença, que representa uma das principais causas de morte por 

neoplasias entre mulheres no Brasil. A população alvo da vacina HPV é composta por adolescentes 

do sexo feminino na faixa etária de 9 a 11 anos (2015).  

O Câncer de Mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, 

depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. O 

câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos 

da doença. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce 

progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência 

tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Existem vários tipos de câncer de 

mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros, não. A maioria dos casos tem bom prognóstico. 

 No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito 

provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. A Estimativa de 

casos novos no Brasil para 2016 é de 57.960 (INCA), e o número de mortes foi de 14.622 mulheres 

(2014 – MS/SIM/INCA). Em São Pedro da Aldeia registrou se 44 óbitos de mulheres no ano 

2016 (SIM – dados preliminares 2016). 

As ações Municipais de Prevenção e Controle do Câncer Ginecológico tem por objetivo 

reduzir o número de incidência e morte causada por câncer do colo de útero e de mama, bem como 

melhorar a qualidade e aumentar o tempo de vida das mulheres portadoras desses tipos de câncer. A 

população alvo dessas ações são as mulheres residentes nas áreas de abrangência das Unidades de 

Saúde e que tenham iniciado atividade sexual. 

Estão mais expostas ao risco para o câncer de colo uterino mulheres na faixa etária de 25 a 

64 anos, associado a fatores de risco que vão além de aspectos relacionados à própria infecção pelo 

HPV, outros fatores ligados à imunidade, à genética e ao comportamento sexual parecem influenciar 

os mecanismos ainda incertos que determinam a regressão ou a persistência da infecção e também a 

progressão para lesões precursoras ou câncer. A idade também interfere nesse processo, sendo que a 

maioria das infecções por HPV em mulheres com menos de 30 anos regride espontaneamente, ao 

passo que acima dessa idade a persistência é mais frequente. O tabagismo aumenta o risco para o 

desenvolvimento do câncer do colo do útero, proporcionalmente ao número de cigarros fumados 

por dia e ao início em idade precoce (INTERNATIONAL. et al., 2006).  

 O câncer de mama quando identificado em estágios iniciais (lesões menores que dois 

centímetros de diâmetro) apresenta prognóstico favorável. Para isso é necessário implantar 

estratégias para a detecção precoce da doença. Os principais fatores de risco conhecidos para o 

câncer de mama estão ligados à idade, aos fatores genéticos e aos endócrinos. A idade constitui o 

mais importante fator de risco para câncer de mama. O risco de câncer de mama aumenta com a 

idade, com cerca de 70–80% dos tumores diagnosticados a partir dos 50 anos de idade. Por isto, a 
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faixa etária entre 50 a 69 anos deve ser priorizada para o rastreamento com exame de mamografia. 

Em São Pedro da Aldeia, a coleta de citologia oncótica, o exame clínico das mamas com 

orientação para o autoexame e solicitação de mamografias é realizado por profissionais médicos e 

enfermeiros. O serviço é realizado em 23 Unidades de Saúde e também em instituições vinculadas 

ao serviço municipal de saúde como o Ambulatório e PAISMICA. As mamografias são realizadas 

em clínicas locais conveniadas ao SUS. 

A organização dos serviços para a prevenção e detecção precoce desses cânceres exige 

monitoramento e avaliação constantes das ações de saúde realizadas, com vistas a reduzir os 

indicadores de mortalidade por essas neoplasias. Para tanto, entende-se que os sistemas de 

informação são ferramentas indispensáveis à gestão dos programas de saúde, por subsidiarem 

tomadas de decisão embasadas no perfil epidemiológico e na capacidade instalada de cada 

localidade. A importância gerencial dos sistemas de informação é caracterizada, pela sua definição, 

como componente fundamental da Política Nacional de Atenção Oncológica (Portaria GM nº 

2439/05, art. 3º).  

O SISCAN (Sistema de Informação do Câncer) é desenvolvido em plataforma web e 

possibilita que as unidades de saúde informatizadas e com acesso à internet sejam usuárias do 

sistema para fazer a solicitação de exames, visualizar os resultados e acompanhar as mulheres com 

exames alterados (seguimento).  

 O SISCAN é integrado ao Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CADWEB), permitindo 

a identificação dos usuários pelo número do cartão SUS e a atualização automática de seu histórico 

de seguimento. O sistema também é integrado ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), o que permite aos profissionais dos estabelecimentos de saúde habilitados para coleta, 

solicitação e emissão de laudos de exames, estarem automaticamente disponíveis no sistema como 

responsáveis por essas ações.  

A utilização deste sistema tem permitido a realização do acompanhamento periódico das 

pacientes com resultado dos exames alterados, bem como a realização de busca ativa e 

encaminhamentos pertinentes a cada caso. 

 

. SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

 A Política de Saúde Integral à Criança tem por finalidade a promoção da saúde, prevenção 

de doenças e agravos, assistência e reabilitação à saúde, no sentido da defesa dos direitos à vida e à 

saúde da criança. Em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC), a Política de Saúde Integral à Criança em São Pedro da Aldeia consta com os seguintes 

eixos estratégicos: 

Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido; 

Aleitamento materno e alimentação complementar saudável; promoção e acompanhamento do 

crescimento e do desenvolvimento integral. 

Atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas;  

Atenção integral à criança em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura,  

paz, vigilância e prevenção do óbito infantil e fetal. 

 As unidades básicas de saúde em São Pedro da Aldeia realizam as ações de 

acompanhamento e desenvolvimento da criança desde o primeiro ciclo de vida, os atendimentos 

com especialistas são realizados no PAISMICA, as unidades básicas tradicionais possuem equipes 

multiprofissionais para este acompanhamento. 
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 O principal desafio da gestão atual é a transformação das unidades básicas de saúde 

tradicionais em estratégias de saúde da família, assim como a adequação do núcleo de apoio a saúde 

da família com profissionais especialistas e a implantação do novo NASF para as áreas sem 

coberturas. 

 Ressalta – se a importância da cobertura vacinal a criança no primeiro ciclo de vida que 

deverá cumprir o calendário vacinal de acordo com o preconizado pelo ministério da saúde. Torna- 

se necessário melhor acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, assim como os 

beneficiados pela bolsa família. 

 

. ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO 

 

 O grupo etário que representa os idosos tem aumentado expressivamente nas últimas 

décadas. Estima-se que entre 10% a 14% da população nos países em desenvolvimento e 

desenvolvidos têm mais de 65 anos. Em São Pedro da Aldeia, segundo dados de 2006, a 

população acima de 60 anos representou 9,7% da população local. Essa transição demográfica tem 

gerado impacto na área da saúde, pois pacientes idoso apresentam mais doenças crônicas, o que 

demanda maior disponibilização de consultas; características peculiares ao envelhecimento, mesmo 

diferenciadas das patologias, requerem também cuidado e acompanhamento sistemático.  

 A Unidade de Saúde da Família é a principal referência de assistência ao idoso, onde esse 

representa prioridade, e as equipes de saúde desenvolvem ações diversas como: consultas médicas, 

odontológicas e de enfermagem, visitas domiciliares, acompanhamento de acamados, dispensação 

de medicamentos, entre outras.  

 Também no atendimento prestado pelo NASF, o idoso deverá ser considerado prioridade e, 

em parceira com a equipe local, desencadeando diversas atividades com essa clientela, como: 

distribuição de folder explicativo sobre prevenção de quedas, potencialização de grupos como os de 

caminhada e de alongamento.  

 Os profissionais devem trabalhar na perspectiva de atendimento individualizado e formação 

de grupos para estimular e aumentar a atividade física, prevenção de quedas, possibilitar 

convivência social, promoção do autocuidado, resgate de autoestima, etc.  

 As UBS devem desenvolver parcerias intersetoriais com outras secretarias (do Idoso, 

Serviço Social, CRAS), com resultado positivo quanto a melhor assistência prestada ao idoso na 

APS e integralidade nas ações, o que tem favorecido a construção de redes, servindo de apoio e 

suporte aos idosos e suas famílias, como também aos idosos em situação de risco social, algumas 

vezes vítimas de negligência ou violência intrafamiliar.  

 Nesse sentido a Secretaria Municipal de saúde, deverá se integrar junto aos demais serviços 

de atenção ao idoso, e implantar as políticas públicas de melhor atendimento a esta população. 

Assim como a criação de forúm intersetorial capazes de planejar, organizar e discutir ações de 

proteção contra a violência ao idoso. 

 Vale ressaltar a necessidade de implantação das políticas públicas de atenção a saúde do 

idoso. 

 

. NÚCLEO DE ATENÇÃO À VIOLÊNCIA 

 

A violência tem trazido impacto na saúde da população, seja sobre a mortalidade, morbidade 

e custos para o sistema de saúde. No Brasil, a violência adquiriu um caráter epidêmico, pelo número 



 

                                                                                                                               
 31 

de vítimas e pela magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz. A violência é um 

fenômeno complexo e apresenta múltiplos fatores causais e, portanto, implica necessariamente 

ações articuladas entre diversos setores e instituições do poder público e da sociedade para o seu 

enfrentamento.  

O atendimento às pessoas vítimas de violência doméstica e/ou sexual e outras violências é 

realizado no núcleo de atenção a violência, que aborda todos os ciclos de vida e contêm as 

orientações de acolhimento, assistência, notificação, tratamento, fluxogramas de encaminhamento e 

acompanhamento dos casos. 

 Trabalhar violência de forma interdisciplinar possibilita uma discussão sobre os desfechos 

que a equipe de saúde pretende alcançar, evitando medidas precipitadas, que podem acabar 

afastando a família. Nas situações de violência contra a criança, os profissionais ficam entre os 

deveres de proteger a criança, de tratá-la clinicamente, de mantê-la junto à família e de melhorar as 

relações familiares. 

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei Federal nº. 8.069/1990) – resgata a 

cidadania da criança por meio da doutrina da proteção integral. Essa lei tornou obrigatória a 

notificação de casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos contra criança ou adolescente (artigos 

13 e 245), e os profissionais de saúde e educação passaram a ter uma razão prática para proceder à 

notificação: o dever previsto em lei.  

Por meio da notificação, cria-se o elo entre a área da saúde e o sistema legal, delineando-se a 

formação da rede multiprofissional e interinstitucional da atuação fundamental nesses casos, 

permitindo também o dimensionamento epidemiológico da violência. Dessa forma, entendendo a 

importância da notificação e o cuidado longitudinal a estas pessoas, foram realizadas no ano de 

2016 várias reuniões intersetoriais com representantes da Secretaria de Saúde, Secretaria de 

Assistência Social, Secretaria de Educação, entre outros, com o objetivo de unificar a Ficha de 

Notificação de Violência em todo o município, e garantir a alimentação das informações ao Sistema 

de Informações de Agravos de Notificação. 

No município de são Pedro da aldeia o núcleo de violência intrafamiliar, fica localizado 

junto ao Departamento de Doenças Infecto Parasitárias (DIP), ambos interligados a Vigilância em 

Saúde do município. No último ano  

 

. SAÚDE DO HOMEM 

 

 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) explicita o 

reconhecimento de determinantes econômicos, sociais, étnicos e culturais que resultam na 

vulnerabilidade da população masculina aos agravos à saúde, além de evidenciar os principais 

fatores de morbimortalidade.  

 Considera-se que representações sociais sobre a masculinidade vigente comprometem o 

acesso à atenção integral, bem como repercutem de modo crítico na vulnerabilidade dessa 

população a situações de violência e risco para a saúde. 

 O Programa da Saúde do Homem é uma das poucas políticas setoriais de saúde. 

Baseada na própria PNAISH e nas diretrizes assistenciais da SMS para o PMS 2018-2021, a 

Política visa à implementação e consolidação dos seus eixos prioritários: 

*Doenças prevalentes na população masculina; 

*Acesso e acolhimento do público masculino nos serviços de saúde; 

 A rede de saúde municipal necessita implantar e adequar os serviços de assistência a saúde 
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do homem, sob orientações das políticas públicas de saúde ministeriais, não resta dúvidas do quanto 

será benéfico a população aldeense, dando ênfase a prevenção e promoção a saúde. 

   

 .  ATENÇÃO AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

As doenças crônicas não transmissíveis são consideradas hoje um grande problema de saúde 

pública. No Brasil cerca de 72,6% das mortes no ano de 2013, foram caracterizadas por doenças 

crônicas não transmissíveis, esse indicador tornou-se uma grande preocupação dos gestores, tendo 

em vista a necessidade de implementar políticas de saúde capazes de reduzir esses números e 

promover a saúde. 

No Brasil as DCNT são a causa de aproximadamente 74% das mortes (dados de 2012). Isso 

leva uma alteração nas cargas de doenças, tornando-se novo desafio para os gestores de saúde, e 

como agravante traz intenso impacto na qualidade de vida dos indivíduos acometidos, maior chance 

de morte prematura e os problemas econômicos para as famílias, comunidades e sociedade em 

geral.  

As DCNT resultam de diversos fatores, determinantes sociais e condicionantes, além de 

fatores de risco individuais como tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física e 

alimentação não saudável, sendo nesse âmbito que a Atenção Primária deve atuar, através da 

prevenção e promoção à saúde. 

As principais doenças crônicas não transmissíveis se caracterizam por doenças 

cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Os fatores de risco para essas 

doenças estão entre os determinantes modificáveis: (tabagismo, alimentação não saudável, uso 

abusivo de álcool e inatividade física) intermediários: (hipertensão, dislipidemia, sobrepeso, 

obesidade e intolerância a glicose), fatores não modificáveis: sexo, genética e idade e desfechos: 

doença cerebrovascular, vascular periférica, renal crônica, doença pulmonar obstrutiva 

crônica/enfisema, diabetes e canceres.  

 A doença cardiovascular representa hoje, no Brasil, a maior causa de mortes sendo o 

diabetes e a hipertensão arterial responsáveis pela maior parte do diagnóstico primário dos 

submetidos à diálise. Essas taxas tendem a crescer nos próximos anos, devido ao crescimento e 

envelhecimento da população e persistência de hábitos inadequados de alimentação e atividade 

física, além do tabagismo.  

 Em São Pedro da aldeia esse indicador vem se mantendo em grandes números nos últimos 

anos, principalmente na faixa etária de 30 a 69 anos, fato este que mais uma vez demonstra a atual 

necessidade de medidas de intervenção capazes de reduzir esse indicador de saúde. 

 

 

Número de óbito por doenças crônicas não transmissíveis 

 

2013 2014 

 

2015 

Óbitos Pop Taxa Óbitos Pop Taxa Óbitos Pop Taxa 

151 45.238 333,79 114 45.564 253,41 169 47.853 353,16 

  

 Tendo em vista os indicadores apontados, não resta dúvida do quanto a porta de entrada 
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municipal ainda necessita aprimorar os seus serviços, realizando ações de conscientização em seus 

territórios, preventivas a população do município e de capacitação aos profissionais de saúde da 

rede, assim como a ampliação da rede especializada com o objetivo de atender a população mais 

complexa. 

 

Estratégias e ações têm sido implementadas com intuito de reduzir as incapacidades que 

estas morbidades produzem, bem como medidas de rastreamento e de prevenção. Com a 

implantação dos programas de atendimento integral aos pacientes diabéticos e hipertensos, 

melhores índices de cobertura têm sido alcançados, por meio da Estratégia Saúde da Família 

apoiada pelo NASF. Tem sido possível a detecção precoce de pacientes sintomáticos e sob risco, por 

meio de realização de grupos, palestras, acompanhamento por exames laboratoriais periódicos de 

acordo com a severidade de cada caso, controle clínico-metabólico, consultas médicas e de 

enfermagem e fornecimento de medicamentos previstos em Protocolos e Portarias do MS.  

Em 2016 a assistência ao indivíduo portador de Hipertensão e Diabetes se manteve através 

do rastreamento precoce, consulta médica e realização de exames. A prevenção e promoção à saúde 

visando redução dos fatores de risco têm ocorrido no município com dificuldade, necessitando de 

ampliação na rede de profissionais como nutricionistas e psicólogos, criação de atividades em 

(caminhada, dança terapia, tabagismo, alongamento, nutrição, obesidade, etc.) nas unidades de 

saúde e área de abrangência. 

Os medicamentos fornecidos para os pacientes são: captopril 25 mg, enalapril 10 mg e 20 

mg, glibenclamida 5 mg, hidroclortiazida 25 mg, metformina 850 mg, metildopa 250 mg, 

anlodipina de 5 mg, propranolol 40 mg, furosemida 40 mg.  

Ocorreu a padronização de novos medicamentos, visando o melhor controle pressórico/ 

redução do risco de complicações dos pacientes: Carvedilol 12,5 mg, Succinato de Metoprolol 50 

mg, Losartana 50 mg, Espironolactona 50 mg e levotiroxina 25, 50 e 100 mg (esse para portadores 

de hipotiroidismo, situação clínica que pode alterar o controle da doença).  

As Insulinas NPH e regular têm sido fornecidas pelo governo do estado e dispensadas na 

farmácia central, salvo que, a partir do segundo semestre de 2016, houve redução no repasse destes 

hormônios ao Município, prejudicando a qualidade da assistência prestada ao usuário que se 

enquadra neste quadro. Como tratamento complementar ao paciente portador de Diabetes mellitus 

em uso de insulina regular e NPH, são fornecidas aos portadores fitas de glicemia capilar e 

aparelhos para uso domiciliar (esses em termo de comodato). O aparelho para aferir a glicemia 

também tem uso nas UBS, para atender solicitação médica em consultas e aferição esporádica. As 

fitas são liberadas pela farmácia central e profissional farmacêutico, via indicação médica, visando 

agilidade no processo de atendimento aos usuários.  

Atualmente o programa de doenças crônicas não transmissíveis se encontra sob fiscalização 

e controle da vigilância em saúde, tendo assim a necessidade de revisão dessa política, e 

implementação do seguimento ministerial para as ações.  

  

6. PROGRAMA MELHORIA E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ/AB  

 

 O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-

AB), Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (PMAQ-NASF) e o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade do Centro 

de Especialidade Odontológica (PMAQ-CEO) são programas do Ministério da Saúde que procuram 
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induzir a instituição de processos que ampliem a capacidade das gestões federais, estaduais e 

municipais, além das Equipes de Atenção Básica, em ofertarem serviços que assegurem maior 

acesso e qualidade, de acordo com as necessidades concretas da população.  

  O PMAQ busca a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com 

garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira a 

permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica 

em Saúde em todo o Brasil.  

O município de São Pedro da Aldeia contratualizou/recontratualizou no 3º ciclo do PMAQ 

AB 14 equipes Saúde da Família, 12 equipes de Saúde Bucal, 01 Núcleo de Apoio ao Saúde da 

Família. O Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, está participando do 3º ciclo com 1 

Centro de Especialidades Odontológicas municipal. 

 O processo de certificação das equipes, que determina os recursos financeiros a serem 

transferidos ao município, é composto por três dimensões: uso de instrumentos autoavaliativos; 

desempenho em resultados do monitoramento dos indicadores de saúde contratualizados; 

desempenho nos padrões de qualidade verificados in loco por avaliadores externos.  

 O valor do repasse mensal do incentivo financeiro do PMAQ-AB, denominado componente 

de qualidade do piso de atenção básica variável, do segundo ciclo, foram definidos pelas Portarias 

nº 562/ 2013 e Portaria 1.234/13. 

 O Ministério da Saúde repassou ao município de São Pedro da Aldeia de janeiro a dezembro 

de 2016 o valor de R$ 425.900,00, os valores do repasse depende da certificação de cada equipe.  

 A Secretaria Municipal de Saúde vem adotando medidas para melhor adequar o trabalho na 

atenção básica, entre elas o incentivo e valorização financeira aos profissionais de saúde. Como 

forma de valorizar estes profissionais, a gestão municipal necessita criar a lei de incentivo PMAQ, a 

qual deverá ser dividido o incentivo financeiro entre a gestão municipal e profissionais que 

aderiram o programa. 

  A criação da nova lei depende da aprovação do poder executivo e legislativo municipal, 

passando a ter validade somente após a aprovação da mesma. 

  Segue abaixo o resultado do segundo ciclo PMAQ (2014), desenvolvido em São Pedro da 

Aldeia.  

 

Quadro: Resultado da Certificação das equipes de Atenção Básica que aderiram ao PMAQ no 

segundo ciclo 2014. 

Classificação das Equipes 

cadastradas no PMAQ 

Frequência % 

Desempenho muito acima da 

média 

0 0,0 

Desempenho acima da média 1 7,1 

Desempenho mediano ou um 

pouco abaixo da média 

13 92,9 

Insatisfatória 0 0,0 

Desclassificada 0 0,0 

Total 0 100,0 
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Quadro: Resultado da certificação das equipes de saúde bucal que aderiram ao PMAQ no 

segundo ciclo 2014. 

Classificação das Equipes 

cadastradas no PMAQ 

Frequência % 

Desempenho muito acima da 

média 

0 0,0 

Desempenho acima da média 0 0,0 

Desempenho mediano ou um 

pouco abaixo da média 

9 75,0 

Insatisfatória 0 0,0 

Desclassificada 3 25,0 

Total 0 100,0 

 

Quadro: Resultado da certificação das equipes do NASF que aderiram ao PMAQ no segundo 

ciclo 2014. 

Classificação das Equipes 

cadastradas no PMAQ 

Frequência % 

Desempenho muito acima da 

média 

0 0,0 

Desempenho acima da média 0 0,0 

Desempenho mediano ou um 

pouco abaixo da média 

1 100,0 

Insatisfatória 0 0,0 

Desclassificada 0 0,0 

Total 0 100,0 

 

 

7. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) 

 

 O Programa PSE constitui estratégia interministerial - Ministério da Educação (MEC) e 

Ministério da Saúde (MS), para integração e articulação permanente entre as políticas e ações de 

educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo intersetorialmente as 

equipes de atenção básica e as equipes de educação. Conforme portaria interministerial nº 

1.055/2017, o ciclo do programa tem vigência de dois anos. 

 Os incentivos são repassados fundo a fundo, via PAB variável da Atenção Básica, calculados 

de acordo com a faixa de estudantes pactuada no termo de compromisso. Os municípios recebem 

parcela única a cada ano do ciclo. O incentivo federal e de R$ 5.676,00 para envolver até 600 

estudantes, acrescido de R$ 1.000,00 a cada intervalo entre 1 e 800. 

 O município de São Pedro da Aldeia aderiu o programa ministerial, porém necessita 

implementar as ações e serviços municipais para um melhor desenvolvimento. Segue abaixo o 
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quadro do programa saúde na escola em São Pedro da Aldeia. 

 

Creche Educandos 

Pré 

Escolar 

Educandos 

Ens, Fund 

Educandos 

Ensino 

médio 

Educandos 

EJA 

Total 

Equipes 

20% da 

Adesão 

80% 

Restantes 

18 1.268 4.526 0 37 14 8.200,00 0,00 

 

  

8 . TABAGISMO 

 

 O tabagismo se integra ao grupo de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso 

de substância psicoativa na revisão da classificação estatística internacional de doenças e problemas 

relacionados à saúde, é a maior causa isolada evitável de adoecimento e mortes precoces em todo o 

mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte 

evitável em todo o mundo, sendo responsável por 63% dos óbitos relacionados a doenças crônicas 

não transmissíveis.  

 No atendimento ao indivíduo adulto e idoso dependente do tabaco, destaca-se o Programa 

Municipal de Combate ao Tabagismo que é oferecido ao usuário por meio do acolhimento em 

Unidade Básica de Saúde e específica, com abordagem congnitiva-comportamental.  

 No momento possuímos uma média mensal de 40 atendidos, sendo necessário a ampliação 

dos serviços com contratação de recursos humanos. Torna – se importante a ampliação do serviço 

de forma descentralizada, divulgando todo o processo desde a aprovação até o tratamento. 

 

9. ACADEMIA DA SAÚDE 

 

 O Programa academia da saúde, normatizado pela portaria 2.681/GM/MS/13, e redefinido 

pela portaria nº 1.707/GM/MS/16, tem o objetivo de contribuir para promoção da saúde e produção 

do cuidado e de modos de vida saudáveis da população, por meio de espaços físicos dotados de 

equipamentos, estrutura e profissionais qualificados, denominados polos. 

 Os polos são espaços públicos de saúde da atenção básica, construídos ou designados para o 

desenvolvimento das ações previstas e planejadas para o programa. O polo deverá estar localizado 

na área de abrangência do estabelecimento de saúde de referência no âmbito da atenção básica, 

compondo a Rede de Atenção à Saúde (RAS) local, em consonância com a política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) e com a política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). 

 O Ministério repassa aos municípios interessados em aderir o programa, incentivo financeiro 

de duas naturezas (investimento: destinado a construção e Custeio destinados aos polos construídos 

e em funcionamento). 

 O município de São Pedro da Aldeia ainda não aderiu ao projeto de similaridade do 

Programa Academia da Saúde, realizando as ações de promoção e prevenção à saúde dentro das 

unidades básicas de saúde.  

 Observa - se a necessidade do município em aderir o programa ministerial, tendo em vistas o 

perfil da população aldeense. Sendo assim sugeri- se a implantação de pelos menos 2 polos da  

academia da saúde em bairros de fácil acesso à população, atendendo a maior parte da população 

aldeense.  
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10. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) 

 

 Atenção Especializada em saúde compreende um conjunto de ações e serviços de saúde 

realizados em ambiente ambulatorial e hospitalar que incorporam a utilização de equipamentos 

médico-hospitalares e profissionais especializados. Essa atenção contempla cirurgias ambulatoriais, 

procedimentos traumato ortopédicos, ações especializadas em odontologia, patologia clínica, 

anatomopatologia e cito patologia, radiodiagnóstico, exames de ultrassonografia, endoscopias, 

fisioterapia e consultas especializadas. 

A entrada do cliente na atenção especializada dá-se através de central informatizada de 

regulação e marcação de procedimentos/consultas, que integra os níveis assistenciais ou mediante a 

unidade de emergência não identificada anteriormente pela rede básica. O cliente é inserido no 

sistema através de encaminhamento da atenção básica ou até mesmo especializada e posteriormente 

avisado sobre a data e o horário de seu procedimento. 

Os serviços especializados ambulatoriais devem prestar atenção complementar à APS, 

proporcionando ao usuário a continuidade de diagnóstico e/ ou assistência, com tecnologia 

compatível à sua capacidade de resolução. Deve estar integrada à rede de atenção a saúde e ainda 

inseridos em linhas de cuidados, podendo utilizar metodologias que apoiem e/ou ampliem a 

capacidade resolutiva da APS. Através da especificidade de cada um, no município existem 

diferentes tipos de serviços especializados ambulatoriais: os previstos em portarias estaduais ou 

federais, com incentivo mensal específico, sendo estes: (CAPS, CAPSi, Centro de Especialidades 

Odontológicas, Residenciais Terapêutica); os previstos em portarias federais e com remuneração 

por produção (Serviços de Atendimento Especializados, Centro de Referência e Treinamento em 

DST/AIDS (DIP), Centro de Reabilitação),ambulatório de referência a saúde da mulher, tabagismo, 

vigilância em saúde; os que funcionam como ambulatórios de especialidades não médicas (como 

fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e psicóloga) os com pequena capacidade de 

apoio diagnóstico; os ambulatórios especializados na policlínica municipal e serviços 

contratualizados. 

 

Unidades que compõem a Atenção Especializada da Rede Municipal: 

 

UNIDADES ENDEREÇOS 

Policlínica Municipal Rua Waldyr Lobo S/N Bairro Morro dos Milagres 

Centro de Reabilitação em Saúde Rua Hermógenes Freire da Costa, Centro 

Programa de atenção a Saúde da Mulher Estrada do Porto nº 36 

Centro de Atenção Psicossocial Rua Waldyr Lobo S/N Bairro Morro dos Milagres 

Centro de Atenção Infanto Juvenil  

Núcleo de Atendimento a Violência Rua Waldyr Lobo S/N Bairro Morro dos Milagres 

Departamento de Doenças Infecto parasitárias Rua Waldyr Lobo S/N Bairro Morro dos Milagres 

Centro de Especialidades Odontológicas Rua Rita Pereira, n° 63, no Centro. 

Residência Terapêutica Rua Rita Pereira, n° 63, no Centro. 

 

 

11. POLICLÍNICA MUNICIPAL 
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A Policlínica tem por objetivo dar suporte e apoio técnico necessário para maior segurança 

nas soluções de problemas elencados ou identificados no atendimento básico realizado pelas  

Unidades de Saúde. As especialidades concentradas na Policlínica foram escolhidas com o intuito, 

inicialmente, de apoiar as equipes da Estratégia Saúde da Família.   

Esta unidade de atendimento conta com profissionais das seguintes especialidades: 

cardiologia, nefrologia, neuropediatra, neurologista, neurocirurgião, pneumologia, endocrinologia, 

reumatologia, dermatologia, oftalmologia, ortopedia, gastrenterologia, urologia, vascular, 

angiologia, cirurgia geral (ambulatório), cirurgia urológica, cirurgia vascular, pequena cirurgia. 

Conta ainda com assistente social, fonoaudiologia, psicologia, nutricionista e fisioterapia. Além das 

especialidades, são atendidas as demandas para eletrocardiograma, teste de olhinho, teste da 

orelhinha, ultrassonografias, endoscopias.  

A maior dificuldade da gestão atual na atenção especializada é a grande demanda de 

usuários e pouca mão de obra para atendimento, vale ressaltar a necessidade de contratação de mais 

profissionais para compor a rede conforme a portaria ministerial 1631/2011. 

No último ano o município realizou atendimento a cerca de usuários conforme descrição no quadro 

abaixo. 

 

QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO 

DA ALDEIA – EXERCÍCIO 2016. 

  

ESPECIALIDADE QUANTITATIVO 

Cardiologia 4.153 

Oftalmologia 2.264 

Ortopedia 4.017 

Nefrologia 419 

Gastroenterologista 714 

Cirurgia Geral 670 

Angiologia 1.139 

Reumatologia 692 

Hematologia 238 

Nutricionista 661 

Pneumologia 457 

Endocrinologia 1.632 

Neurologia 1.354 

Neurologia Pediátrica 415 

Dermatologia 1.330 

Proctologia 530 

Urologia 1.814 

Pequenas Cirurgias (Procedimentos) 714 

Otorrinolaringologia 954 

Fonoaudiologia - 

Pequenas Cirurgias (Consulta) 535 

Total 25.037 

 

 A Policlínica municipal desde janeiro de 2017 trabalha com sistema informatizado para 
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marcação de consultas, integrado à rede de unidades de saúde, o que permite maior agilidade no 

agendamento de consultas Ainda no que tange o sistema informatizado, a secretaria municipal de 

saúde após a sua instalação obteve a demanda reprimida de sua rede, enfatizando as prioridades 

para o atendimento e contratação de novos especialistas. 

 

12. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

  

A atual política de saúde mental brasileira é resultado da mobilização de usuários, familiares 

e trabalhadores da saúde iniciada em 1980, tendo como objetivo mudar a realidade dos manicômios 

onde viviam mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais. 

Com a aprovação da lei 10.216 em 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial, a política 

Nacional de Saúde Mental aprovou um conjunto de medidas para legalizar e incentivar a criação de 

uma rede de cuidados extra-hospitalar. 

O objetivo desta rede seria desenvolver projetos terapêuticos de cuidado territorial, nos quais 

família e sociedade pudessem se tornar parceiros, onde o saber científico e popular pudesse ser 

vivido e valorizado, para benefício de todos, pacientes, familiares e moradores da comunidade, 

promovendo assim a reintegração social e cidadania. 

Na década de 2000 com financiamento e regulação tripartite, amplia-se fortemente a Rede 

De Atenção Psicossocial (Raps), que passa a integrar, a partir do decreto presidencial n: 7508/2011, 

o conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões de saúde. Essa rede de cuidados, já 

iniciada torna-se legal, permitindo através da portaria ministerial 3088 de 23/12/2011/RAPS-Rede 

de Atenção Psicossocial, a implantação de serviços que podem sustentar o acesso a um novo lugar 

social para portador de transtornos mentais, onde também poderão ser promovidas ações de 

reabilitação psicossociais que visem um tratamento produtor de vida. 

  Entre os equipamentos substitutivos ao modelo manicomial podemos citar os centros de 

atenção Psicossociais (CAPS), os serviços de residências terapêuticas (SRT), os centros de 

Convivência (Cecos), as enfermarias de Saúde Mental em hospitais gerais, as oficinais de geração 

de renda, entre outros. As unidades básicas de Saúde também executam um importante papel nessa 

função de rede comunitária de saúde mental. 

Na Atenção básica, o desenvolvimento de intervenções em saúde mental é construído no 

cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos criam novas ferramentas e 

estratégias para compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde. 

O papel do profissional da atenção básica é muito importante no direcionamento deste 

paciente, utilizando assim os diversos dispositivos da saúde mental como base em seu território. 

Segue abaixo os dispositivos de apoio a atenção básica. 

* Proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir 

* Exercer boa Comunicação 

* Exercitar a habilidade da empatia 

* Lembra - se de escutar o que o usuário precisa dizer 

* Acolher o usuário e suas queixas emocionais como legítimas 

*Oferecer suporte na medida certa: uma medida que não tome o usuário dependente e nem gere no 

profissional uma sobrecarga 

* Reconhecer os modelos de entendimentos do usuário. 
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            Diante disto a Atenção Psicossocial tem como fundamento legal a Lei Federal nº 

10.216/2001 (BRASIL, 2001), e a Portaria MS/GM nº 3.088/2011/(BRASIL, 2011c), que dispõem 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais redirecionados o 

modelo assistencial em saúde mental, e instituindo a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no 

âmbito do SUS, buscam  a formação de redes de cuidado junto as equipes da atenção básica e de 

outros setores da assistência pública. 

 

No município de São Pedro da Aldeia a Rede de Atenção Psicossocial possui um papel 

estruturante na linha do cuidado a saúde, assistindo integralmente às pessoas e famílias com 

sofrimento psíquico e/ou portadoras de transtornos mentais. Tem como premissa o cuidado integral, 

a reabilitação psicossocial, a ênfase no cuidado ambulatorial, a desinstitucionalização, a atenção às 

urgências e a hospitalização apenas quando estritamente necessária. Na perspectiva do 

matriciamento, espera - se que grande parte do sofrimento psíquico menos grave possa ser objeto do 

trabalho das unidades de atenção básica. 

A RAPS no município conta com as 24 unidades de atenção primária, os Centros de Atenção 

Psicossociais (CAPSI/ CAPsi), a residência terapêutica tipo II e ambulatório ampliado de Saúde 

Mental com atendimentos de psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia e o serviço social, 

contemplando assim os atendimentos aos usuários nos diversos momentos de seu sofrimento 

psíquico e mantendo a integralidade do cuidado. 

As ações de saúde mental na atenção básica devem obedecer ao modelo de cuidado, de base 

territorial e atuação transversal com outras políticas específicas e que busquem o estabelecimento 

de vínculos e acolhimento. Estas ações devem ser fundamentadas nos princípios dos sus e nos 

princípios da reforma psiquiátrica. 

 

Os princípios fundamentais desta articulação entre saúde mental e atenção básica são: 

Noção de território. 

Organização da atenção à saúde mental em rede. 

Intersetorialidade; 

Reabilitação psicossocial. 

Multiprofissional idade/interdisciplinaridade 

De institucionalização 

Promoção da cidadania dos usuários 

Construção da autonomia de usuários e familiares. 

 

Os CAPS, obedecendo a Port. GM 336/2002, são responsáveis pela organização da demanda 

e da rede de cuidados em saúde mental com enfoque comunitário, territorial, com atividades de 

inserção social e reabilitadoras em regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo.  Possuem  um 

papel estratégico na articulação da RAPS, tanto no que se refere à atenção direta visando à 

promoção da vida comunitária e da autonomia  dos usuários, quanto na ordenação do cuidado, 

trabalhando com as equipes  de saúde da   família e agentes comunitários de saúde, articulando e 

ativando recursos existentes em outras redes e territórios. As equipes de saúde mental devem 

realizar ações matriciais e capacitações para atenção básica buscando ampliar o olhar e os cuidados 

aos portadores de transtornos mentais desde suas manifestações mais precoces. 
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12.1. ATRIBUIÇÕES DO CAPS: 

 

Prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando as internações em hospitais 

psiquiátricos. 

Acolher e atender as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e 

fortalecer os laços sociais do usuário em seu território. 

Promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais por meio de ações intersetoriais. 

 Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental. 

Dar suporte à atenção à saúde mental na rede básica. 

Organizar a rede de atenção às pessoas com transtorno mentais no município 

Articular, estrategicamente, a rede e a política de saúde mental. 

 

O CAPS em São Pedro da Aldeia realiza tratamento e acompanhamento somente para 

residentes do município através de procura direta ou encaminhados pela rede municipal em suas 

diversas estruturas (Educação/Saúde/Ação Social).  

O município possui implantado um Caps modalidade I, composto por médico psiquiatra, 

psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiro e técnico de enfermagem. No último 

ano o número de atendimento ficou em aproximadamente429 pacientes, tendo assim um grande 

número de demanda reprimida que não frequentam o CAPS na intensidade que precisam e os 

profissionais não conseguem realizar ações como visitas domiciliares na dimensão necessária, para 

que o acompanhamento e a realização do cuidado integral ocorram também no território de 

abrangência desses  usuários, através de ações pactuadas por todos que fazem parte desse território. 

Observa-se que uma das principais dificuldades enfrentadas pela rede é a grande demanda 

de pacientes e o pouco número de profissionais atuantes na rede de saúde mental, criando - se assim 

um grande tempo de espera em ações no território, podendo ocasionar um maior número de 

situações de crise, além da grande dificuldade de enfrentamento das situações de emergência 

psiquiátrica, no pronto socorro municipal onde fica localizada a porta de entrada para essas 

situações, tendo assim baixa resolutividade na rede. 

 Os atendimentos no caps ocorrem através do acolhimento diário às demandas que chegam 

de forma espontânea e/ou vinda de outros pontos da rede de cuidado. Além desse trabalho, são 

realizados atendimentos individuais e em grupo aos usuários e seus  familiares pelos profissionais 

que compõem a equipe técnica. Também são realizadas assembleias semanais com os familiares e 

usuários do CAPS e diversas oficinas terapêuticas, que podem ocorrer dentro e fora dessa Unidade 

de Saúde Mental. Como ferramenta fundamental para a realização de todas essas ações, se faz 

necessário um trabalho intersetorial onde fazem parte dessa arena, todos que compõem, além da 

construção do Projeto terapêutico singular de cada usuário do CAPS, através  da participação de 

todos os atores sociais que fazem parte da rede que precisa ser tecida, tais como familiares, 

profissionais, usuários e governo sendo os mesmos implicados nesses cuidados. 

Vale ressaltar que o mais importante e que toda essa rede de cuidados precisa trabalhar em 

articulação com a rede básica de saúde, que também realiza um trabalho de território e de onde deve 

sair as alternativas de cuidado para cada usuário que esta inserido nessa rede. 

 

 

N° de atendimentos realizados no Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI) 2016 
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Atendimentos Números 

Atendimentos Psiquiátricos 429 

Grupo de Familiares 52 

Assembleias com Usuários e Familiares 12 

Visitas Domiciliares 08 

Triagem 79 

Atendimentos Individuais Pela Equipe Técnica 3.200 

 

O CAPSi infantil é referência para tratamento de crianças e adolescentes com transtornos 

mentais ou em uso de substâncias psicoativas; atende em regime de acolhimento diurno 

possibilitando a permanência da criança ou adolescente durante o dia; presta atendimento em grupo 

ou individual; atividades lúdicas e terapêuticas; atendimento e visita domiciliares. É constituído por 

equipe multiprofissional, psiquiatra, pediatra, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta 

ocupacional, educador físico, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador artístico, técnicos 

administrativos e serviço gerais. 

No município de São Pedro da Aldeia o capsi foi inaugurado no ano de 2017, estando em 

processo de aprimoramento e adequação por ser um novo dispositivo. 

O CAPSi participou efetivamente nas reuniões de rede e principalmente com a Secretaria 

Municipal de Educação buscando melhoria do acesso ao serviço. Durante este ano os servidores 

participaram ativamente do processo de implantação do novo fluxo para as crianças com suspeita de 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH. Também fortaleceu as parcerias entre 

CREAS; CRAS; Abrigos; Secretaria de Educação e UBS realizando ações de Matriciamento e 

Fortalecimento da Rede. A coordenação do serviço participou efetivamente do Grupo de Trabalho 

em Saúde Mental, realizada no Ministério Público com participação de todas as entidades afins.   

 A complexidade dos casos de sofrimento emocional intenso tem requisitado da equipe a 

ampliação, não somente do olhar de cada especificidade técnica, como também de parcerias 

externas ao serviço. O acolhimento familiar e de suma importância no trabalho com a criança e o 

adolescente, fazendo com que os pais troquem experiências e esclareçam dúvidas e angústias 

relativas ao quadro clínico e a inserção social e emocional. 

 O trabalho intersetorial como rede educacional se faz necessário e coloca -se como desafio 

na construção desse cuidado na medida que os profissionais da rede de ensino municipal recebem 

essas crianças e adolescentes e não se sentem preparados para os enfrentamentos oriundos dos 

transtornos  mentais existentes nessa população infanto-juvenil. 

 

12.2 PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL 

 

O Pronto Atendimento dos portadores de Saúde Mental no município  são realizados  no 

atendimento ambulatorial (7 às 16h de segunda à sexta) e em situações de urgência e emergência 

psiquiátrica procurar a unidade de pronto socorro municipal e unidade de pronto atendimento 

pediátrico (24 h por dia, 7 dias por semana). O serviço conta com médicos plantonistas 24h por dia, 

ainda conta com equipe técnica composta por enfermeiro e técnico de enfermagem.  

O Pronto Atendimento atende também consultas eletivas, conta com equipe formada por 

médicos, enfermeiros, psicólogos, auxiliares de enfermagem. No ano de 2016 participou da 
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implantação das diretrizes da Urgência e Emergência, com reuniões envolvendo unidade de pronto 

atendimento pediátrica, pronto socorro municipal, Secretaria de educação e assistência social. 

 Foram adquiridos em 2016 equipamentos para melhoria da ambiência terapêutica como: 01 

bebedouro de 100 litros; 02 armários em aço; 07 escrivaninhas; 06 cadeiras de escritório; 03 

longarinas de 04 lugares; 01 aparelho de telefone.  

No município de São Pedro da Aldeia a Rede de Atenção Psicossocial ainda necessita de 

expansão dentro ações de saúde mental, com envolvimento de toda a rede de atenção em saúde 

iniciando pelas unidades básicas de saúde se envolvendo até a atenção hospitalar. Para tanto, deve 

ser ampliada o número de profissionais da rede, assim como as ações de educação continuada 

deverá ser expandida em consonância com as pactuações acordadas , para assim realiza-se as 

atividades preventivas e de acompanhamento conjunto entre as UBS, CAPS e pacientes de maior 

vulnerabilidade tendo o matriciamento de casos. 

A rede de Urgência e Emergência deve ser fortalecida promovendo-se capacitação e 

educação permanente em saúde mental, ampliando a oferta de atenção integral às pessoas com 

transtorno mental e/ou transtornos provocados pelo uso de álcool e outras drogas. É necessário 

ampliar os dispositivos de atenção psicossocial, de acordo com orientação do Ministério da Saúde. 

É necessário aprofundar a discussão sobre saúde mental com outras instituições e cadastrar leitos 

em Hospital Geral para atendimento de pacientes com transtornos mentais e portadores de outras 

patologias/agravos ou na impossibilidade a ampliação para CAPS III, assim como a implantação 

dos serviços municipais para melhor atendimento em geral e das práticas propostas pela política de 

enfrentamento do crack são necessárias, como a implantação do CAPS/AD. Da mesma forma, é 

preciso que avalie a possibilidade do  serviço para o  Consultório na Rua, colocando -se a carga 

horária de seis para oito horas diárias. 

 

 

Quadro das unidades da rede de saúde mental no município. 

 

UNIDADES ENDEREÇOS 

Centro de Atenção Psicossocial  Rua Waldir Lobo, s/nº, Morro dos Milagres 

Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil Rua São Pedro, N: 36 Estação/São Pedro da  

Aldeia. 

Residência Terapêutica Rua Rita Pereira, nº 63 Centro 

Ambulatório de Psiquiatria Rua Waldir Lobo, s /nº (Policlínica Municipal) 

  

N° de Atendimentos realizados no Ambulatório Ampliado de Saúde Mental /2016 

 

Atendimentos Números 

Psiquiatria Infantil 1.160 

Psiquiatria 1.945 

Psicologia Infantil /Adulto 6.526 

Fonoaudiologia 3.608 

Serviço Social 900 
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Serviço de Residência Terapêutica (SRT) 

 

Atualmente temos 6 moradores residentes e neste dispositivos não ocorre atendimentos, sendo os 

mesmos atendidos no CAPS. 

 

 

Vale ressaltar que todos os dispositivos de saúde mental não trabalham  com agenda fechada  

por serem dispositivos de acolhimento diário, incluindo não apenas  os tradicionais realizados bem 

como as situações de crise. 

Torna se de maior importância para os próximos anos, o incremento das ações de 

matriciamento realizadas pelos dispositivos de atendimento do Programa Municipal de Saúde 

Mental, junto as Unidades de Saúde da Atenção Primária do município, para que cada vez mais 

possamos potencializar o cuidado em saúde mental no território, ampliando o acesso desse cuidado 

a rede de saúde existente no município. 

 

13. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

 

O CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) de São Pedro da Aldeia foi reinaugurado 

junho de 2016, O Centro de Especialidades, CEO, contribuiu com a ampliação e qualificação da 

oferta de serviço especializado, pois os CEOS são unidades de referência para equipes de saúde 

bucal da atenção básica, uma extensão do PSB, (Programa de saúde bucal), conforme as diretrizes 

da Política Nacional de Saúde bucal do Ministério da Saúde, de 2004. Atualmente são referência de 

especialidade para as equipes da Estratégia de Saúde Bucal (ESB), as equipes no programa infanto-

juvenil e gestante e da Atenção Primária em Saúde (APS) que necessitam de encaminhamento de 

média complexidade. 

  O serviço realizado no CEO é de média complexidade técnica, como Cirurgias Periodontais, 

Cirurgias Buco-Maxilo, Endodontias, Pacientes Especiais, Radiologia, Ortopedia Facial e Próteses, 

sendo referência para os casos mais complexos. 

Considerando a alta demanda por prótese dentária, eventualmente esses serviços são 

ofertados também em mutirões profissionais, proporcionando reabilitação estética e funcional à 

população encaminhada a esse serviço. O município de São Pedro da Aldeia por sua vez, necessita 

implantar em seu território o serviço de laboratório para prótese dentária. 

Para atendimento à demanda de pacientes que não possuem condições sócias- econômicas 

para acesso a tratamento de saúde estão organizadas ações de apoio social, como: fornecimento de 

medicamentos que não constam na lista padronizada, transporte clínico agendado, tratamento fora 

de domicílio e órteses e próteses. Há também ações que visam integrar o usuário às demais políticas 

públicas setoriais, como: Assistência Social, Idoso, Mulher, Pessoas com Deficiência e Programa de 

Economia Solidária. A equipe contribui com o planejamento de ações multiprofissionais na rede de 

saúde. 

 

14. ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

 

 A adesão do estado do Rio de Janeiro à rede de Urgência e Emergência ocorreu em 

novembro de 2011, sendo definidas, como prioritárias para início da implantação as regiões 

metropolitanas I e II, a partir da instituição do grupo Condutor Estadual de Atenção as Urgências e 
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Emergências. Este Processo deu-se em sintonia com as atividades do Comitê Gestor de Atenção às 

Urgências do Estado do Rio de Janeiro que, desde 2009, coordenou a criação e implantação dos 

comitês gestores de urgência e Emergência. 

 A secretaria estadual de saúde - SES/RJ vem coordenando o processo da implementação da 

rede de Urgência e emergência em parceria com o COSEMS/RJ e ministério da saúde, participando 

das reuniões do Grupo Condutor Estadual, promovendo reuniões  do Comitê Gestor Estadual de 

Atenção as Urgências e participando de reuniões periódicas com outros setores internos da SES, a 

fim de fortalecer a integração dos atores envolvidos nesse processo. O plano de ação para a RAU da 

Região da Baixada litorânea encontra - se em processo de discussão. 

  A rede de urgência no município de São Pedro da Aldeia é composta pelo pronto Socorro 

Municipal e Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico. Os atendimentos realizados no pronto 

socorro municipal englobam todas as emergências, dentre elas as traumáticas, hoje devido o grande 

índice de atendimentos realizados nos últimos anos as equipes de profissionais se tornaram maiores. 

O grande desafio da nossa rede de urgência e emergência no município e a saída de pacientes e 

ampliação da capacidade física para atender a população como um todo. 

 A Rede Municipal de Urgência e Emergência em saúde esta sob a gestão compartilhada do 

município com determinada organização social, sendo de fundamental importância a fiscalização e 

controle dos serviços de saúde. O Pronto Socorro municipal possui Atendimento 24 hs por dia 

ininterrupto, atendendo desde baixos riscos até os de alto risco. A unidade de Pronto Atendimento 

Infantil – UPA 53, também atua 24hs por dia na cidade, atendendo toda baixada litorânea.  As duas 

Unidades de Pronto atendimentos são componentes importantes das Redes de Assistência à Saúde, 

como principal porta de entrada no atendimento às urgências e emergências clínicas, ortopédicas e 

pediátrica.  Prestam assistência 24 horas por dia, acolhendo os casos agudos e crônicos agudizados, 

sendo resolutivo na maioria dos casos e encaminhando casos que necessitam de hospitalização aos 

serviços de referência.  Com a implantação das UPAS (2013 e 2015) ampliamos a assistência aos 

casos de urgência e emergência e continuamos realizando uma integração nas várias redes de 

assistência à saúde com atendimento voltado a integralidade com apoio de serviço social e demais 

áreas multiprofissionais. 

  A ortopedia de urgência no Pronto Socorro José Sevem Neto, vem desenvolvendo um 

excelente papel atendendo todo o trauma, com acompanhamento até a alta, no próprio serviço. Os 

casos que ultrapassam a capacidade de resolutividade e/ou complexidade de nossos serviços, casos 

cirúrgicos ou com necessidade de outros procedimentos, são regulados via regulação de vagas ou 

ambulatório. 

 A unidade de Pronto Socorro Municipal e Pronto Atendimento possui os serviços de 

radiologia digital, tomografia computadorizada e exames laboratoriais. O aprimoramento do setor 

de imagens de raios-X digitalizados visa à rapidez no procedimento radiológico, facilidade de 

acesso da imagem para os profissionais da saúde, avaliação dos raios-X pelo ortopedista sem a 

presença do paciente, permitindo que este oriente conduta ao médico que está com o paciente. 

 Também temos a redução de custo operacional, pois não há necessidade da impressão da 

imagem. Dessa forma, estamos otimizando recursos e investindo em qualidade na assistência.  

Observa-se que grande parte dos atendimentos nas unidades de pronto atendimento são de pacientes 

com doenças crônicas, resultando na necessidade de melhoria na gestão compartilhada com a  

Atenção Primária em Saúde (APS), aperfeiçoando a continuidade da assistência ao paciente por 

meio da referência e contra- referência de todas as patologias, para que o pronto atendimento tenha 

acesso à agenda de retorno das unidades básicas, além de identificar, no PA, a terapia prescrita na 
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UBS e reforçar sua correta utilização, assim como, agendar o retorno do paciente na UBS via PA.  

 Teve início este ano às reorganizações da rede de atenção primária em saúde, através de 

protocolos de assistência na atenção básica, ainda em fase de elaboração estão valorizando a 

ampliação de equipes de saúde da família para assim melhor atendermos a população.  

 Para melhoria do atendimento a rede de urgência e emergência é necessário a implantação 

do plano regional de urgência e emergência, como disto anteriormente, se encontra em fase de 

discussão, necessitando de decisão conjunta com os demais municípios da baixada litorânea. No 

que tange o município de São Pedro da Aldeia, após aprovação do plano de urgência e emergência 

há a necessidade de abertura de leitos de retaguarda para melhor atender a população aldeense.  

 O município de São Pedro da Aldeia na possibilidade de custeio deverá implantar o serviço 

de atendimento móvel, para melhor atender os pacientes principalmente acamados e psiquiátricos 

na necessidade de emergências médicas. 

 

14.1 NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO DE EMERGÊNCIAS 

 

O município de São Pedro da aldeia não possui ainda o complexo regulador 24horas, sendo 

assim optou-se pela criação de um núcleo interno de regulação de emergências, o qual fica 

responsável por toda regulação do pronto socorro municipal em parceria com a regulação municipal 

e regional de saúde. 

O núcleo interno de regulação as emergências, fica localizado dentro do pronto socorro 

municipal, sob a responsabilidade de um coordenador, atuando 24 horas por dia de forma 

ininterrupta. A regulação executa as solicitações de emergências via e-mail e Sistema Estadual De 

Regulação (SER). 

 

15. ATENÇÃO DOMICILIAR 

 

Em 2017 iniciou-se o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), solicitando assim ao ministério 

da saúde a aprovação da proposta de implantação do novo dispositivo, conservou o programa de 

atendimento domiciliar (PAD), sendo o mesmo custeado apenas pelo município até a aprovação e 

habilitação  do programa melhor em casa pelo ministério da saúde. 

O Programa Melhor em Casa, instituído por Portaria Ministerial em 2011, constitui-se em 

serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar e ao atendimento ambulatorial. Tem 

por objetivo evitar internações desnecessárias, bem como proporcionar o abreviamento de 

internações hospitalares, contribuindo, dessa forma, para a otimização da oferta de leitos 

hospitalares.  

No município de são Pedro da aldeia, estamos com o programa em fase de implantação, 

sendo os pacientes de maior necessidade sendo atendidos pelas esquipes de saúde da família e o 

apoio do programa de atendimento domiciliar similar existente no município (PAD). Esse 

atendimento é feito por multiprofissionais (Enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem), 

tendo assim a necessidade de implantação do programa melhor em casa, para assim dispor de 

melhor resolutiva e equipes maiores. Hoje o atendimento prestado engloba cerca de pacientes 60 

pacientes mensais, estando a equipe composto por médicos, fisioterapeutas, enfermagem e técnicos 

de enfermagem. 

Atualmente o município foi contemplado com o programa, tendo a necessidade de 

implantação do mesmo em 60 dias. Um dos maiores desafios da gestão neste dispositivo e  
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disponibilidade de recursos humanos disponíveis no prazo pré estabelecido. 

 

16. SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO 

 

São os serviços que têm a função de realizar exames de imagem, gráficos ou coleta de 

exames laboratoriais de baixa tecnologia e custo, de uso frequente e que pode ser realizado fora do 

ambiente hospitalar ou ambulatorial. 

  Os exames de patologia clínica são solicitados, enviados para autorização e coletados pelas 

UBS e ESF, são realizados pelo laboratório contratualizado, que faz os exames de bioquímica, 

hematologia, imunologia, microbiologia, hormônios, líquor, urinálise, parasitológico de fezes entre 

outros. Alguns exames de maior complexidade e/ou justificados por fazerem parte de protocolos de 

programas prioritários são regulados para o estado. Os exames de radiologia e imagens são 

realizados pelo serviço terceirizado no próprio município. 

 

EXAMES LOCAL REGULAÇÃO 

Raio-X São Pedro da Aldeia Municipal 

Tomografia São Pedro da Aldeia Municipal 

Mamografia São Pedro da Aldeia Municipal 

Densitometria Óssea São Pedro da Aldeia Municipal 

Eco Cardiograma São Pedro da Aldeia Municipal 

Ressonância Cabo Frio Estado/Município 

Eletrocardiograma São Pedro da Aldeia 

 ( ubs/esf/policlínica) 

Controle das Unidades 

Laboratório São Pedro da Aldeia Municipal 

Cateterismo Cardíaco Cabo frio/Macaé Estadual 

 

17. LABORATÓRIO MUNICIPAL 

 O município de São Pedro da Aldeia conta com um laboratório municipal o qual é gerido 

por uma organização social, sendo este em atendimento as emergências laboratoriais, para atender a 

demanda da rede especializada e básica, contamos com a contratualização de 01 laboratório de 

análises clínicas (SCHIRLEY). 

 Os exames solicitados pela rede básica, eles são realizados pelo laboratório municipal 

SHIRLEY que faz os exames de bioquímica, hematologia, imunologia, microbiologia, hormônios, 

líquor, urinálise, parasitológico de fezes, etc. Alguns exames de maior complexidade e/ou 

justificados por fazerem parte de protocolos de programas prioritários também são ofertados pelos 

serviços contratados.   

 O Laboratório SCHIRLEY também realiza os exames do Serviço de Atendimento 

Domiciliar, obstetrícia, cultura de escarros, entre outros. O laboratório de suporte mais os exames 

mais complexo para o envio de amostras da Vigilância Epidemiológica para o LACEN (dengue, 

H1N1, coqueluche, HIV, toxoplasmose, etc) e realizados exames de controle de tuberculose e 

hanseníase, sendo que o laboratório é referência para treinamento de servidores dos municípios da 

baixada litorânea.  

 O volume de exames no município cresce a cada dia mais, no ano de 2016 o município 
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através da contratualização realizou aproximadamente 156.712 exames, tendo um gasto anual 

de R$ 0000. 

Atualmente a regulação para as coletas de exames laboratoriais e realizada na regulação 

municipal, onde os exames são encaminhados pela rota e autorizados para coleta. O sistema BPAI 

está em fase de implantação, sendo assim mais fácil caracterizar a necessidade do município. 

De acordo com o Manual de Apoio aos Gestores do SUS – Organização da Rede de Laboratórios 

Clínicos (BRASIL, 2001), os serviços laboratoriais devem ser orientados pelos princípios e 

diretrizes do SUS, a fim de buscar garantir à universalidade, a oportunidade de acesso dos cidadãos 

a todas as ações e serviços, a integralidade da atenção, a equidade na alocação de recursos e no 

acesso e a subordinação das diretrizes às políticas para essa área ao controle social. 

O maior desafio da rede municipal no que tange o serviço de laboratório é ampliar a oferta 

de serviços nessa área, com ênfase a retomada do laboratório municipal na prestação dos serviços 

básicos, dependendo assim do orçamento público municipal para esta abertura. 

 

 

18. MATERNIDADE 

 

 O município de São Pedro da Aldeia não possui sua maternidade própria, para atender a 

população a secretaria municipal de saúde possui uma contratualização com o Hospital Maternidade 

Da Missão localizado dentro do município. 

 O hospital Maternidade da Missão atende em média 75% dos partos SUS realizados no 

Município, sendo referência à gestante de risco habitual e intermediário que fazem ou não pré-natal 

na rede básica de saúde de São Pedro da Aldeia.  

 A estrutura física é compostas por 01 sala de pré parto contendo 03 camas, 03 salas de 

parto cesárea com 01 maca cada uma e demais áreas de apoio. É responsável por média de 20 

partos mensais, sendo em média de 70% de partos normais. Conta com equipe 

multiprofissional, constituída por médicos obstetras, pediatras, anestesiologistas, enfermeiras 

obstétricas, enfermeiras, nutricionistas, técnicos e auxiliares de enfermagem e demais 

profissionais de apoio, treinados e comprometidos com a assistência humanizada à mulher no 

ciclo gravídico puerperal.  

 Durante sua internação são desenvolvidos trabalhos de orientação e manejo do aleitamento 

materno, cuidados com os recém-nascidos como vacina de BCG e hepatite. Também são 

proporcionados esclarecimentos sobre planejamento familiar e laqueaduras tubárias no pós-parto. 

Outros serviços oferecidos na própria maternidade são: Atendimento a gestantes emergenciais em 

todos os ciclos gravídicos, o registro de nascimento entre outros. 

 Para atendimento a gestação de alto-risco, as pacientes são encaminhadas desde o pré-natal 

para o ambulatório do PAISMCA ou maternidades de referências estaduais e federais. Para o parto 

de gestantes de alto-risco estão habilitados para o SUS o Hospital Estadual dos Lagos (HELAGOS) 

como mais próximo. 

 É necessário para o melhor desenvolvimento da Rede Materno - Infantil (Rede Cegonha), 

implantar o plano regional da rede cegonha e em seguida o plano municipal, realizar educação 

permanente para a revisão dos processos de trabalho médico e de enfermagem e contratação de RH; 

readequação dos espaços de lavanderia, costura, Centro de Materiais e Esterilização-CME e Centro 

Obstétrico-CO. Também ampliar mais leitos de alojamento conjunto, tanto para melhoria da 

ambiência, como para suprimento do déficit de leitos no município, assim como readequação dos 
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leitos de observação do recém-nascido para implantação de Unidade de Cuidados Intermediários-

UCI. 

  A Maternidade deve passar por reestruturação e reforma e implantação de um Centro de 

Parto Normal Intra - hospitalar, visando à organização de espaços saudáveis voltados à atenção 

acolhedora, resolutiva e humanizada ao trinômio Mãe/Filho/Família.  

 

19. REGULAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 

 

 Segundo a Portaria MS/GM nº 1.559/2008 (BRASIL, 2008), que estabelece a Política 

Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde, a Regulação da Atenção à Saúde é efetivada 

pela contratação de serviços de saúde, pelo controle e avaliação de serviços e da produção 

assistencial, pela regulação do acesso à assistência e auditoria assistencial. 

 A Diretoria de Regulação/Controle a Avaliação Municipal, implantada em Janeiro de 2017, 

compete a regulação do sistema e da assistência, a avaliação e o controle sistematizados em todos 

os níveis de atenção, incluindo a elaboração de fluxos de acesso, a avaliação da execução da 

atenção, a apuração da resolubilidade do sistema, a programação das ações assistenciais em todos os 

serviços ofertantes ao SUS em São Pedro da Aldeia, o controle do limite financeiro do município, 

disponível para a área da assistência e as ações de auditoria quando as demais ações apontarem não 

conformidades. 

  As ações da regulação do acesso subsidiam a construção de protocolos clínicos de manejo 

da atenção básica e de protocolos de regulação à assistência de média e alta complexidade, bem 

como a avaliação sistematizada e individualizada dos encaminhamentos, à luz dos protocolos 

estabelecidos. 

 O monitoramento do sistema de saúde, por sua vez, impacta diretamente sobre a qualidade 

dos serviços executados, atesta a eficiência dos fluxos de acesso implantados e produz um feedback 

imediato acerca da otimização do recurso financeiro aplicado. 

  Neste contexto, o enfoque do gerenciamento do processo de trabalho foi direcionado 

visando ampliar as ações de regulação do acesso e organização do sistema de saúde local e regional, 

possibilitando a qualificação da demanda por atendimentos especializados eletivos e de urgência na 

média e alta complexidade e para a implementação do controle e monitoramento da produção 

ambulatorial e hospitalar dos serviços de saúde.  

 

20. CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 A Contratualização dos serviços de saúde é realizada através dos termos permitidos por lei, 

sendo os serviços licitados conforme as legislações específicas. 

 

20.1. AVALIAÇÃO 

 

 O processo de avaliação dos contratos é realizado pelo setor de controle/avaliação/auditora, 

sendo este setor responsável por acompanhar todos os contratos de prestação de serviços no âmbito 

da assistência. O setor responsável é obrigado a informar em relatórios todo o processo de avaliação 

ao gestor municipal assim como o desempenho do contrato, tendo os resultados apresentados ao 

controle social. 

 O município de São Pedro da Aldeia ainda necessita de avanço na avaliação de contratos, 
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com uma equipe mais ampla para a adequação de todo o processo. Temos a necessidade de criarmos 

a comissão de acompanhamentos de contratos, onde todos os fiscais deverão junto ao controle e 

avaliação realizar o processo final de avaliação com parecer técnico. 

 

20.2 REGULAÇÃO DE ACESSO 

 

 A análise situacional da Regulação do acesso se dará sob dois aspectos: o de processos de 

regulação ambulatorial municipal, o tratamento fora do município e parâmetros assistenciais. 

 

 

20.3 PROCESSO DE REGULAÇÃO DO ACESSO 

 

 Quando se trata de serviços e referências ou fluxos assistenciais é preciso haver uma 

mediação dos processos, o que é papel precípuo da função regulatória, que envolve três dimensões 

distintas, a saber: urgência/emergência, exames e procedimentos ambulatoriais; internações. Cada 

uma delas deve ter tratamento diferenciado, inclusive do ponto de vista das atribuições e 

responsabilidades dos entes federados. 

  No tocante aos exames e procedimentos ambulatoriais, assim como aos leitos, há um 

entendimento de que a regulação deve ser descentralizada e ficar a cargo dos municípios. Ao Estado 

caberia a atividade regulatória sobre algumas áreas específicas, como, por exemplo, a Saúde Mental 

(para garantia das diretrizes da política pública, principalmente no que diz respeito à 

desinstitucionalização) e a Terapia Renal Substitutiva (dada a capacidade de garantir oferta/acesso e 

continuidade). 

 Compete a Central de Regulação de São Pedro da Aldeia a regulação do acesso à assistência 

na rede de serviços sob gestão do município, de acordo com as regulamentações, pactuações e/ou 

contratos em vigor. Objetiva promover o acesso equânime dos pacientes dentro de um processo de 

ordenamento da fila de espera, conforme a prioridade clínica e os recursos disponíveis. 

 As internações hospitalares em caráter de urgência, que demanda transferência hospitalar, se 

encontram sobre a regulação estadual, as internações reguladas correspondem boa parte das 

internações mensais. Ainda há um grande número de internações totais referentes a unidades de 

emergências porta aberta 24 horas e que admitem e internam grande volume de pacientes, sendo 

solicitante e executante de sua própria internação.  

 O acesso às internações eletivas ocorre quando o próprio executante solicita a internação, 

indicada por médico do serviço, para paciente atendido em consulta especializada previamente 

regulada pela regulação municipal e estadual. 

 O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, assegura ao usuário a continuidade do cuidado 

em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da 

rede de atenção da respectiva região. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e 

ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras 

atribuições que venham a serem pactuadas pelas Comissões Intergestores: 

 

I. Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde;      

II. Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde; 

III. Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde; 

IV. Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. 
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A Regulação assistencial, deste modo, é uma ferramenta da Gestão extremamente 

importante para a concretização dessas atribuições e deverá ser efetivada através das seguintes 

ações: 

 

I. Regulação médica da atenção pré- hospitalar e hospitalar e das urgências; 

II. Controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos especializados; 

III. Padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos assistenciais; 

IV. Estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de complexidade, de 

abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo fluxos e protocolos pactuados. 

 

 A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual, expressa 

na coordenação do processo de construção da Programação Pactuada e Integrada da atenção em 

saúde, do processo de regionalização, do desenho das redes. Nesse contexto toma corpo a discussão 

do papel regulador do Estado. A Secretaria de Estado de Saúde considera a regulação como um 

instrumento essencial à gestão do SUS no Estado. A implantação da Central Estadual de Regulação, 

com Expansão do Complexo Regulador Estadual e a implementação da Rede de Centrais de 

Regulação Regionais foram projetos estratégicos de governo. A Rede de Centrais de Regulação 

Regionais foi implantada a partir de 1999, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e os 

Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

 A Central Estadual de Regulação regula, para todo o Estado, os serviços de saúde de média e 

alta complexidade não disponíveis de forma suficiente para a demanda estadual. Sua função é 

política estratégica para o sistema de regulação, gerenciando o sistema estadual, produzindo 

informações e definindo ações, “visando ser um observador do sistema de saúde como um todo”. 

 

Esta Central abrange a coordenação das seguintes atividades: 

 

I. Central Estadual de Procedimentos de Alta Complexidade – CERAC-RJ, integrando com a 

CNRAC (cardiologia, neurocirurgia, ortopedia e TRS); 

II. Central de UTI Neonatal e Gestação de Alto Risco; 

III. Serviços de Saúde de Alta e Média Complexidade em nível estadual; 

IV. Regulação de leitos da rede própria do estado. 

 

Objetivos específicos da Central Estadual de Regulação: 

 

I. Melhorar o acesso, garantir a integralidade, a qualidade, a universalidade e a equidade nas ações 

em saúde; 

II. Adequar a oferta à demanda real em saúde; 

III. Absorver toda a assistência de média e alta complexidade; 

IV. Articular e integrar as ações e serviços de saúde; 

V. Subsidiar as repactuações na PPI e no cumprimento dos termos de garantia do acesso; 

VI. Integrar a Central Estadual com as Centrais Regionais, por meio de um sistema de informação 

unificado via WEB; 

VII. Estruturar um sistema de monitoramento e avaliação através de indicadores de desempenho 

das ações desenvolvidas; 
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VIII. Definir critérios de regulação para todas as especialidades reguladas. 

 

 A Programação Pactuada Integrada (PPI) planeja a assistência de recursos federais e 

estaduais para a execução dos serviços de saúde de média e alta complexidade. A PPI reorienta a 

alocação de recursos e redefine os limites financeiros para todos os municípios do Estado. O 

principal objetivo da PPI é 75 efetuar programações assistenciais, em que são definidos quantos e as 

quais serviços de saúde a população terá acesso em seu município, e quais os que serão 

referenciados às cidades vizinhas, tendo como base o PDR e as redes assistenciais. Atualmente os 

principais desafios da Regulação no âmbito do Estado são: melhoria na qualidade no processo 

regulatório, por meio da implementação/atualização dos protocolos clínicos e operacionais; 

o aprimoramento dos processos de contratualização entre a SES e os prestadores de serviços e a 

Integração com a Central Operativa de Urgência e Emergência/SAMU e Transporte Sanitário 

Eletivo. 

 São 08 as Centrais de Regulação Regionais: Norte Fluminense; Noroeste Fluminense; 

Centro-Sul Fluminense; Média Paraíba (com a região da Baía da Ilha Grande); Serrana; 

Metropolitana I; Baixada Litorânea; e Metropolitana II. 

  As Centrais Regionais, conforme deliberações CIB, fazem a regulação de Psiquiatria e 

Cardiologia de Alta Complexidade e, em algumas regiões, de acordo com pactuações regionais, 

regulam todas as demais especialidades que necessitam de internações hospitalares na região. É 

nítido que as Centrais Regionais apresentam diferentes modelos organizacionais. 

 Considera-se que a regulação regional tem um papel fundamental na organização do sistema 

de saúde. Para tanto, o processo de regulação assistencial deve ser ampliado, redefinindo as 

atribuições dos entes municipais e estaduais. 

 Nesta direção, cabe à instância estadual nas regiões de saúde, de maneira crescente, assumir 

as atribuições de apoiar o desenvolvimento dos municípios nos seus diferentes perfis regulatórios, 

monitorar a implantação das regulações municipais e regionais e executar ações de controle e 

avaliação da Região, cumprindo as determinações da Deliberação CIB nº 1128, de 11/11/2010, que 

aprova as diretrizes do complexo regulador do Estado do Rio de Janeiro. 

 

20.4 PARÂMETROS DA REGULAÇÃO DE ACESSO 

 

 A Portaria MS/GM nº 1.631/2015 aprova critérios e parâmetros para o planejamento e 

programação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. Com base nos parâmetros, após 

análise as necessidades apontadas pela Portaria, em comparação com a produção aprovada realizada 

em São Pedro da Aldeia em 2016. Esta análise contemplou tanto as necessidades de consultas 

médicas clínicas e especializadas, exames, bem como a necessidade de leitos para uma cobertura 

adequada à população. Uma das fragilidades da Portaria em questão é que não há parâmetros 

assistenciais definidos para serviços não médicos, como fisioterapia por exemplo. 

 

21. CENTRAL DE REGULAÇÃO DA REGIÃO BAIXADA LITORÂNEA (CREGBL) 

 

 Na região da Baixada Litorânea, somente o município de Armação de Búzios possuía 

regulação informatizada, para procedimentos ambulatoriais. Para a regulação de leitos de 

internação, o processo de informatização está sendo implantado. 

Para os outros municípios da região, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, 
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Iguaba Grande, Rio das Ostras, e Saquarema, as respectivas centrais de regulação ainda estão em 

processo de implantação, e o trabalho é realizado de forma não normatizada. O município de são 

Pedro da Aldeia implantou a regulação municipal ambulatorial no início de janeiro, a mesma se 

encontra em fase de adequação no município, todos os serviços realizados serão regulados pela 

regulação municipal de forma informatizada através do sistema de regulação estadual e municipal 

(eco). 

 A Central Regional da Baixada Litorânea (CREG-BL) situa-se no município de Cabo Frio e 

regula os procedimentos cardiológicos, as internações psiquiátricas, oncologias, e as cirurgias 

eletivas. 

A regulação da primeira é feita via fax, enquanto as duas últimas são informatizadas (por meio do 

SER). 

  A CREG-BL realiza treinamentos para as SMS da região, auxiliando-as nos 

encaminhamentos necessários. Foi pactuada na CIR, a inclusão na CREGBL, para o mês de 

março/2013, de todos os leitos municipais e conveniados ao SUS. A ausência de padronização dos 

procedimentos de regulação destaca-se entre as principais dificuldades enfrentadas pela CREG-BL, 

para tanto essa pactuação ainda não se encontra em 100%.  

 

22. CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 

 

 O Centro Municipal De Reabilitação em saúde em São Pedro Da Aldeia é composto por uma 

equipe multidisciplinar, responsável pelo atendimento em média de 480 pacientes mês. A Nova sede 

atualmente oferece os serviços de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia. 

 O maior desafio da gestão atual e a melhoria do quadro de recursos humanos, no objetivo de 

suprir a demanda reprimida existente. Vale ressaltar que o município de São Pedro Da Aldeia possui 

uma população de aproximadamente 100 mil habitantes, onde os serviços essências se tornam cada 

vez mais necessário. 

 Atualmente o município vem pleiteando junto ao ministério da saúde, a ampliação do centro 

municipal de reabilitação ou a construção centro especializado em reabilitação, onde ambos tende a 

permitir um melhor suporte aos portadores de deficiência dentro do município de São Pedro da 

Aldeia. O projeto já foi deliberado pela Comissão Intergestora Bipartite, através da Deliberação 

CIB-RJ 4.784/17, junto ao plano da rede de cuidados à pessoa com deficiência da região da baixada 

litorânea. 

 Torna - se necessário a ampliação da rede de assistência a reabilitação em saúde, com a 

contratação de pessoal e ampliação dos atendimentos. 

 

. ATENÇÃO FISIOTERÁPICA NA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 

SAÚDE 

 A Fisioterapia na APS e na média complexidade contribuiu para melhor qualidade de vida 

da população, por meio da utilização de conhecimentos específicos dessa área, seja no tratamento 

reabilitador ou por meio de ações educativo-preventivas, integrando o trabalho desenvolvido pela 

equipe multiprofissional. 

 São objetivos específicos da Atenção Fisioterápica:  

I: Implementar programas de intervenção fisioterápica mais abrangente e envolvendo maior número 

possível de indivíduos dentro da realidade do serviço 

II: Consolidação do processo de regulação da fisioterapia pela regulação municipal, efetivando a 
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priorização do acesso ais serviços de fisioterapia de média baixa e média complexidade no sus de 

acordo com o estabelecido no protocolo de prioridades.   

III: Facilitar o acesso à consulta a pacientes que necessitam de próteses ou órteses. 

IV: Agilizar o acesso a pacientes de alta hospitalar à fisioterapia ambulatorial, por meio de 

referência de auditores operativos. 

V: Melhorar e facilitar o atendimento fisioterápico ao paciente crônico, através de direcionamento 

pela UBS a grupos e espaços comunitários próximos à moradia do usuário.  

 Atividades desenvolvidas na Atenção Fisioterápica na APS e Média Complexidade  

 

Visita domiciliar a pacientes acamados, com demandas agudas ou crônicas passíveis de resolução e 

apoio domiciliar; 

Atividades físicas e educativas em grupos: terceira idade, hipertenso, diabético, obesidade;  

Atividades em grupo com usuários portadores de dor crônica, por exemplo, saúde da coluna;   

Intervenção no atendimento a pessoa com hanseníase;  

Intervenção no Grupo de Tabagismo;  

Intervenção no Programa de Puericultura;  

Intervenção no Programa de Pré-Natal; 

Atendimento individual agendado na UBS, priorizando urgências (pós-operatórios recentes, 

afecções diversas agudas e crianças);  

Apoio a outros profissionais do NASF na realização de trabalho multiprofissional em outros grupos; 

Encaminhamentos para consultas de prótese e órteses quando indicadas, reduzindo a fila de espera;  

Atendimento individual em todas as especialidades, apoiando a consulta referenciada.   

  

 No município de São Pedro da Aldeia os serviços de fisioterapia são desenvolvidos pela 

equipe NASF, o programa de atendimento domiciliar e o centro de reabilitação e saúde. O centro de 

reabilitação em saúde e a maior referência municipal em fisioterapia, sendo composto por uma 

equipe multidisciplinar responsável pelo acompanhamento e tratamento dos pacientes portadores de 

determinadas comorbidades. 

 

  

23.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 A Secretaria Municipal De Saúde pressupõe que a Vigilância em Saúde em São Pedro da 

Aldeia consubstancie uma proposta de redefinição das práticas sanitárias, organizando processos de 

trabalho em saúde, sob a forma de operações para enfrentar problemas que requerem atenção e 

acompanhamento contínuos. 

 Tais ações deverão se dar em territórios delimitados, nos diferentes períodos do processo 

saúde/doença, requerendo a combinação de diferentes tecnologias. Neste contexto serão revistos os 

sujeitos, os objetos, meios de trabalho e as formas de organização dos processos de trabalho 

envolvidos. 

 Ressalta - se as buscas por um modelo mais efetivo que conjugue as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde a outras formas de cuidado voltadas para a qualidade de vida das 

coletividades, incorporando atores sociais antes excluídos do processo de produção da saúde, será a 

estratégia para superar o ciclo biologicista, antropocêntrico, medicalizante e iatrogênico, não raro 

em prática. 



 

                                                                                                                               
 55 

  A Secretaria Municipal de Saúde exorta que a vigilância em saúde, entendida como 

rearticulação de saberes e de práticas sanitárias, indicará um caminho fértil para consolidação do 

ideário e dos princípios do SUS. 

  Apoiada no conceito positivo do processo saúde/doença deslocará radicalmente, o olhar 

sobre o objeto da saúde pública- da doença para o modo de vida ( as condições e os estilos de vida) 

das pessoas. Entendida como uma proposta de ação e uma área de práticas, a vigilância em saúde 

deverá apresentar as seguintes características: 

 

* Intervenção sobre problemas de saúde que requerem atenção e acompanhamento contínuos; 

* Adoção do conceito risco/doença 

* Articulação entre ações promocionais, preventivas, curativas e reabilitadoras; 

* Atuação intersetorial; 

* Ação sobre território; 

* Intervenção sob forma de operações; 

 

 A Vigilância em Saúde atualmente se encontra dividida em equipes nas seguintes áreas: 

Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica. 

 

Vigilância Sanitária: Entende-se por vigilância sanitária o conjunto de ações capazes de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

 

Vigilância Epidemiológica: O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 

coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e 

agravos. 

 

Ambiental: A Vigilância Ambiental em Saúde por sua essência é um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente e que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar 

as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais, relacionados às doenças ou 

outros agravos à saúde. 

   

*Fiscalização em Ambiente de Trabalho; 

*Licenciamento Ambiental; 

*Vigilância da Qualidade da Água de Consumo Humano; 

  

A vigilância ambiental e composta pelas equipes de Vigilância da Qualidade da Água de 

Consumo Humano e Equipe de Vigilância de Zoonoses, subdividida em Vigilância de Roedores e 

Vetores e Vigilância de População Animal e Equipe de Fiscalização Ambiental. 

 

.  Ações e programas em Vigilância em Saúde  

 

 As ações das equipes que atuam em Vigilância em Saúde são pautadas pelos indicadores de 

saúde pactuados pelo gestor local, nos diversos instrumentos de pactuação de âmbito nacional, 
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estadual e municipal entre os quais se destacam o SISPACTO, do Ministério da Saúde, o 

VIGIASUS da Secretaria de Estado as Saúde – SES/RJ, a Programação Anual de Saúde e o Plano 

Municipal de Saúde.  

  Em relação ao VIGIASUS, foi elaborado um Plano de Aplicação para o recurso específico, 

principalmente voltado para o combate ao mosquito Aedes Aegypt. Realizado durante o ano os 

mutirões com o objetivo de diminuir a propagação, riscos e agravos da doença. O multirão teve 

início no mês de setembro de 2017, mantendo-se presente até a presente data.   

  O reconhecimento da Vigilância em Saúde como responsabilidade indelegável e como um 

componente indissociável do SUS é a base estratégica do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

 Cabe à Vigilância em Saúde atuar no âmbito de proteção contra danos, riscos, agravos e 

determinantes dos problemas de saúde que afetam a população através da Direção Geral de 

Vigilância em saúde. 

 

. Ações e programas de Vigilância Sanitária 

 

 A vigilância sanitária e ambiental pode ser concebida como um espaço de exercício da 

cidadania e do controle social, por sua capacidade transformadora da qualidade dos produtos, dos 

processos e das relações sociais e usufruir saberes e práticas que se situam num campo de 

convergência de várias áreas do conhecimento humano, tais como química, farmacologia, 

epidemiologia, engenharia civil, administração pública, planejamento e gerência, biossegurança e 

bioética, sendo considerada por isso, a forma mais complexa de existência da saúde pública, pois 

suas ações, de natureza eminentemente preventiva, perpassam todas as práticas médico-sanitárias.   

 Constitui também um privilegiado espaço de comunicação e promoção de saúde, pelo fato 

de lidar com produtos e serviços presentes no cotidiano dos indivíduos e relacionados com suas 

necessidades básicas e pela necessária interação com a sociedade, função que é exigida para o 

adequado gerenciamento do risco sanitário. Há um grande espaço, precariamente explorado, para a 

ação educativa no âmbito da vigilância sanitária, tanto no que se refere ao entendimento do risco à 

saúde, envolvido nos atos e nas situações cotidianas, quanto no que se relaciona com os direitos da 

cidadania.   

 Os estabelecimentos de maior risco sanitário foram pactuados e inspecionados 100% e os de 

menor risco são pactuados e inspecionados em cerca de 30 a 50% dos estabelecimentos existentes.  

Instrumentos legais, como notificações, intimações e autuações, são usados como ação preventiva, 

punindo e combatendo práticas que coloquem em risco a saúde pública. A responsabilidade de 

fiscalizar e proteger a população da exposição a situações de risco tanto a nível individual, coletivo 

e ambiental é atribuição da Vigilância Sanitária e Ambiental, composta por 8 profissionais, 

instituídos na função legal de fiscalização.  

 

Ações e programas de Vigilância Ambiental 

 

 Saúde tem como universo de atuação todos os fatores ambientais de riscos que interferem na 

saúde humana e as inter-relações entre o homem e o ambiente e vice-versa, realizando inspeções em 

lava rápidas, ferros-velhos, empresas que trabalham com resíduos, hospitais, pet shops, 

condomínios residenciais, residências, hospital e clínicas veterinárias, além das demandas referentes 

a animais abandonados e maus tratos a animais, participação efetiva na política de atenção à saúde 

dos animais, entre outros.  
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 As ações de Vigilância na qualidade da água para consumo humano – VIGIÁGUA, são 

desenvolvidas segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, através de monitoramento da qualidade 

da água consumida pela população, com consequente registro das informações no banco de dados 

do Sistema de Informações da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISÁGUA), sistema 

que armazena dados referentes a coletas e resultados de análises microbiológicas (pesquisa de 

coliformes termo tolerantes, “conhecido popularmente como fecal” e total) e físico-químicas (cloro, 

flúor e turbidez). É importante ressaltar que a cada ano tem se buscado melhorar a logística das 

atividades, e assim conseguirmos não só atingir as metas estabelecidas, mas também melhorá-las.  

 As ações de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado – 

VIGISOLO tem por objetivo promoção da saúde, prevenção dos fatores de risco e atenção integral 

conforme preconizado no Sistema Único de Saúde. As ações de controle do mosquito transmissor 

da dengue são desenvolvidas de forma contínua e permanente, através do trabalho coordenado 

principalmente entre a vigilância epidemiológica e vigilância ambiental. 

 As ações das equipes de endemias incluem: vistoria nos imóveis residenciais, comerciais, 

terrenos baldios; eliminação de criadouros de mosquitos; orientações a população geral sobre 

identificação de criadouros e eliminação dos mesmos; dedetização: coleta de água para análise;  

ações educativas como distribuição de panfletos, entrega de telas para caixa d'água, palestras em 

escolas, instituições, indústrias, comércio; também foram realizadas mutirões de limpeza que 

priorizaram áreas de maiores índices de infestação do mosquito.  

 No período de janeiro a dezembro de /2016 foram realizados 142.584 vistorias em imóveis. 

A equipe contava com 36 agentes de combate a endemias (ACE) no 1º quadrimestre, 36 ACEs no 2º 

quadrimestre e 36 ACES no 3º quadrimestre, distribuídos para realização de ações educativas, de 

aplicação de inseticida e vistorias em imóveis e Pontos Estratégicos. Contamos ainda com agentes 

cedidos pelo governo federal com um total de 26, o qual contribui para a vigilância municipal, 

perfazendo um total de 62 agentes de combate de endemias. 

 A Secretaria Municipal de Saúde com intuito de melhorar os serviços de saúde a população, 

realizou investimentos em horas extras para assim melhor atender, não resta dúvidas da necessidade 

da convocação de novos agentes aprovados no último concurso público, para que assim haja uma 

melhor cobertura das ações voltadas a vigilância ambiental. 

 

. COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO 

 

 O município de São Pedro Da Aldeia vem realizando as ações de imunizações de acordo 

com os calendários do ministério da saúde. As campanhas vêm sendo realizadas periodicamente, 

priorizando as principais patologias e faixa etária para possíveis comprometimentos. 

 No ano de 2016 o município realizou um total de 39.324 doses de vacinas, da qual 204 

foram disponibilizadas ao gênero animal. Não resta dúvidas de quanto o município vem realizando 

o seu papel junto à esfera estadual e federal no cumprimento das ações de prevenção a saúde. 

 No objetivo de melhoria a saúde municipal, torna - se necessário a implantação de 

protocolos que oriente as equipes na execução dos serviços, assim como o serviço educação 

continuada a esses profissionais e orientação da importância da vacinação à população.  

 

 

. SAÚDE DO TRABALHADOR 
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  A saúde do trabalhador, de acordo com o sistema único de saúde (SUS), é um conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 

promoção e a proteção dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde 

dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.  

 Em são Pedro da aldeia todo atendimento ao trabalhador e realizado nas unidades básicas de 

saúde e ambulatório especializado, dificultando assim o tratamento e trazendo um grande impacto a 

administração pública. Atualmente o PREVISPA, órgão responsável pela previdência desses 

servidores, atua continuamente para melhor atender aqueles com maior necessidade em afastamento 

por tempo superior a 30 dias. 

 Há necessidade de uma mudança no perfil de atendimento a esses trabalhadores, com a 

criação de um núcleo de atendimento a saúde do trabalhador da saúde, assim como a criação de 

oficinas e práticas de promoção a saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida a estes 

trabalhadores.  

 No último ano tivemos um grande percentual de servidores afastados por doenças, entre eles  

servidores recém-chegados a saúde, outros que já se encontram em tempo superior a um ano fora do 

serviço de saúde  porém comprometidos por doenças de longa permanência. 

 Na análise global, observou um grande número de afastamentos pela psiquiatria, os 

afastamentos por esse grupo específico não só abrangeu profissionais do sistema de saúde, assim 

como profissionais de outras redes de serviços municipais. Este fato específico gera uma grande 

preocupação a gestão municipal, tendo em vista que as condições físicas e mentais são essências 

para execução dos serviços. 

 O CEREST localizado dentro do município de Cabo Frio vem tentando na medida do 

possível, atender a Baixa Litorânea com ações voltadas a saúde do trabalhador, entretanto até o 

momento em consonância com a grande crise financeira, não foi possível obter tanto sucesso. 

 Um dos maiores desafios da gestão municipal será a criação de um núcleo de apoio a saúde 

do trabalhador, o qual deverá ser composto por uma equipe multidisciplinar, capaz de atender, 

orientar e reestabelecer melhores condições de saúde a esses profissionais. 

 

 

24. PROGRAMAS ESPECIAIS 

 

 As áreas programáticas têm sido organizadas baseadas em critérios técnicos para atender 

prioridades ou por serem específicos a determinado grupo da população ou localidade, ou ainda por 

serem projetos estruturantes que demandam maior incentivo e atenção dos gestores.  

 

25. POLÍTICAS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

 

 As práticas integrativas e complementares denominadas pela Organização Mundial de Saúde 

como medicinas tradicionais e/ou Complementares foram institucionalizadas no SUS, por meio da 

política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, aprovada pela portaria GM/MS n: 

971/2006. A política contempla diretrizes e responsabilidades institucionais para oferta de serviços e 

produtos da homeopatia, medicina tradicional chinesa/acupuntura, plantas Medicinais e fitoterapia e 

constitui observatórios de medicina antroposófica e termalismo social/crenoterapia. 

 As práticas integrativas e complementares trazem, na perspectiva da integralidade da 

atenção à saúde, o incremento de diferentes abordagens e a ampliação do acesso à práticas de 
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cuidado que tem em sua essência um outro olhar sobre o indivíduo e sobre o processo saúde- 

doença. 

 Para a implementação das Práticas Integrativas e Complementares-PICs faz-se melhorar a 

estrutura da Policlínica para atendimento em homeopatia e acupuntura; adquirir material 

médico/hospitalar específico para acupuntura e medicamentos homeopáticos, fitoterápicos e plantas 

medicinais; prever recursos financeiros para promover encontros técnicos anuais em PIC’s e 

implantar o Programa Saúde na Sala de Espera, que tem como objetivo educação em saúde à 

população num aspecto abrangente, inclusive o de como utilizar o sistema SUS.  

 A participação das unidades básicas de saúde e essencial na implantação do programa, sendo 

a porta de entrada o principal captador de demandas a essas práticas. 

 

 No município de São Pedro da aldeia ainda não possuímos esses programas, o principal 

objetivo para os próximos anos, e a adesão de programas com capacidade de proporcionar melhor 

qualidade aos serviços de saúde municipal, assim como programas capazes de se sustentar 

automaticamente. 

 

26. DEPARTAMENTO DE DOENÇAS INFECTOPARASITÁRIAS (DIP) 

 

 O Departamento de doenças infecto-parasitárias (DIP), desenvolve ações de assistência 

relacionada à DST/HIV/Aids, Hepatites virais e Tuberculose aos pacientes provenientes do 

município, bem como, ações de prevenção relacionadas a estas patologias. 

  O Programa tem como objetivo controlar as Doenças Sexualmente Transmissíveis, o 

HIV/Aids, as Hepatites Virais e a Tuberculose, através de ações setoriais e interinstitucionais de 

prevenção para os pacientes residentes no município de São Pedro da Aldeia, bem como oferecer a 

assistência às Pessoas Vivendo com DST – HIV/ Aids/Hepatites Virais e Tuberculose. 

  O PM-DST/Aids em São Pedro da Aldeia  foi institucionalizado em maio de 2007, quando 

foi incluído no organograma da Autarquia Municipal de Saúde como “Departamento Municipal de 

DST/Aids e Tuberculose”. O Departamento Municipal de DST/Aids e Tuberculose tem como 

objetivo desenvolver ações de contingência da epidemia das Doenças Sexualmente Transmissíveis, 

HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites Virais através de ações setoriais e interinstitucionais de 

prevenção. 

  Atualmente no município de São Pedro da Aldeia vem realizando um trabalho contínuo  aos  

pacientes portadores de HIV/AIDS, sendo acompanhados pelo DIP. E notório a necessidade de uma 

melhor organização do programa, tendo em vista as políticas públicas ministeriais voltados aos 

portadores dessa doença, torna - se necessário a formação de uma equipe técnica, aprovada pelo 

conselho municipal de saúde, capaz de acompanhar mensalmente todo o sistema. 

 O DIP hoje se encontra localizado na Rua Waldyr Lobo s/n, ao lado do pronto socorro 

municipal, antigo centro municipal de reabilitação em saúde. Os especialistas atuantes no DIP são: 

infectologista, dermatologista, pneumologista, no total a equipe multidisciplinar e composta por: 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativo. 

 Atualmente o DIP atendi mensalmente uma média de 160 pacientes mês, atendendo tanto os 

pré agendados como as demandas livres com necessidade. Considerando o tipo de atendimento 

realizado neste dispositivo, torna-se necessário a ampliação de recursos humanos com a contratação 

de mais especialistas médicos e a inserção do atendimento psicológico. 
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26.1 TESTAGEM / ACOMPANHAMENTO 

 

 O Ministério da Saúde, através da Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e Aids, mantém programas visando à prevenção da infecção por HIV/ AIDS. A 

prevenção é um elemento essencial no cuidado de determinadas doenças. Ainda é notório a falta de 

comunicação, campanhas preventivas e descentralizadas, relacionadas as doenças sexualmente 

transmissíveis. 

   O Departamento de Doenças infectocontagiosa é um serviço de saúde que realiza ações de 

diagnóstico e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Nesse serviço, é possível realizar 

testes para HIV e Hepatites B e C gratuitamente. Todos os testes são realizados de acordo com a 

norma definida pelo Ministério da Saúde e com produtos registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA/ MS) e por ela controlados.  

 O DIP iniciou suas atividades em novembro de 1995. O atendimento no DIP é inteiramente 

sigiloso e oferece a quem realiza o teste a possibilidade de ser acompanhado por uma equipe 

multiprofissional de saúde que a orientará sobre resultado final do exame, independente dele ser 

positivo ou negativo. Quando os resultados são positivos, o DIP é responsável por encaminhar as 

pessoas para tratamento aos especialistas necessários e referência os casos sob controle para 

acompanhamento junto a atenção básica.  

 Ao procurar o DIP, o usuário desse serviço tem direito a passar por uma sessão de 

aconselhamento, que pode ser individual ou coletivo, a depender do serviço. O aconselhamento é 

uma ação de prevenção que tem como objetivos oferecer apoio emocional ao usuário, fornecer as 

informações e esclarecer dúvidas sobre DST e HIV/AIDS e, principalmente, ajudá-lo a avaliar os 

riscos que corre e as melhores maneiras que dispõe para prevenir-se. 

 Ressalta -se que os testes rápidos também são disponibilizados nas unidades básicas de 

saúde, tendo em vista o fato de estarem mais próximos do paciente, os casos positivos são 

direcionados ao dip, para acompanhamento em conjunto com a atenção básica. 

  Além do aconselhamento, outras ações de prevenção são realizadas pelos DIP, dentro da 

unidade de saúde (ações intra-muros) e fora dela (ações extra-muros), tais como: disponibilizam 

insumos de prevenção, como camisinhas masculinas e femininas para a população geral.  

 A missão do DIP é promover a equidade de acesso ao aconselhamento, ao diagnóstico do 

HIV, hepatites B e C e sífilis e à prevenção dessas e das demais DST, favorecendo segmentos 

populacionais em situação de maior vulnerabilidade, com respeito aos direitos humanos, à 

voluntariedade e à integralidade da atenção, sem restrições territoriais. 

 

26.2 AMBULATÓRIO DE DST/HIV/AIDS 

 

 O serviço ambulatorial em HIV e AIDS é um serviço de saúde que realiza ações de 

assistência, prevenção e tratamento às pessoas vivendo com HIV ou AIDS. O objetivo deste serviço 

é prestar um atendimento integral e de qualidade aos usuários, por meio de uma equipe de 

multiprofissional composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, 

assistentes sociais, educadores, dentista, auxiliares e técnicos de enfermagem e odontologia, entre 

outros.  

 Algumas de suas atividades principais são: cuidados de enfermagem; orientação e apoio 

psicológico; atendimentos em infectologia, ginecológico, urologista, pediátrico e odontológico; 

controle e distribuição de antirretrovirais; orientações farmacêuticas, realização de exames de 
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monitoramento; distribuição de insumos de prevenção; atividades educativas para adesão ao 

tratamento e para prevenção e controle de DST e AIDS.  

 No município de São Pedro da Aldeia o ambulatório de HIV/DS/AIDS, é realizado no dip, 

onde são disponibilizados atendimentos multidisciplinares com: médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e administrativos. Os casos com necessidade de outros atendimentos específicos são 

referenciados para unidades específicas. Atualmente nota-se a necessidade de ampliação dos 

serviços, com a disponibilidade de medicamentos, consultas, exames e procedimentos no local. 

 

26.3 AÇÕES PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE 

 

 A tuberculose ainda é um sério problema da saúde pública reconhecido pelo governo 

brasileiro. Portanto, em razão de propósitos de suas políticas públicas, assumiu compromissos com 

seus cidadãos e com a comunidade internacional de controlar sua evolução, procurando reduzir sua 

prevalência na população. 

 O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) está integrado na rede de 

Serviços de Saúde. É desenvolvido por intermédio de um programa unificado, executado em 

conjunto pelas esferas federal, estadual e municipal. Está subordinado a uma política de 

programação das suas ações com padrões técnicos e assistenciais bem definidos, garantindo desde a 

distribuição gratuita de medicamentos e outros insumos necessários até ações preventivas e de 

controle do agravo. Isto permite o acesso universal da população às suas ações.   

 As UBS realizam ações que visam identificar precocemente os suspeitos de tuberculose 

pulmonar. São ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na atenção primária: Busca ativa de 

sintomáticos respiratórios, diagnóstico baseado nos sintomas e resultado de exame de escarro, 

acompanhamento dos casos de tuberculose pulmonar, por consultas e controle mensal de exame de 

escarro e Tratamento Diretamente Observado (TDO), busca ativa de faltosos por visita domiciliar, 

encaminhamento quando necessário ao DIP,controle de contatos por meio de avaliação médica e 

realização de exames, medidas de prevenção, promoção de saúde por meio de ações educativas nas 

unidades e grupos, além de capacitações aos profissionais de saúde.  

 

 26.4 AÇÕES E CONTROLE DA HANSENÍASE 

 

 Com relação a este agravo, as equipes das unidades básicas de saúde, tem papel fundamental 

no diagnóstico de casos novos no município, de exame de todos os contatos intradomiciliares dos 

casos novos, acompanhamento dos casos em tratamento, ações educativas para sensibilização e 

conscientização da população, capacitação permanente dos profissionais de saúde. 

 Os casos notificados pelas unidades são encaminhados para acompanhamento conjunto ao 

DIP. O município necessita ampliar o ambulatório de hanseníase, observa-se a necessidade de 

matriciamento e educação continuada aos profissionais que abordam esses tipos de doenças.  

 Vale ressaltar ainda a necessidade de desenvolvimento de ações capazes de ampliar o 

conhecimento da população quanto a prevenção e tratamento. 

 

  

27. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

 A Lei nº 13.021 de 2014 define as ações da assistência farmacêutica e a Portaria GM/MS n.º 
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204 de 29 de janeiro de 2007 regulamentou o financiamento e a transferência dos recursos federais 

para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 

monitoramento e controle. Os blocos de financiamento são os seguintes:  

 

> Atenção Básica 

> Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  

> Vigilância em Saúde > Assistência Farmacêutica  

> Gestão do SUS  

> Bloco de Investimento (incluído pela Portaria GM/MS nº. 837 de  

23/04/2009). 

 

 O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica é constituído por três 

componentes: 

 

I. Componente básico da assistência farmacêutica 

II. Componente estratégico da assistência farmacêutica 

III. Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional – CMDE, que a partir de 2010 

passa a se chamar Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 

 

 Esses componentes sofreram nova regulamentação através das Portarias GM/MS nº 1.554 de 

31 de julho de 2013, e Portaria GM/MS nº 1.555 de 31 de julho de 2013, com o objetivo de:  

 

> Definir responsabilidades para cada esfera de gestão em relação a doenças e fármacos.  

> Garantir uma linha de cuidado mediante a integralidade do tratamento. 

> Ampliar a cobertura para doenças relevantes do ponto de vista clínico epidemiológicas.  

> Incorporar novos tratamentos.  

> Aperfeiçoar os recursos orçamentários disponíveis.  

 

. Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

 

 A Portaria GM/MS n.º 204 de 29 de janeiro de 2007, no seu art.25 define que: 

“O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e 

insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde e àqueles relacionados 

a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção básica” (BRASIL, 2007a)  

  Em 1998, logo após a publicação da Política Nacional de Medicamentos - PNM, dando 

início ao processo de descentralização da AF preconizado pela mesma, foi estabelecido um 

Incentivo Financeiro à Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (IAFAB), provenientes das três 

esferas de governo, com valores pactuados pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT).  

 Ao longo dos anos este incentivo sofreu várias atualizações quanto ao elenco e valores. A 

mais recente é a Portaria GM/MS nº 1.555 de 31 de julho de 2013. 

  A Portaria 1.555/2013 dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 Os valores, de responsabilidade das três esferas de gestão, a serem aplicados na aquisição de 

medicamentos, definido no art. 3º da Portaria 1.555/2013 são no mínimo de:  
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União R$ 5,10 

Estado R$ 2,36  

Município R$ 2,36  

R$ 9,82 hab/ano  

  

A contrapartida oriunda da União destina-se ao financiamento da aquisição dos 

medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêuticas constantes dos 

Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS. A contrapartida oriunda dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios destinam-se ao financiamento da aquisição dos medicamentos e insumos constantes 

dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários 

insulinodependentes estabelecidos na Portaria GM/MS nº 2.583, de 10 de outubro de 2007, 

constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS. 

 Cabe ao Ministério da Saúde o financiamento, com recursos distintos aos valores indicados 

no art. 3º, a aquisição e a distribuição às Secretarias de Saúde dos Estados de:  

* Insulina Humana NPH 100 UI/mL e Insulina Humana Regular 100 UI/mL e 

* Contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher, constantes do Anexo I e IV da 

RENAME vigente. 

 O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), regulamentado por 

meio da Portaria GM/MS nº 1.554/ 2013, é uma estratégia de acesso a certos medicamentos no 

âmbito do SUS. O principal objetivo desse Componente é a busca da garantia da integralidade do 

tratamento, em nível ambulatorial, dos problemas de saúde cujas linhas de cuidado estão definidas 

em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicados pelo MS. Este Componente 

tem uma importância fundamental no acesso aos medicamentos para agravos de maior 

complexidade, tanto do ponto de vista epidemiológico quanto clínico.  

 Os medicamentos que integram as linhas de cuidado para as doenças contempladas neste 

Componente estão divididos em três grupos, com características, responsabilidades e formas de 

organização distintas. O Grupo 1, cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva do MS, 

se subdivide em grupo 1A (aquisição central pelo MS) e grupo 1B (aquisição pelos estados, mas 

com ressarcimento pelo MS, mediante apresentação e aprovação das Autorizações de 

Procedimentos de Alta Complexidade - APAC correspondentes). Este grupo é constituído por 

medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente, por aqueles 

indicados para doenças mais complexas, para os casos de refratariedade ou intolerância a primeira 

e/ou à segunda linha de tratamento e que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no 

complexo industrial da saúde. O Grupo 2 é constituído por medicamentos cuja responsabilidade de 

financiamento é das Secretarias Estaduais de Saúde. E o Grupo 3, é constituído por medicamentos 

com responsabilidade de financiamento tripartite, sendo a aquisição e a dispensação de 

responsabilidade dos municípios, conforme estabelecido na Portaria GM/MS 1.555/2013  

 Independentemente do Grupo, o fornecimento de medicamentos padronizados no CEAF 

deve obedecer aos critérios de diagnóstico, indicação de tratamento, inclusão e exclusão de 

pacientes, esquemas terapêuticos, monitoramento, acompanhamento e demais parâmetros contidos 

nos Protocolos Clínicas e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), estabelecidos pelo MS. As regras para a 

dispensação dos medicamentos do Grupo 3 estão regulamentadas, também, na mesma Portaria que 



 

                                                                                                                               
 64 

aprova a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.  

  Na baixada litorânea o polo do CEAF, fica localizado no município de cabo frio, no último 

ano não obteve recebimento de forma devida, para tanto não foi possível atender a região. 

  No município de São Pedro da Aldeia, há a necessidade da criação de uma comissão de 

farmácia terapêutica, sendo esta uma instância colegiada criada no âmbito da secretaria de saúde ou 

do conselho de saúde, de caráter consultivo e deliberativo, que tem como finalidade selecionar 

medicamentos essenciais a serem utilizados no sistema. 

  Deve ser composta por profissionais de saúde de várias formações, como farmacêuticos, 

médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Além de assessorar a gestão nas demais questões 

referentes a medicamentos, exerce atividades ligadas à promoção do uso racional de medicamentos, 

como definição de diretrizes terapêutica e protocolos clínicos, e à educação de prescritores, demais 

profissionais de saúde e usuários. 

  Ainda se tem a necessidade da implementação de um sistema informatizado de melhor 

qualidade para controle de estoque e dispensação de medicamentos, tendo como ênfase a melhoria 

no atendimento aos seus munícipes. 

 Em São Pedro da Aldeia, a administração Farmacêutica representa um dos setores de maior 

impacto financeiro no âmbito da secretária municipal de saúde, o aumento de medicamentos é 

crescente, tendo em vista o adoecimento da população e a indisponibilidade dos medicamentos  

oferecidos pelo estado. 

 No ano de 2016 o município recebeu uma média de R$ via fundo municipal de saúde para 

compra e aquisição de medicamentos, sendo distribuídos em média 000 tipos de medicamentos a 

população aldeense.  

 Ainda é grande os gastos municipais na compra de medicamentos, o valor financeiro 

arrecadado é insuficiente a manutenção da assistência em saúde, sendo necessário uma 

reformulação no perfil assistencial e nos valores de repasse da união e do estado para esta 

finalidade. 

  Nos últimos anos, o estado não vem cumprindo com suas obrigações no repasse, 

dificultando mais ainda o andamento dos serviços de saúde municipal. O município de são pedro da 

aldeia no âmbito farmacêutico vem cumprindo com as obrigações municipais e estaduais, sendo 

através de processos ou através de sequestro de verbas mensais. 

 A qualificação do gerenciamento de Assistência Farmacêutica deverá existir por meio de 

planejamento, organização e estruturação do conjunto de atividades desenvolvidas, visando 

aperfeiçoar os serviços ofertados à população. 

 A Integralidade das ações e serviços de saúde exigirá incorporar as ações e serviços da 

Assistência Farmacêutica ao cuidado. Considerando que a maioria das intervenções em saúde 

envolve o uso de medicamentos e que tal uso poderá ser determinante para a qualidade da atenção, 

será imperativo que a assistência Farmacêutica seja vista sob a ótica integral e não reduzida à 

logística de medicamentos (adquirir, armazenar e distribuir). 

 Para viabilizar o desenvolvimento de uma assistência Farmacêutica de qualidade e integrada 

ao sistema de saúde, três eixos deverão ser trabalhados:  

I. Organização da Assistência Farmacêutica 

II. Promoção do uso Racional de Medicamentos 

III. A informatização do sistema farmacêutico  

 A proposta da organização da assistência farmacêutica estará vinculada à estrutura, ao 

processo de trabalho e aos recursos humanos e terá por finalidade garantir o acesso da população 
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aos medicamentos essenciais, integrados  à rede de serviços de saúde. 

 

28. CONSORCIO LAGOS SAÚDE 

 

 A região da baixada litorânea ainda não implantou o consórcio intermunicipal, sendo este de 

total importância para a disponibilidade dos principais serviços de saúde da região. Em fase de 

discussão para implantação do novo consórcio, a secretaria municipal de São Pedro Da Aldeia se 

encontra ativa nas discussões, aguardando as propostas e posicionamento dos demais municípios. 

 E de extrema necessidade a implantação do consórcio intermunicipal de saúde nos próximos 

4 anos de gestão ou o contrato organizativo de ação pública de saúde (Coap), dispositivo este criado 

pelo decreto 7.508/2011. 

 O Coap trata - se de um acordo entre os gestores dos municípios de uma mesma região de 

saúde do estado e da união, no qual se definem de forma colaborativa as responsabilidades e os 

recursos financeiros de cada um para a organização e a integração das ações e serviços  em uma 

região de saúde, garantindo a integralidade da assistência aos usuários. 

 Acredita-se que com a implantação do consórcio intermunicipal de saúde, a região de saúde 

terá melhor resolutividade nos serviços de atendimento a saúde da população. 

 

29. EDUCAÇÃO CONTINUADA/ PERMANENTE 

 

 No ano de 2017 foi implantado na sede da secretaria municipal de saúde o departamento de 

educação permanente, tendo este como objetivo disponibilizar aos servidores, capacitação, 

atualização e treinamentos contínuos.  

 Diante da grande crise financeira dos municípios e estados não foi possível realizar muitos 

trabalhos, porém, mesmo perante as dificuldades enfrentadas, o município priorizou o curso de 

cuidador de idosos, treinamento de atendimento ao público, treinamento e adequação ao sistema 

informatizado de marcação de consultas e palestras com temas específicos ao serviço de saúde. 

  Na perspectiva de melhoria e qualidade do profissional, paciente e família, nos próximos 

anos deverá ser realizado um sistema de articulação com a gestão governamental, a fim de realizar 

mais investimentos na educação em saúde, avaliação periódica dos servidores e a adesão aos 

serviços realizados pelo programa de educação em continuada.  

 

. Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado   

  

  A secretaria municipal de saúde de são Pedro da Aldeia, ainda conta com os convênios 

firmados com as universidades de ensino, cursos técnicos e demais entidades, para absorção de 

estágios não remunerados na saúde, visando à garantia do ensino na rede municipal de saúde e 

contribuindo para a capacitação técnica e científica. 

 No último ano a saúde teve em seu quadro 5 profissionais nas diversas áreas administrativas, 

desenvolvendo seus respectivos estágios na sede da secretaria. A adesão ao estágio não remunerado 

atualmente, é solicitado via documento à secretaria municipal de saúde e só aceito após autorização 

imediata do gestor de saúde. 

  Torna-se necessário a ampliação e divulgação do campo de estágio dentro da rede municipal 

de saúde, com ênfase as determinações do ministério da saúde, ministério da educação e demais 

secretarias. 
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30. INFRAESTRUTURA 

 

A Secretaria municipal de saúde de são da aldeia possui uma equipe de infraestrutura, 

composta por pedreiros, marceneiros, pintor, eletricista e bombeiro hidráulico. Os serviços 

realizados por este equipe abrangem a manutenção, adequação, reparo e a prevenção de todas as 

unidades de saúde municipal, fortalecendo as adequações dentro dos serviços públicos de saúde. 

Atualmente em consequência dos baixos recursos financeiros, a equipe vem trabalhando 

com um percentual mínimo de profissionais e materiais de consumo para realização dos serviços. 

No ano de 2016 foram realizados manutenções preventivas e reparos emergências em cerca de 20 

unidades básicas de saúde. Em 2017 a equipe obteve êxito na compra de matérias necessária assim 

como avanço com profissionais qualificados, para execução de determinados serviços.  

Um dos maiores desafios para os próximos quatro anos engloba a contratação de 

profissionais qualificados, assim como a aquisição de matérias de bens e consumos. Ressalta- se a 

necessidade de transportes e planta física adequada para o setor de infraestrutura, tendo em vista a 

guarda de materiais e deslocamento às unidades. 

 

31. ANÁLISE EM RELAÇÃO À GESTÃO DA SAÚDE 

 

31.1 PARTICIPAÇÃO POPULAR/CONTROLE SOCIAL 

 

  Define ações para o fortalecimento deste princípio organizativo do SUS, a saber: Apoiar os 

conselhos de saúde, conferências de saúde e os movimentos sociais em saúde; Apoiar o processo de 

formação dos conselheiros; estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde; 

apoiar os processos de educação popular em saúde; apoiar a implantação e implementação de 

ouvidorias e apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS e na 

discussão do pacto. 

 

32. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – RESUMO DE ATIVIDADES, ATAS E 

RESOLUÇÕES. 

  

33. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

  

 As prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde e Autarquia Municipal de Saúde bem 

como dados quantitativos de serviços realizados e ofertados à população foram apresentadas em 

sessões de audiência pública na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia referente a cada 

quadrimestre do ano.  

 A audiência referente ao 1º quadrimestre de 2017 foi realizada em 20 de maio, sobre o 2º 

quadrimestre foi realizada em setembro 2017, e a audiência pública referente ao 3º 

quadrimestre/2017 será realizada em fevereiro de 2018, obedecendo à agenda estabelecida pela 

Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.   

 A divulgação das audiências é feita nas reuniões do Conselho, pelos meios de comunicação 

e publicação em Diário Oficial do Município. Em 2016 as audiências contaram com a participação 

de representantes do legislativo, conselheiros municipais de saúde, servidores municipais 

responsáveis pelas diferentes áreas da Secretaria de Saúde e lideranças comunitárias.  
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 As audiências na Câmara Municipal são realizadas em horário comercial conforme normas 

de uso da Câmara, porém esse fato tem colaborado para facilitar a participação da comunidade.  As 

audiências são gravadas e transcritas para arquivo. A realização das audiências é transmitida on-line 

pelo site da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia. A Documentação das audiências deverá ser 

arquivada no Conselho Municipal de Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde.  

 

34. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 Representam instâncias de participação popular, de carácter deliberativo sobre os rumos das 

políticas públicas de saúde nas três esferas de governo municipal, estadual e federal. De acordo com 

a lei 8142, os conselhos de saúde são órgãos colegiados, de carácter permanente e deliberativo, com 

a função de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução da política de saúde, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros, devendo suas decisões serem homologadas pelo poder 

executivo, em cada esfera de governo. 

 A composição paritária do conselho de saúde não foi definida pela lei 8142. A sua 

composição paritária foi proposta pela resolução 33/1992 do conselho nacional de saúde e ratificada 

posteriormente pela resolução 33 de 2003 e nas recomendações da 10° e 11° Conferências 

Nacionais de Saúde. A paridade estabelecida diz que 50% dos conselheiros devem ser 

representantes do segmento dos usuários e os outros 50% dos conselheiros devem ser constituídos 

por representantes do segmento dos trabalhadores da saúde 25% e do segmento dos gestores e 

prestadores de serviços 25%. 

 O conselho municipal de saúde de são Pedro da aldeia é composto por 32 membros, entre 

eles conselheiros e seus respectivos suplentes. Atualmente com representações do governo, da 

população e dos prestadores de serviços e funcionários. 

 O Conselho reuniu-se mensalmente no Auditório da ACIASPA em reuniões ordinárias tendo 

como responsabilidade discutir as questões de saúde no município, avaliar os gastos em saúde e a 

qualidade da assistência prestada. 

 No ano de 2017 foram criadas as respectivas comissões: executiva, finanças e fiscalização. 

As reuniões mensais se mantiveram toda última segunda feira do mês, dando assim prioridades para 

convocações imediatas através das extraordinárias. Com objetivo de qualificar a participação 

popular têm sido promovidos cursos de capacitação de conselheiros e de lideranças comunitárias 

pelo tribunal de contas do estado, em parcerias com as secretariais municipais de saúde, bem como 

viabilizado a participação de representantes em eventos de importância para o desenvolvimento da 

participação popular no SUS. 

 São também realizadas audiências públicas quadrimestral, em cumprimento da Lei 

Complementar 141, na Câmara Municipal conforme prazos estabelecidos pela lei. 

  Torna - se necessário ações estratégicas para melhoria do conselho municipal de saúde, entre 

elas a implantação da sede, a implantação dos conselhos locais de saúde em todas as unidades do 

sistema municipal, a ampliação do conhecimento dos conselheiros, com o objetivo de emponderar 

as discussões e a priorização para as discussões de forma popular, tendo como foco a mudança do 

modelo de atenção em saúde em são Pedro da aldeia, pautando a promoção da saúde, prevenção de 

doenças e qualificação do cuidado. 

 Ressalta - se ainda a importância da conferência municipal de saúde para os próximos quatro 

anos da gestão municipal, no objetivo do cumprimento das determinações ministeriais. 
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35. OUVIDORIA ATENDIMENTO AO USUÁRIO E TRABALHADOR DA SAÚDE 

  

 O serviço de Ouvidoria Municipal de Saúde constitui-se num espaço democrático onde o 

cidadão pode solicitar informações sobre as ações e serviços de saúde ou registrar sua sugestão, 

elogio, solicitação, reclamação ou denúncia.  

 Cabe a Ouvidoria gerenciar o recebimento e registro das demandas, relativas aos serviços 

prestados pela Autarquia Municipal de Saúde, encaminhando-os às Diretorias , coordenações e 

departamentos responsáveis, zelando pela efetivação das respostas. 

  Diante da necessidade apresentada pelo cidadão, a Ouvidoria orienta, encaminha, 

Acompanha a demanda e responde ao cidadão sobre as providências adotadas.  

 A Ouvidoria trabalha na organização das manifestações e dos dados em relatórios gerenciais 

contribuindo para a avaliação dos serviços e ações de saúde, também dissemina informações, 

contribuindo para apurar as necessidades e a satisfação do usuário do Sistema Único de Saúde. 

 No objetivo de melhor atender as demandas de ouvidorias em saúde, torna -se necessário a 

descentralização do serviço, com ênfase ao atendimento à população, sendo assim torna-se 

necessário a implantação da ouvidoria em todos os serviços de saúde municipal dentro dos 

próximos quatro anos. 

 

 

36. ATIVIDADES REALIZADAS NO ÚLTIMO ANO  

 

  Em 2017 o serviço de ouvidoria em São Pedro Da Aldeia sofreu algumas mudanças com o 

objetivo de melhor atender a população. Realizamos a mudança da planta física interna para planta 

física externa, esse trabalho se caracterizou pela maior visibilidade da população maior desempenho 

da atividade de ouvidor.  

 Dentre as mudanças apontadas, estamos implantando as pesquisas de satisfação nas 

unidades de saúde do município e operacionalizando o atendimento via internet. 

 Abaixo segue a discriminação das manifestações recebidas, das quais referem-se a 

Solicitações de Especialidades, as Reclamações de UBSs e  a Solicitação de Informações.  

  

  

Ouvidoria Quantidades 

Denúncias 0 

Elogios 0 

Processos da Ouvidoria Geral do SUS 0 

Farmácia  21 

Reclamações de Pronto Socorro Municipal 0 

Reclamações de Unidades Básicas de Saúde  87 

Solicitações de atendimento odontológico para 

adultos  

08 

Solicitações de especialidades 43 
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Solicitações de Exames laboratoriais 13 

Solicitações fisioterapia 03 

Solicitações de informações 00 

Solicitações de tratamentos fora do domicílio 0 

Transportes 41 

Total geral das demandas recebidas 216 

   

           Observa - se o quanto é necessário a implementação e investimentos nas consultas 

especializadas e transportes no município, fato este que a gestão municipal de saúde deverá 

trabalhar em seus orçamentos nos últimos 4 anos. 

 

37. FINANCIAMENTO 

 

 O financiamento para o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade das três esferas de 

gestão – União, Estados e Municípios. O Fundo de Saúde está previsto na Constituição Federal 

Artigos 34, 35,156,160,167 e 198 e Emenda Constituição nº 29/2000.  

 Para acompanhamento da gestão financeira foi criado pelo Ministério da Saúde o relatório 

do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS que demonstra a despesa 

por categoria (corrente e capital), o investimento dos três níveis de governo, União, Estado e 

Município na Saúde, o percentual do investimento do município de acordo com a EC: 29 e os 

valores arcados anualmente.  

 O financiamento federal está composto por Blocos de Financiamento antes instituído pela 

Portaria nº 204 do ano de 2007 que foi alterada pela portaria nº 837 do ano de 2009, acrescentando 

o bloco de investimento na Rede de Serviços de Saúde. A sua transferência ocorre através de 

repasse “fundo a fundo”, ou seja, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.   

 Os blocos de recursos para o custeio SUS são os seguintes: Atenção básica, Atenção de 

média e alta complexidade, Vigilância em saúde, Gestão do SUS e Assistência farmacêutica e 

Investimento na Rede de Serviços de Saúde.  

 O financiamento da atenção básica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, 

sendo que os recursos federais comporão o Bloco Financeiro da Atenção Básica dividido em dois 

sub-blocos: Piso da Atenção Básica e Piso da Atenção Básica Variável (Fonte de Recurso 495).  

 Os recursos do Piso de Atenção Básica (PAB) são utilizados ao custeio de ações de atenção 

básica à saúde e o Piso da Atenção Básica Variável (PAB Variável) são recursos financeiros 

utilizados para o custeio de estratégias específicas desenvolvidas no âmbito da Saúde da Família,  

Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Bucal e outras estratégias, programas que o Ministério da 

Saúde implantar.  

 Os recursos correspondentes ao financiamento dos procedimentos relativos à média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar, Fonte de Recurso 496, compreende os recursos do Teto 

Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, FAEC – Fundo de Ações 

Estratégicas e Compensação, SAMU, CEREST - Saúde Trabalhador e CEO - Centro de 

Especialidades Odontológicas.  

 O financiamento para a vigilância em saúde (Fonte de Recurso 497) estão os recursos 

financeiros correspondentes às ações do Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle das 
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Doenças, Programa HIV/AIDS e outras DSTs, MAC - Vigilância Sanitária, PAB - Vigilância 

Sanitária, Programa de Tuberculose.  

 A assistência farmacêutica será financiada pelos três gestores do SUS devendo agregar a 

aquisição de medicamentos e insumos e a organização das ações de assistência farmacêuticas 

necessárias, de acordo com a organização de serviços de saúde. O bloco de financiamento da 

assistência farmacêutica Fonte de Recurso 498 se organiza em sub-bloco básico, sub-bloco 

estratégico e sub-bloco de medicamentos de dispensação excepcional.  

 O financiamento para a gestão, Fonte de Recurso 499, destina-se ao custeio de ações 

específicas relacionadas com a organização dos serviços de saúde, acesso da população e aplicação 

dos recursos financeiros do SUS. O financiamento deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da 

gestão, sendo composto pelos seguintes sub-blocos: Regulação, controle, avaliação e auditoria, 

Planejamento e orçamento, Programação, Regionalização, Gestão do trabalho, Educação em saúde 

e Incentivo à implementação de políticas específicas. 

  O financiamento para investimento em Rede de Serviços de saúde destina-se, 

exclusivamente, às despesas de capital.  

  O município de São Pedro da Aldeia atualmente recebe incentivos financeiros pelos 

seguintes blocos: Atenção básica, Média e alta Complexidade, Faec, Pacs, Vigilância em Saúde. 

 Vale ressaltar que os blocos de financiamentos da saúde sofrerá uma mudança, sendo os 

recursos financeiros divididos posteriormente em apenas duas contas: Custeio e Investimento. 

 

38. GESTÃO EM SAÚDE 

 

 A gestão em saúde pode ser compreendida como um conjunto de atividades relacionadas à 

responsabilidade de gerenciar um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional), que inclui as 

funções de coordenação, articulação, planejamento, monitoramento, regulação, controle, avaliação e 

auditoria. No SUS, a gestão inclui a participação de instâncias colegiadas, como as Comissões 

Intergestores e a participação e o controle social, por meio dos Conselhos de Saúde.  

 As primeiras referem-se às Comissões Intergestores Regionais (CIR), às Comissões 

Intergestores Bipartite (CIB) e a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), enquanto que os 

Conselhos de Saúde municipais, estaduais e nacional garantem a participação e o Controle Social.  

 A gestão combina saberes e técnicas – métodos e instrumentos – que representam, tanto 

acúmulos como novas abordagens, no campo da Saúde Pública/Saúde Coletiva, e é emoldurada 

pelo conjunto de legislações e normativas que, ao longo do tempo, foram definindo regulamentando 

a implementação do SUS, desde a Constituição Federal de 1988, passando por Leis e Decretos, até 

as Normas Operacionais e Portarias do MS.  

 Os recursos aplicados em saúde nos últimos anos vêm extrapolando os limites orçamentários 

previstos por lei (15%), entretanto as dificuldades ainda se encontram a cerca da gestão de saúde. O 

município de São Pedro Da Aldeia vem investindo nos últimos anos cerca de 53 milhões em saúde, 

no ano de 2017 tivemos uma perda na arrecadação a qual se definiu o orçamento em 

aproximadamente 43 milhões de reais, a gestão municipal de saúde atual vem tentando mecanismos 

de gestão capazes de reduzir os custos e promover saúde. 

  No ano de 2017 foi criada a gestão compartilhada, onde todos participam e tem o 

conhecimento dos objetivos principais no sistema municipal de saúde. A participação social foi um 

dispositivo importante na organização dos serviços de saúde municipal, atuando de forma contínua 

e colaborativa aos munícipes. 
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 As mudanças realizadas até o momento se caracterizou pela qualidade nos atendimentos de 

saúde, implantação dos dispositivos federais, melhoria das unidades básicas de saúde, apoio e 

gestão profissional, avanço nos indicadores de saúde. 

 

Diretriz 1: Garantir, ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com 

ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a 

política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. 

Objetivo: Fortalecer a rede de assistência à saúde. 

Metas 01: Ampliar a cobertura de estratégias de saúde da família 

Metas 02: Ampliar o quadro de recursos humanos com profissionais qualificados. 

Metas 03: Qualificar os profissionais da rede através de cursos e capacitações. 

Objetivos Ações estratégicas 2018 2019 2020 2021 

01 Transformar unidades básicas de 

saúde tradicionais (UBS), com 

planta física já adequada, em 

unidades de saúde da família, com 

o objetivo de atender a população e 

implantar maior cobertura. 

X X X X 

02 Realizar a convocação de agentes 

comunitários de saúde, para 

cobertura de áreas descobertas, 

assim como realizar novo concurso 

com o objetivo de ampliar a 

cobertura de estratégias de saúde da 

família. 

X X X X 

03 Fortalecer a atenção básica, através 

de oficinas e capacitações, com o 

objetivo de cumprir suas tarefas de 

forma: integral, coordenada, 

articulada. 

X X X X 

04  Adequar o número de profissionais 

técnicos e administrativos em todas 

as unidades de saúde, conforme a 

necessidade e calculo dimensional. 

Respeitando assim as atribuições de 

cada profissional, assim como o 

orçamento público municipal para 

saúde. 

X X X X 

05 Implantar os serviços de 

acolhimento e classificação de risco 

nas unidades de saúde, ampliando a 

cobertura de assistência e 

resolutividade na atenção básica, e 

reduzindo as internações por causas 

sensíveis. 

X X X X 

06 Qualificar as equipes de saúde, para 

atuar junto ao acolhimento com 

escutas qualificadas. 

X X X X 

07 Implementar políticas voltadas as 

políticas de atenção estratégicas e 

as prioritárias descritas no pacto 

X X X X 
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pela vida. 

08 Implementar ações voltadas ao 

PMAQ, e suas fases de 

acompanhamento. 

X X X X 

09 Instituir junto ao poder público 

executivo e legislativo, decreto ou 

portaria de gratificação salarial, 

para os profissionais da atenção 

básica, mediante ao alcance de 

metas, adesão e participação no 

último ciclo PMAQ. 

X X X X 

10 Desenvolver e acompanhar, junto a 

área técnica, as atividades do 

programa saúde na escola (PSE), 

em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação. 

X X X X 

11 Implantar em toda rede básica de 

saúde, o prontuário eletrônico 

Esus/AB, garantindo as 

informações do paciente e o envio 

do atendimento ao ministério da 

saúde. 

X X X X 

12 Fortalecer as unidades básicas de 

saúde, com equipes 

multidisciplinares, garantindo a 

inserção dos agentes de combates 

em endemias nas unidades, 

conforme nova PNAB. 

X X X X 

13 Implantar nova equipe de NASF 

tipo I, garantindo a cobertura para 

todas as estratégias de saúde da 

família. 

X X X X 

14 Implantar protocolos clínicos, com 

ênfase nas principais linhas de 

cuidados básicos e especializados, 

ambulatorial e hospitalar, 

garantindo ao usuário o 

atendimento adequado. 

X X X X 

15 Participar, acompanhar e fortalecer 

as ações voltadas a prevenção e 

tratamento de Doenças Crônicas 

não transmissíveis e transmissíveis, 

assim como as doenças de maior 

prevalência na região. 

X X X X 

16 Monitorar e acompanhar junto a 

área técnica, os usuários 

beneficiados com a bolsa família 

pelo governo federal. 

X X X X 

17  Ampliar a porta de entrada nas 

unidades básicas, ofertando o maior 

número de atendimentos o mais 

X X X X 
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precoce possível. 

18 Implantar junto às unidades básicas 

de saúde, as academias da saúde 

com prioridade as áreas de 

abrangência do NASF. 

X X X X 

19 Garantir a vigilância patrimonial 

das unidades em parceria com a 

secretaria de ordem 

públicas/guardas ou vigilantes 

municipais. 

X X X X 

20 Garantir os insumos básicos para 

realização dos serviços em toda 

rede básica de saúde. 

X X X X 

21 Garantir a manutenção das 

unidades, com serviços preventivos 

e especializados/ corretivos, 

incluindo equipamentos e prédios. 

X X X X 

22 Adequar as unidades de saúde, com 

planta física adequada para o 

atendimento a população. 

X X X X 

23 Adequar a rede de urgência e 

emergência, coma implantação de 

leitos de retaguarda no município. 

X X X X 

24 Reestruturar o serviço próprio de 

laboratório municipal de análise 

clínica, para atendimentos dos 

exames básicos de atenção a 

saúde. 

X X X X 

Responsáveis: Secretaria Municipal de Saúde, Subsecretaria de 

Atenção Básica, Departamento de Pessoal da Saúde, Secretaria Municipal de Administração, 

Programa Saúde na Escola, PMAQ, Coordenação de Alta e Média Complexidade e Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

 

 

Diretriz 2: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo 

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção 

Básica e da atenção especializada. (Ministério da Saúde). 

 

Objetivo 01: Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à Atenção Básica. 

(Ministério da Saúde). 

 

Meta 01: Aumentar em 10% a cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal até 2018 

e ampliar em 20% até 2021. 

 

Meta 02: Aumentar para 85 % a cobertura populacional estimada pelas equipes da Estratégia Saúde da 

Família até 2020. O aumento gradativo está previsto da seguinte forma: 8% em 2018, 10% em 2019, 

10% em 2020 totalizando o percentual de 85% de cobertura de esf. 

 

Meta 03: Aumentar em 20% a cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal até 2020 

sendo gradativa a ampliação em 10% até 2019 e 10% até 2021. 

 

Meta 04: Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada.  

Meta 05: Aumentar o número de equipes NASF garantindo a proporcionalidade de 01 NASF para 

cobertura de equipes de saúde da família. Totalizando 03 equipes NASF para o município. (Municipal). 

 

Objetivos Ações Estratégicas 2018 2019 2020 2021 
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01 Formar comissão de estudo para 

dimensionar o quadro de pessoal 

necessário por unidade básica de 

saúde 

X X X X 

02 Criação das vagas necessárias a 

suprir o déficit de pessoal (lei e 

concurso). 

X X X X 

03 Promover a realização de cursos de 

integração e capacitação. 

X X X X 

04 Construção e funcionamento da 

UBS Estação, Recanto do Sol, 

botafogo. 

X X X X 

05 Melhorar o acesso na ação coletiva 

de escovação dental 

supervisionada 

X X X X 

06 Ampliar cobertura com equipes do 

NASF. 

X X X X 

07 Ampliar o número de Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). 

X X X X 

08 Construir consultórios 

odontológicos nas novas UBS. 

X X X X 

09 Implantar as novas sedes das 

unidades Baleia, Porto Do Carro, 

Rua Do Fogo, Arruda/Orquídea. 

X X X X 

Responsáveis: Secretaria de Saúde, Subsecretaria de 

Atenção Básica, Departamento de Pessoal da Saúde e 

Diretoria de Infraestrutura.            

   

 

 

 

Diretriz 3: Fortalecimento de Rede Especializada em Saúde 

Objetivos 01: Ampliar a rede de serviço especializado 

Objetivos 02: Utilização de mecanismos que propiciem à ampliação do acesso a rede especializada 

Meta 01: Ampliar o quadro de especialistas para atender um mínimo de 70% da população, 

respeitando as portarias ministeriais. 

Meta 02: Ampliar a oferta de serviços dentro da rede especializada de saúde. 

Meta 03: Ampliar os serviços de capacitações e educação permanente a rede especializada de saúde. 

Objetivos Ações 

 

2018 2019 2020 2021 

01 Implantar protocolos para a 

utilização do acesso aos serviços 

assistências especializados, 

incluindo a revisão quando 

necessário das situações que 

englobam riscos. 

X X X X  

 

 

02 Implantar protocolo clínico de 

referência e contra referência as 

X X X X  
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especialidades, realizando 

capacitações contínuas e 

reformulando quando necessário. 

03  Implantar o atendimento pelo 

programa melhor em casa, 

estimulando o trabalho em equipe 

multidisciplinar, com ênfase a 

interdisciplinaridade familiar aos 

maiores acometidos. 

X     

04  Garantir a cobertura de 

especialistas necessários ao 

atendimento a população, 

respeitando o dimensionamento da 

portaria 1.631. 

X X X X  

05 Implementar as políticas voltadas a 

informatização, garantindo o 

atendimento via prontuário 

eletrônico, com o máximo de 

informações precisas, unificando o 

sistema único de saúde municipal. 

X X X X  

06 Implantar o serviço de educação 

continuada, fortalecendo o 

crescimento profissional. 

X X    

07 Promover a aproximação da rede 

especializada com a Atenção 

Básica e demais componentes da 

rede municipal de saúde, facilitado 

o processo de trabalho e ofertando 

os melhores serviços ao usuário. 

X X X X  

08 Ampliar a rede de serviços, com a 

implantação de exames de apoio 

diagnóstico terapêutico 

(colonoscopia, endoscopia, 

ecocardiograma entre outros) 

X X X X  

09 Aderir programas ministeriais com 

base na prevenção, promoção e 

tratamento. 

X X X X  

10 Implantar serviço especializado de 

feridas, com ênfase a prevenção de 

úlcera venosa, pé diabético e 

ostomias. 

X X    

11 Estabelecer comissões de 

fiscalizações e acompanhamentos 

dos serviços especializados. 

X X    

12 Implantar serviços administrativos, 

com ênfase ao setor de protocolo, 

com o objetivo de atender melhor a 

população. 

X X    

Responsáveis: Secretaria de Saúde, Coordenaão de Alta e Média Complexidade, Departamento de 

Pessoal da Saúde, Secretaria Municipal de Administração e Educação Continuada. 
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POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Objetivos Ações 2018 2019 2020 2021 

01 Implantar prontuário eletrônico, 

com o objetivo de integrar as 

informações junto a rede 

municipal de saúde. 

X X X X 

02 Promover articulação junto ao 

sistema de regulação, controle e 

avaliação, proporcionando 

prioridade dentro dos princípios 

da equidade e integralidade da 

assistência. 

X X X X 

03 Garantir condições adequadas de 

trabalho, ofertando equipamentos 

necessários ao atendimento. 

X X X X 

04 Contratar especialistas 

necessários à assistência de 

saúde, respeitando as 

determinações da portaria 1.631, 

assim como equipe de apoio: 

enfermeiros, nutricionistas, 

fonoaudiólogo, e assistentes 

sociais.  

X X X X 

05 Aperfeiçoar o sistema de 

marcação de consultas 

especializada, garantindo o 

atendimento a população o mais 

precoce possível. 

X X X X 

07 Implantar protocolo de 

atendimento com classificação de 

risco. 

X X X X 

08 Adequar à planta física da 

unidade, garantindo o 

atendimento a população com 

dignidade. 

X X X X 

Responsável por acompanhar: Secretaria municipal de saúde, Coordenação/Direção de Média e Alta 

Complexidade, Coordenação Políclinica, Conselho Municipal de Saúde. 

 

 

 

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA E CENTRO ESPECIALIZADO 

ODONTOLÓGICO 

Objetivo 4: Ampliar a Cobertura de saúde bucal 

Meta 01: Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada. 

Meta 02: Implantar serviço de laboratório de Próteses. 

Meta 03: Ampliar a cobertura de saúde bucal dentro do centro especializado. 
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Objetivo Ações Estratégias 2018 2019 2020 2021 

01 Implantar equipes de saúde 

bucal em 100% da rede básica 

de saúde, com prioridade as 

equipes de saúde da família. 

X X X X 

02 Remodelar a assistência 

odontológica nas unidades 

básicas de saúde, priorizando o 

tratamento e acompanhamento. 

X X X X 

03 Garantir as metas mínimas de 

atendimento, garantindo a 

assistência a toda população, 

dando acesso às consultas 

programadas e demandas livres. 

X X X X 

04 Retomar as ações de promoção, 

prevenção e tratamentos em 

saúde bucal, com interface com 

a rede de educação municipal, 

priorizando as ações de 

educação em saúde. 

X X X X 

05 Elaborar, acompanhar e 

implantar protocolos de 

assistência a saúde bucal, 

apresentando fluxo de referência 

e contra referência junto ao 

serviço especializado. 

X X X X 

06 Implantar protocolo de 

classificação de risco 

(individual/ coletiva) respeitando 

os princípios da integralidade e 

equidade no acesso. 

X X X X 

07 Realizar capacitações para todos 

os profissionais da rede de saúde 

bucal, dando ênfase na educação 

continuada. 

X X X X 

08 Prover manutenção preventiva/ 

corretiva dos equipamentos para 

toda rede de saúde bucal. 

X X X X 

09 Garantir os insumos mínimos 

para atendimentos aos usuários, 

com base nos recursos 

disponibilizados para esta 

finalidade. 

X X X X 

10 Integrar os profissionais de 

saúde bucal das estratégias de 

saúde da família, junto as visitas 

domiciliares, tendo em vista as 

diretrizes ministeriais do 

programa. 

X X X X 

11 Rever, implantar e acompanhar a 

utilização dos protocolos 

X X X X 
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clínicos, para garantir acesso aos 

serviços de saúde bucal, que 

incluam critérios de risco social, 

objetivando maior equidade. 

12 Garantir que toda rede de saúde 

bucal, realize o atendimento via 

prontuário eletrônico (Esus/Ab), 

de forma articulada com a rede 

especializada. 

X X X X 

13 Manter atualizado via CNES, 

todos os profissionais de saúde 

bucal do município.  

X X X X 

14 Implantar nos protocolos 

assistenciais de saúde bucal, a 

assistência e saúde dos 

trabalhadores. 

X X X X 

15 Ampliar os serviços de saúde 

coletiva, com ações 

supervisionadas de saúde bucal, 

com ênfase na cobertura ampliada 

de escovação. 

X X X X 

16 Aumentar através de processo 

seletivo ou concurso público, o 

quantitativo de profissionais 

especializados para o centro de 

especialidade odontológica. 

X X X X 

17  Implantar laboratório para 

confecção de próteses dentárias e 

aparelhos odontológicos no 

município. 

X X X X 

18 Estabelecer fluxo de atenção junto 

ao programa saúde na escola, com 

ênfase na prevenção, tratamento e 

acompanhamento da saúde bucal. 

X X X X 

Responsável por Acompanhar: Secretaria Municipal de Saúde, Direção/ Coordenação de saúde Bucal. 

 

 

 

Diretriz 5: Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da Rede 

Cegonha, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. (Ministério da Saúde) 

Objetivo 1: Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do 

Câncer de Mama e do Colo de Útero.(Municipal). 

Objetivo 2: Organizar a rede de atenção a saúde materno e infantil para garantir acesso, acolhimento 

e resolutividade / Implementar a Rede de Atenção Materno- Infantil . 

Meta 01: Aumentar o percentual de parto normal 

Meta 02: Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-

natal. 

Meta 03: Realizar teste de sífilis nas gestantes usuárias do SUS. 

Meta 04: Reduzir o número de óbito materno. 
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Meta 05: Reduzir em 5% a taxa de mortalidade infantil. 

Objetivos Ações Estratégicas 2018 2019 2020 2021 

01 Fortalecer e ampliar as ações de 

Prevenção, detecção precoce e 

tratamento oportuno do Câncer de 

Mama e do Colo de Útero. 

X X X X 

02 Aumentar o número de coleta de 

exames citopatológicos, 

principalmente nas unidades 

básicas de saúde e estratégias de 

saúde da família. 

X X X X 

03 Ampliar o número mamografias 

nas unidades básicas de saúde e 

estratégias de saúde da família, 

respeitando as diretrizes do 

ministério da saúde. 

X X X X 

04 Reduzir o número de cesáreas no 

município, em pactuação com a 

maternidade. 

X X X X 

05 Implantar ações de captação e 

acompanhamento das gestantes no 

pré-natal. 

X X X X 

06 Realizar teste rápido em todas as 

gestantes, desde a primeira 

consulta de pré-natal, até os 

atendimentos na maternidade. 

X X X X 

07 Monitorar os casos gestantes com 

sífilis e hiv, realizando as 

notificações e busca ativa sempre 

que necessário totalizando a 

notificação de 100% dos casos. 

X X X X 

08 Garantir no mínimo 7 ou mais 

consultas de pré natal. 

X X X X 

09 Garantir acesso ao pré-natal de 

100% das gestantes na rede 

municipal de saúde. 

X X X X 

10 Garantir acesso e 

acompanhamento a 100% das 

crianças das crianças até um ano 

de vida. 

X X X X 

11 Implantar o plano municipal da 

rede cegonha em consonância 

com o plano regional. 

X X X X 

12 Estabelecer protocolos e 

fluxogramas de pré-natal e saúde 

da mulher para atendimento a toda 

população. 

X X X X 

13 Fomentar as discussões sobre 

óbitos maternos junto às unidades 

básicas de saúde, com ênfase na 

diminuição desses casos. 

X X X X 
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14 Implantar Comissão para análise 

dos óbitos maternos, infantis e 

fetais. 

X X X X 

15 Implantar junto ao serviço de 

educação continuada, oficinas de 

capacitações a todos os 

profissionais atuantes na área 

técnica, priorizando a prática 

adequada. 

X X X X 

16 Garantir a vacinação de todas as 

crianças no principal ciclo de vida 

em consonância com as 

determinações ministeriais. 

X X X X 

Responsáveis por fiscalizar: Secretaria Municipal de Saúde, Atenção básica, Coordenação de saúde 

da Mulher, Vigilância em saúde, Conselho Municipal de Saúde. 

 

 

 

 Diretriz 6: Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 

crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e 

prevenção. 

Objetivo01: Melhoria das condições de Saúde do Idoso e portadores de doenças crônicas, com 

ênfase na hipertensão e diabetes, mediante qualificação da gestão e das redes de atenção. 

Meta 01: Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis – DCNT (Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias 

crônicas 

Meta 02: Reduzir em 2% a taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura de fêmur 

(municipal). 

Objetivos Ações estratégicas 2018 2019 2020 2021 

01 Reduzir as taxas de óbito 

prematura ( <70 anos), realizando 

as ações de prevenção a saúde. 

X X X X 

02 Contratar especialistas (geriatra) 

para atuação na policlínica 

municipal e matriciamento as 

unidades básicas de saúde. 

X X X X 

03 Realizar capacitação das equipes 

de saúde no atendimento a pessoa 

idosa e portadora de doenças 

crônicas não transmissíveis. 

X X X X 

04 Ampliar o acesso, assim como a 

estratificação de riscos, das 

condições crônicas. 

X X X X 

05 Promover ações preventivas as 

populações idosas do município. 

X X X X 

06 Reduzir o número de internações 

de idosos, por fratura de fêmur. 

X X X X 

07 Adquirir equipamentos de 

mobilidade para as pessoas idosas 

com necessidade (bengala, cadeira 

X X X X 
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de rodas, muletas, andadores), 

todos com recomendação 

profissional. 

 

 

 

Responsáveis por Fiscalizar: Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Coordenação de Média e Alta 

Complexidade. 

 

 

 

Diretriz 7: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e 

vigilância em saúde. (Ministério da Saúde) 

 

Objetivo 01: Fortalecer a promoção e Vigilância em Saúde.  

Objetivo 02: Programar e executar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção 

da saúde e redução das desigualdades sociais. 

 

Objetivo 3: Reduzir óbito por dengue aprimorando a vigilância ambiental no controle da endemia.  

Meta 01: Alcançar a cobertura vacinal em 95% nas crianças menores de 1 ano.  

Meta 02: Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.  

Meta 03: Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose.  

Meta 04: Aumentar a proporção de cura de casos novos de hanseníase.  

Meta 05: Reduzir a incidência de sífilis congênita.  

Meta 06: Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos.  

Meta 07: Investigar os óbitos infantis e fetais.  

Meta 08: Investigar os óbitos maternos.  

Meta 09: Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil (MIP).  

Meta 10: Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida.  

Meta 11: Encerrar 80% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN, em até 

60 dias a partir da data de notificação. 

 

Meta 12: Ampliar em 10% em relação ao ano anterior a notificação e a investigação de casos de 

doenças ou agravos relacionados ao trabalho. 

 

Meta 13: Integrar as ações do ambulatório DST/AIDS nas campanhas de preventivo de câncer de 

colo de útero e mama entre outras junto as unidades de saúde com oferta de palestras, oficinas sobre 

Doença Sexualmente Transmissível (DST)/Aids, oferta do teste rápido para HIV e 

Sífilis.(Municipal). 

 

Meta 14: Promover 01 campanha direcionada a mulheres com promoção de atividades educativas. 

(Municipal). 

 

Meta 15: Ampliar para 100% as ações de intervenção de vigilância ambiental nas análises com 

resultados insatisfatórios realizados em amostras de água para consumo humano quanto aos 

parâmetros: coliformes totais, cloro residual e livre, e turbidez. 

 

Meta 16: Promover busca ativa de domicílios servidos por rede de esgoto que não utilizam esse 

serviço, conforme demanda repassada do órgão responsável. (Municipal). 

 

Meta 17: Promover política intersetorial em 100% das ações de saúde, pertinentes à urbanização de 

moradias irregulares e assentamentos. 

 

Meta 18: Reduzir índice de pendência para 10% (vistorias em domicilio) conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde (Municipal). 

 

Meta 19: Aumentar em 20% o número de vistorias em domicílios em relação ao ano anterior. 

(Municipal). 

 

Objetivo Ações Estratégicas 2018 2019 2020 2021 

01  Capacitar 100% dos vacinadores 

atuantes na rede SUS municipal 

X X X X 

02 Implantar protocolo de 

imunização de acordo com as 

X X X X 
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normas ministeriais.  

03 Implantar protocolo operacional 

padrão para imunização. 

X X X X 

04 Realizar Monitoramento de 

cobertura vacinal com parâmetros 

municipais. 

X X X X 

05  Implantar sistema de SISPNI em 

todas as unidades de saúde com 

conectividade. 

X X X X 

06 Captar precocemente as crianças 

para a realização de puericultura e 

vacinação, buscar faltosos e não 

perder a oportunidade de  

vacinação. 

X X X X 

07 Implantar protocolos de 

assistência a portadores de 

tuberculose. 

X X X X 

08 Divulgar perfil epidemiológico 

dos casos de tuberculose no 

município. 

X X X X 

09 Realizar treinamento mais 

capacitação de todos os 

profissionais da saúde, para 

captação de novos casos e 

tratamentos. 

X X X X 

10 Realizar reuniões e capacitações 

das equipes de saúde na 

abordagem aos portadores de HIV. 

X X X X 

11 Viabilizar acesso dos pacientes 

aos testes rápido de HIV. 

X X X X 

12 Fortalecer junto às outras 

diretorias as ações de 

descentralização para detecção 

dos casos de Hanseníase para as 

UBS. 

X X X X 

13 Reforçar a importância 

acompanhamento dos casos 

confirmados de Hanseníase e seus 

comunicantes pela equipe PSF. 

X X X X 

14 Manter atualizado o 

acompanhamento e 

desenvolvimento da vigilância 

epidemiológica. 

X X X X 

15 Participar junto às outras 

diretorias das reuniões com o 

grupo técnico de Sífilis visando 

aumentar a meta estipulada pelo 

programa. 

X X X X 

16 Monitorar os casos através do 

SINAN 

X X X X 

17 Acompanhar em parceria junto X X X X 
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aos laboratórios para melhoria da 

qualidade dos exames de detecção 

da Sífilis. 

18 Manter as 3 coletas de VDRL 

preconizadas no protocolo. 

Realizar teste rápido de sífilis nas 

UBS com profissionais 

capacitados. 

Realizar capacitação para ampliar 

números de profissionais 

aconselhadores aptos a realizar 

referido exame de sífilis. 

Intensificar a busca ativa dos 

comunicantes de casos positivos 

de sífilis. 

 

X X X X 

19 Realizar a digitação no Sinan de 

HIV/AIDS 

X X X X 

20 Acompanhar os pacientes internados 

com suspeita ou confirmados de 

HIV/AIDS. 

X X X X  

21 Fortalecer junto às outras diretorias 

as ações de descentralização para 

detecção dos casos de HIV/AIDS 

para as UBS. 

X X X X  

22 Divulgar e estimular a notificação 

de casos de infecção de 

adultos/crianças e gestante HIV para 

todos os serviços de saúde 

X X X X  

23 Melhorar a notificação dos casos de 

AIDS adulto/criança e gestante HIV. 

X X X X  

24 Realizar 01 treinamento para 

profissionais da rede de saúde sobre 

a transmissão vertical de 

HIV/Sífilis. 

X X X X  

25 Apoiar e realizar atividades de 

incentivo ao pré-natal e aos exames 

de HIV/Sífilis no primeiro e terceiro 

trimestre. 

X X X X  

26 Acompanhar 100% das gestantes 

HIV + com atendimento 

multidisciplinar 

X X X X  

27 Garantir o acompanhamento 

de100% de crianças expostas ao 

HIV com equipe multidisciplinar, 

vacinas, exames e consultas até 02 

anos de idade. 

X X X X  

28 Promover espaços de discussão 

sobre a temática HIV e Sífilis, 

juntos ao comitê de morte materna e 

infantil no Município de São Pedro 

X X X X  



 

                                                                                                                               
 84 

da Aldeia. 

29 Fortalecer as ações de investigação 

para controle do óbito infantil e 

fetal. 

X X X X  

30 Monitorar trimestralmente o banco 

de dados da base municipal (SIM). 

X X X X  

31 Promover ações de educação 

permanente em saúde sobre 

preenchimento adequado das 

Declarações de óbitos, qualificando 

80% os profissionais atuantes no 

município. 

X X X X  

32 Alimentar o banco de dados 

municipal (SINAN) em prazo 

adequado 

X X X X  

33 Articular com a Subsecretaria de 

Atenção básica de Políticas para 

Mulheres, Programa da saúde do 

adulto, divisão de atenção básica e 

projetos acadêmicos e atividades 

que promovam discussão sobre 

gêneros, violência, direitos. 

X X X X  

34 Participar das campanhas de 

prevenção de câncer de colo de 

útero e mama e outras junto às 

unidades de saúde com oferta de 

palestras, oficinas sobre DST/Aids, 

oferta do teste rápido de HIV e 

Sífilis. 

X X X X  

35 Instituir calendário para realização 

das atividades educativas na rede 

assistencial municipal 

X X X X  

36 Viabilizar estudo para implantação 

de horário alternativo para vacina de 

mães que trabalham. 

     

37 Estruturar do Laboratório Municipal 

de Vigilância da Água ou 

contratação de serviço em atenção 

ao Elenco 3 do Vigiassus (item 3.4), 

em parceria com a região em saúde. 

X X X X  

38 Implantar rotina de ação 

intersetorial para análise da água no 

município. 

X X X X  

39 Dimensionar quadro de pessoal 

necessário por unidade nova e 

ampliada. 

X X X X  

40 Criação e provimento das vagas 

necessárias a suprir o déficit de 

pessoal (lei e concurso). 

X X X X  

41 Promover cursos de integração e 

capacitação. 

X X X X  
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42 Aprimorar a política de controle e 

combate a dengue. 

X X X X  

43 Realizar em pelo menos 2 

sábados/mês trabalho de 

recuperação de imóveis fechados. 

X X X X  

44 Manter Atualizado o cadastro das 

imobiliárias. 

X X X X  

45 Realizar reuniões com Sindicatos e 

outras instituições para ações 

conjuntas. 

X X X X  

46 Aprimorar a política de controle e 

combate a dengue. 

X X X X  

47 Buscar junto à PROLAGOS lista de 

domicílios servidos por rede de 

esgoto que não utilizam esse serviço 

X X X X  

48 Propor ações de intervenção nos 

locais com resultados insatisfatório 

da àgua. 

X X X X  

49 Realizar análise de cloro residual e 

turbidez. 

X X X X  

50 Instituir calendário para realização 

das atividades educativas na rede 

assistencial municipal. 

X X    

51 Alimentar o banco de dados 

municipal (SINAN) em prazo 

adequado. 

X X X X  

Responsáveis: Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, Epidemiológica, Sanitária, 

Ambiental, Atenção Básica. 

 

 

 

 Diretriz 8: Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS. 

Objetivo 1: Implementar ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) para qualificação das 

Redes de Atenção do Município. 

Objetivo 2: Melhorar as condições de trabalho com criação de novos cargos e adequação do 

número de profissionais à estrutura da Rede de serviços próprios. 

Objetivo 3: Melhorar o desempenho dos servidores para melhoria da qualidade e eficiência dos 

serviços de saúde do Município. 

(Municipal). 

Objetivo 4: Implantar PCCS dentro da realidade da Autarquia Municipal de Saúde e adequação 

dos cargos/funções específicos da saúde. 

Objetivo 5: Incentivar a utilização da rede municipal de saúde como campo de pesquisa e estágios 

acadêmicos. (Municipal). 

Objetivo 5: Implantar comissão de ética e pesquisa em saúde no município. 

Meta 01: Implantar as funções dos cargos 

Meta 02: Adequar à nomenclatura de alguns cargos (ex: agente de combates de endemias) 

Meta 03: Criar sistema de armazenamento e compensação de banco de horas, mediante lei 

específica, até 2020. 

Meta: 04: Criar sistema de convocação e pagamento de serviços extraordinários, mediante 

adequação na legislação, até 2020. 
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Meta: 05: Criar sistema de concessão de férias e licenças. 

Meta: 06: Rever sistema de lotação, substituição e remoção de pessoal. 

Meta 07: Rever sistema de avaliação funcional. 

Meta 08: Rever o sistema de incentivos por cargo, funções e local de trabalho, até 2019. 

Meta 09: Implementar ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) para 100% dos serviços de 

saúde próprios. 

Meta 10: (novo objetivo proposto) Regulamentar e fortalecer os convênios com as instituições de 

ensino visando motivar os acadêmicos a realização de estagiários e pesquisas no serviço municipal 

de saúde. 

Objetivos Ações Estratégicas 2018 2019 2020 2021 

01 Criação de plano de capacitação e 

aperfeiçoamento dos servidores da 

rede municipal de saúde 

X X X X 

02 Promover cursos de integração e 

capacitação 

X X X X 

05 Criar Comissão de Saúde para 

discussão do PCCS. 

X X X X 

06 Criar sistema de concessão de 

férias e licenças, mediante 

programação anual. 

X X X X 

07 Implantar núcleo de apoio à saúde 

dos trabalhadores, com base na 

assistência a saúde desses 

profissionais. 

X X X X 

08 Remodelar modelo de avaliação 

funcional que oriente as ações de 

recursos humanos. 

X X X X 

09 Criar sistema de concessão de 

estágios, com base legal em 

consonância com o ministério da 

educação e ministério da saúde. 

X X X X 

10 Implantar comissão de ética e 

pesquisa  em saúde no município. 

X X X X 

11 Criação de sistema de lotação, 

substituição e remoção de pessoal. 

X X X X 

12 Criação de novo modelo de 

avaliação funcional que oriente as 

ações de recursos humanos 

X X X X 

13 Implantar plano de cargos e 

salários aos servidores da saúde. 

X X X X 

Responsáveis: Secretaria Municipal de Saúde, Atenção básica, Vigilância em saúde, Conselho 

Municipal de Saúde, Comissão de Saúde. 

 

 

 

Diretriz 9: Fortalecer o controle social para o exercício de seu papel. 

Objetivo: Fortalecer, ampliar e capacitar o controle social. 

Meta 01: Fiscalizar e avaliar a execução de 100% dos instrumentos de gestão. 

Meta 02: Realizar, no mínimo, uma capacitação por ano, aos Conselheiros de Saúde para o 

exercício de seu papel. 
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Meta 03: Manter atualizado o cadastro do Conselho Municipal de Saúde e garantir o cumprimento 

de 100% das deliberações e resoluções do Conselho Municipal de Saúde. 

Meta 04: Estruturar o Conselho Municipal de Saúde com orçamento próprio e adequação de 

infraestrutura. 

Meta 05: Realizar uma Conferência Municipal de Saúde a cada quatro anos. 

Meta 06: Avaliar e garantir o cumprimento das propostas da Conferência Municipal de Saúde 

como orientadoras para organização do SUS. 

Objetivo Ações Estratégicas 2018 2019 2020 2021 

01 Fiscalizar e avaliar a execução 

dos instrumentos de gestão. 

X X X X 

02 Promover cursos de 

capacitação aos conselheiros e 

população. 

X X X X 

03 Manter o site do conselho e o 

cadastro atualizado. 

X X X X 

04 Implantar salas com 

infraestrutura para o conselho. 

X X X X 

05 Realizar Conferencia 

Municipal de Saúde nos 

próximos quatro anos. 

X X X X 

06 Acompanhar a execução da 

programação anual de Saúde. 

X X X X 

07 Acompanhar o cumprimento 

das propostas e diretrizes do 

Plano Municipal de Saúde e 

da Conferência de Saúde. 

X X X X 

08 Reformular junto a gestão 

municipal, sempre que 

necessário o plano municipal 

de saúde. 

X X X X 

Responsáveis: Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Atenção Básica, 

Média e Alta Complexidade. 

 

 

 

Diretriz 10: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade mediante 

estruturação e investimentos na Rede de Serviços da Saúde. (Municipal). 

Objetivo 1: Reestruturar (construir/ reformar/ ampliar) as áreas físicas das unidades próprias. 

Objetivo 2: Investir em estrutura e equipamentos em Unidades de saúde próprias da rede municipal, 

com ambiência adequada. 

Objetivo 3: Investir em Tecnologia da Informação para as unidades de saúde próprias. 

Objetivo Ações Estratégicas 2018 2019 2020 2021 

01 Implantar prontuário 

eletrônico em todas as 

unidades básicas de saúde. 

X X X X 

02  Equipar com computadores a 

Rede municipal de urgência e 

emergência, com prontuário 

integrado a secretaria 

municipal de saúde. 

X X X X 
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03 Incrementar as 24 UBS com 

equipamentos de informática, 

bem como ter sistema 

integrado com as redes de 

serviço municipal, estadual e 

ministerial. 

X X X X 

Responsáveis: Secretaria Municipal de Saúde, Atenção básica, Vigilância em saúde, Conselho 

Municipal de Saúde, Comissão de Saúde. 

 

 

 

Diretriz 11: Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência 

de crack e outras drogas. (Ministério da Saúde). 

Objetivo 1: Implantar e implementar a Rede de Atenção à Saúde Mental ampliando o acesso à 

atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção 

em saúde e outros pontos intersetoriais. 

Meta 1: Aumentar a cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial 

Meta 2: Implantar o caps A/D no município 

Meta 3: Capacitar ao ano 50 % de cada equipe de saúde (UBS) em saúde mental. 

Objetivo Ações Estratégicas 2018 2019 2020 2021 

01 Ampliar número de 

profissionais capacitados na 

abordagem ao usuário com 

transtorno mental. 

X X X X 

02 Descentralizar a Rede de 

Atenção Psicossocial 

municipal, fornecendo o 

matriciamento as Unidades 

Básicas De Saúde. 

X X X X 

03 Realizar estudo e 

planejamento sobre a 

viabilidade da realização de 

serviços de saúde mental 

municipal por meio de 

servidores próprios. 

X X X X 

04 Realizar o Dimensionamento 

do quadro de pessoal 

necessário por unidade nova 

ou  ampliada. 

X X X X 

05 Melhorar infraestrutura 

ambulatorial e hospitalar. 

X X X X 

06 Promover cursos de 

integração e capacitação. 

X X X X 

07 Implantar CAPS álcool e 

drogas no município. 

X X   

Responsáveis: Secretaria Municipal de Saúde, Atenção básica, Vigilância em saúde, Conselho 

Municipal de Saúde, Comissão de Saúde. 

 


