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APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Saúde (PMS) é uma ferramenta de gestão que tem por finalidade apresentar o
Planejamento da Secretaria da Saúde a partir do diagnóstico realizado pelas diversas áreas técnicas visando
à melhoria das condições de saúde da população.
Sua elaboração mobilizou técnicos, gestores e representantes da sociedade civil representados no Conselho
Municipal de Saúde, se aprofundando nos problemas apontados nas discussões com a população, na
situação epidemiológica e situação da rede local, indicando propostas de melhorias no modelo de atenção e
gestão.
O Plano Municipal de Saúde explicita os compromissos do governo para o setor Saúde e orienta as ações
do gestor a partir de uma análise situacional. Aponta as necessidades e peculiaridades de cada área, com
diretrizes, ações, indicadores e metas a serem cumpridas, de acordo com as necessidades da população.
Fundamenta-se nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde: universalidade, integralidade,
equidade e participação popular.
O Plano Municipal de Saúde 2018 -2021 será revisado anualmente a partir do monitoramento e da avaliação
das condições de saúde da população, expressos nas Programações Anuais de Saúde - PAS e Relatório
Anual de Gestão - RAG de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2001 e da Lei Federal Complementar nº
141/2012.
Constam neste PMS: as orientações de Governo, as demandas e as propostas do próprio Conselho
Municipal de Saúde, e principalmente o perfil epidemiológico da comunidade.
As ações de promoção de Saúde e prevenção de doenças terão prioridade, com a atuação da Atenção
Básica, sem perder de vista a importância que assumem as ações de recuperação.
O Plano Municipal de Saúde para o ano de 2018 -2021 será operacionalizado por meio dos Programas
Municipais e Projetos, onde serão definidas as atividades específicas, o cronograma e os recursos
necessários, concluindo assim, o direcionamento das políticas do SUS para o Município.
A Metodologia utilizada para elaboração do Plano Municipal de Saúde obedeceu à legislação vigente e o
referencial sugerido pelo Planeja SUS que define o Plano Municipal de Saúde como "um instrumento que, a
partir de uma análise situacional apresenta as intenções e resultados a serem buscados no período de
quatro anos, que devem ser a expressão das políticas, dos compromissos e das prioridades de saúde numa
determinada gestão do sistema" (PLANEJASUS).
O Plano Municipal de Saúde 2018 -2021 foi apresentado na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Saúde realizada em 12 de dezembro de 2017 e aprovado conforme Resolução nº053/2017.
1

II - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
2.1- PERFIL REGIONAL
A macrorregião denominada Vale do Paraíba está localizada entre as regiões metropolitanas de São Paulo e
Rio de Janeiro, composta por uma região serrana, uma região litorânea e duas regiões ao longo da Rodovia
Presidente Dutra, diferenciadas pelo grau de urbanização, tamanho das cidades e perfil econômico. A
somatória das populações de todas as cidades da região é de aproximadamente 2.475.879 habitantes
(Fonte: Emplasa, GIP/CDI,2017).
Engloba 39 municípios, que na área da Saúde estão ligados administrativamente à Direção Regional de
Saúde - DRS XVII, subdivididos em Colegiados de Gestão Regional conforme segue:
Colegiado de Gestão do Circuito da Fé e Vale Histórico: (17 municípios) - Aparecida, Arapeí, Areias,
Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Piquete, Patim,
Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Silveiras.
Colegiado de Gestão do Litoral Norte: (04 municípios) - Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba.
Colegiado de Gestão do Vale do Paraíba e Região Serrana: (10 municípios) - Campos do Jordão,
Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento
do Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé.
Colegiado do Alto Vale do Paraíba (08 municípios) - Caçapava, lgaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro
Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos.
O Vale do Paraíba é uma região sócio econômica que abrange parte do leste do Estado de São Paulo e
oeste do Estado do Rio de Janeiro, e que se destaca por concentrar uma parcela considerável do PIB do
Brasil. O nome se deve ao fato de que a região é a parte inicial da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.
Cabe ressaltar que o nome se refere apenas a uma região com certas características sócio econômicas, já
que o rio Paraíba do Sul se estende ao longo de quase todo o comprimento do Estado do Rio de Janeiro e
separando-o do Estado de Minas Gerais (PAREPS, 2008).
A região possui um parque industrial altamente desenvolvido, com destaque para os setores
automobilísticos, aeroespacial / aeronáutico, bélico, metal mecânico e siderúrgico, entre outros.
A atual estrutura fundiária do Vale do Paraíba é fruto de mudanças significativas na forma de distribuição das
terras ocorridas a partir da decadência do café, quando as grandes glebas de terras provenientes de
heranças familiares foram partilhadas. Essas partilhas continuaram ocorrendo à medida que as gerações
2

foram se sucedendo, resultando numa região caracterizada por pequenas propriedades e produção
agropecuária marcadamente familiar.

Mapa 1- Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Fonte: https://www.emplasa.sp.gov.br/RMVPLN )

2.2- PERFIL DA MICRO REGIÃO DE SAÚDE DO LITORAL NORTE
Os Municípios do Colegiado de Gestão do Litoral Norte formam uma microrregião com especificidades
regionais que a diferencia dos demais pertencentes à DRS-17. Possuem geografia peculiar com acidentes
geográficos e grande extensão litorânea, e são ocupados por grande migração devido à expansão imobiliária
na década de 70.
Os Municípios de Caraguatatuba e São Sebastião possuem economia mista, comercio, turismo e indústria,
enquanto Ubatuba e Ilhabela têm sua economia baseada no turismo; são cidades de veraneio que tem sua
população duplicada nos períodos de temporada, feriados prolongados e finais de semana.
O acesso é feito pelas rodovias: dos Tamoios, Rodovia Rio-Santos, Moji-Bertioga e Osvaldo Cruz.
População Litoral Norte - SP, 2017.
Município
População
Caraguatatuba
111.787
Ilhabela
31.988
São Sebastião
83.314
Ubatuba
85.866
Total
312.955
Fonte: Sistema Seade de Projeções Populacionais em 1º de julho de 2017
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2.3- PERFIL GERAL DO MUNICÍPIO
2.3.1- Características Gerais do Município
O município de São Sebastião está situado no Litoral Norte do Estado de São Paulo, a área da unidade
territorial é de 403,34Km² sedo que cerca de 65 % da área total é ocupada pelo Parque Estadual da Serra do
Mar que tem uma área de 271,40 km². A latitude do distrito sede do Município é -23,4536º, a Longitude é 45,2435º e sua altitude é de 1 m.
A emancipação Política do Município ocorreu em 16 de março de 1636, seu Padroeiro é São Sebastião
comemorado em 20 de janeiro.
O atual prefeito Felipe Augusto, foi eleito para mandato de 2017 a 2020.


Vizinhos Limítrofes:
Ao Norte
Ao Sul
Ao Leste
Ao Oeste

•

Caraguatatuba
Bertioga
Oceano Atlântico e llhabela
Caraguatatuba e Salesópolis

Distâncias:
São Paulo
São José dos Campos
Taubaté
Caraguatatuba
Salesópolis
Bertioga
Ilhabela

203 km
107 km
140 km
20 km
87 km
107 km
17 km

2. 4- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SÓCIO ECONÔMICOS
O Município de São Sebastião conforme ilustra a Projeção de População Residente em 1º de julho de 2017,
feita pelo Sistema de Projeção do SEADE abaixo possui uma população estimada de 83.314 habitantes.
A densidade demográfica é de 208,45 hab./km2, a taxa geométrica de crescimento anual da população está
estimada em 1,75% para 2017, sendo que já foi de 5,6% em anos anteriores.
O grau de urbanização considerado é de 98,87%, o índice de envelhecimento de 47,71% (considerado
baixo quando comparado com a região que é de 56,6%); possui uma população com menos de 15 anos
estimada em 21,75% (média de região é de 21,03%), bem como a população com mais de 60 anos está em
10,38% (média da região é de 11,90%).
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Devido ao constante fluxo migratório existente na região do Litoral Norte, estima-se que a população do
município se multiplica nos finais de semana, feriados e que na temporada de verão chega a
aproximadamente 400.000 pessoas.
Tabela 1- Projeção de População Residente, Município de São Sebastião, 2017.
Faixa Etária - Quinquenal

Homem

Mulher

Total

00 a 04 anos

3.208

3.062

6.270

05 a 09 anos

3.014

2.911

5.925

10 a 14 anos

2.968

2.960

5.928

15 a 19 anos

3.333

3.308

6.641

20 a 24 anos

3.589

3.447

7.036

25 a 29 anos

3.631

3.574

7.205

30 a 34 anos

3.671

3.786

7.457

35 a 39 anos

3.558

3.792

7.350

40 a 44 anos

3.244

3.279

6.523

45 a 49 anos

2.846

2.741

5.587

50 a 54 anos

2.368

2.416

4.784

55 a 59 anos

1.933

2.028

3.961

60 a 64 anos

1.505

1.620

3.125

65 a 69 anos

1.033

1.149

2.182

70 a 74 anos

693

804

1.497

75 anos e mais

757

1.086

1.843

Total Geral da População

41.351

41.963

83.314

Fonte: SEADE – IMP

2.4.1

Informações relevantes do município

Clima é tropical quente e úmido, mantendo uma temperatura média de 25 graus.

Possui área portuária, administrada pela Companhia Docas de São Sebastião, empresa vinculada à
Secretaria de Estado de Transportes.
Além das atividades turísticas, São Sebastião também se destaca nas atividades portuárias do Terminal
Marítimo Almirante Barroso - TEBAR, especializado na carga e descarga de granéis líquidos (petróleo e
derivados), de propriedade da Petrobras e por ela operado.
A energia elétrica é distribuída em todo o Município de São Sebastião por meio de concessionária privada a
Empresa Bandeirantes de Energia, tendo hoje mais de 37.000* domicílios oficialmente ligados à rede
elétrica, 125 cadastrados como consumo industrial e 2.186 cadastrados como outras atividades na
concessionária de energia elétrica local (fonte SEADE/*Empresa Bandeirantes de Energia).
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O transporte coletivo do Município é realizado por empresa privada, a ECOBUS com uma cobertura que
abrange todo território, principalmente na extensão dos eixos das praias e precariamente nos bairros que
estão fora deste eixo. O transporte intermunicipal é coberto pelas empresas Litorânea/Pássaro Marrom, Útil,
União do Litoral e Itapemirim.
A extensão do Município é coberta pelas redes de telefonia fixa, móvel, rádio e satélite. A geografia existente
dificulta e encarece o investimento nos serviços, uma vez que para seu funcionamento exige a instalação de
diversas antenas de retransmissão, além de rede de cabos e fibra óptica.
Existe no Município um grande adensamento urbano desordenado e ocupação de áreas de encostas que
sobrecarregam a infraestrutura básica, bem como moradias em áreas de risco, loteamentos clandestinos
localizados de bolsões de pobreza, gerados por um crescimento populacional reforçado pelo fluxo migratório
das décadas de: 70, 80 e 90, e que persiste até os dias de hoje.
De acordo com levantamento realizado junto a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP, o Município possui 70,65% das moradias ligadas à rede de água e 52,46 % ligados à rede de
esgoto.
Quadro 1 - Dados da Rede de Esgoto e Distribuição de água, município de São Sebastião 2016.
Situação
Casas conectadas as redes - ativas
Casa conectadas as redes – sem uso - inativas
Casas não conectadas - factíveis
Total

Água
24069
2616
Sem dados
26685

Esgoto
14894
1215
602
16711

Fonte: SABESP
Os dados fornecidos pelo SIAB - Sistema de Informação da Atenção Básica quanto ao saneamento básico
domiciliar apontam que 68,94% das residências estão ligadas à rede de água, 52,84% estão conectadas à
rede de esgoto, 45,51% ainda possuem o sistema de fossa e em 1,65% o destino dos dejetos orgânicos
encontra-se a céu aberto.
No que diz respeito à coleta de lixo o Município realiza coleta seletiva em 99,51% dos domicílios. A coleta do
lixo é executada por empresa contratada, que executa o transbordo para o Município de Tremembé. Existe
ainda a coleta seletiva, contando com 03 cooperativas de beneficiamento.
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2.5 CONTROLE SOCIAL
O Conselho Municipal de Saúde - COMUS foi instituído pela Lei Municipal nº 8.142, de 28 de dezembro de
1990. A sua criação cumpriu o preconizado pela legislação federal e representou um avanço no tocante à
participação social no âmbito da elaboração das políticas públicas de Saúde.
A participação Popular nas discussões das políticas públicas, bem como a fiscalização e acompanhamento
das ações do poder executivo representa o exercício da cidadania, que é uma conquista do povo brasileiro.
O Conselho Municipal de Saúde é composto pelos segmentos: governo/prestadores de serviços de Saúde,
trabalhadores de Saúde e usuários do SUS, constituindo-se em um colegiado, com representantes dos
diversos segmentos da sociedade.
O Conselho Municipal de Saúde, tem um papel essencial na construção e aprimoramento dos modelos de
gestão e no rumo das ações em Saúde e suas interfaces com outras áreas, tais como: Meio Ambiente,
Segurança do Trabalho, Saúde do Trabalhador, Educação, Esporte, Divisão de Tráfego, Defesa Civil,
Ministério Público, outros Conselhos, dentre outros.
As legislações que amparam a existência dos Conselhos de Saúde são: Constituição Federal, Lei 8080/90,
Lei 8142/90 e Resolução Federal 453/12 do Conselho Nacional de Saúde.
A Lei do Conselho Municipal de Saúde em vigor é a Lei Municipal nº 1990/09.

Quadro 2- Composição e Nº de Membros do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião, 2017.
Gestor/Prestador
Trabalhador de Saúde
Usuários
06
06
12
COMUS – São Sebastião.
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IlI - DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO - PERFIL SAÚDE

O diagnóstico epidemiológico é uma ferramenta que auxilia na análise dos serviços de saúde, permitindo a
identificação, formulação e a priorização de problemas relativos aos serviços.
O diagnóstico contou com o apoio das equipes de saúde para avaliação das condições de saúde da
população e levantamento dos recursos investidos.
O investimento per capta do município de São Sebastião na área de Saúde foi crescente conforme podemos
verificar no quadro abaixo:
Tabela 2- Investimento Per capta, município de São Sebastião, 2013 a 2016.
ANO
2013
2014
2015
2016
VALORES $
1.477,76
1.554,72
1.597,74
1.972,41
Fonte: FMS São Sebastião e SIOPS
3.1- CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
A avaliação da morbimortalidade permite observar do que adoecem e morrem os moradores do Município e
indica caminhos e ações a serem tomadas pelos gestores da saúde.
3.1.1- Situação de Natalidade
Conforme demonstrado no quadro abaixo os dados apontam uma estabilidade no número de nascimentos
na última década.
Quadro 3 - Nascidos Vivos Município de São Sebastião, 2011 a 2015.
ANO
2011
2012
2013
2014
Nascidos
1363
1401
1347
1314

2015
1358

Fonte: Sinasc
3.1.2- Situação de Mortalidade
A mortalidade infantil em São Sebastião vem apresentando queda nos últimos 10 anos, acompanhando a
tendência do Estado de São Paulo e do Brasil.
O Comitê vem observando que com as ações que proporcionaram melhoria na qualidade do Pré-natal e
Parto, somadas a assistência na UTI Neonatal, bebês que antes não teriam "chances" de vida sobrevivem
por mais tempo e morrem no retorno a família.
Este dado tem nos levado a novas discussões sobre a ampliação do cuidado e orientação a estas famílias
demandando um amplo trabalho social.
8

Com relação ás ações de Saúde da Criança pode-se dizer que em 2016:


As unidades de saúde mantiveram o atendimento à saúde da criança seguindo as orientações do
Protocolo.



Foram feitas reuniões com o corpo clínico do hospital numa tentativa de garantir a contra referência e a
cobrança de Protocolos a nível hospitalar.



Casos analisados pelo Comitê de Mortalidade com classificação Evitável foram enviados para análise
de Comissão de Revisão de Óbito do hospital para parecer

O CMI - Coeficiente de Mortalidade Infantil é composto pelo Coeficiente de Mortalidade Neonatal (nº. de
óbitos de crianças de zero a 28 dias) e pelo Coeficiente de Mortalidade Pós- Neonatal (nº. de óbitos de 28
dias a menores de um ano). O quadro abaixo apresenta a evolução do CMI de São Sebastião, no período de
2012 a 2016
Quadro 4- Mortalidade Infantil, município de São Sebastião, 2012 a 2016.
Mort. Infantil (por mil nas.vivos)
Mort. Neonatal Precoce (por mil nas.vivos)
Mort. Neonatal (por mil nas. vivos)
Mort. Pós Neonatal (por mil nasc. vivos)
Mort. Neonatal Tardia (por mil nasc. vivos)
Total

2012
14,87
7,04
9,39
5,48
2,35
39,13

2013
12,78
7,19
9,58
3,19
2,4
35,14

2014
9,99
7,69
8,46
1,54
0,77
28,45

2015
6,96
4,64
4,64
2,32
18,56

2016
13,36
8,35
12,52
0,83
4,17
39,23

SEAD IMP – 2017
O coeficiente de mortalidade Geral vem se mantendo constante na série histórica apresentada, conforme
verificado no quadro abaixo e é menor que o do Estado de São Paulo.
Quadro 5 - Coeficiente de Mortalidade Geral Município de São Sebastião - Estado de São Paulo, 2013
a 2016
LOCAL
SÃO SEBASTIÃO
SÃO PAULO

2013
466
276.722

2014
407
281.186

2015
418
285.032

2016
449
293.761

Fonte: SEADE
A Mortalidade Geral no município, de acordo com os capítulos do CID 10 e conforme observado no quadro
abaixo tem como principais causas de óbito: Doenças do aparelho circulatório, Neoplasias (tumores), Causa
s externas de morbidade e mortalidade, Doenças do aparelho respiratório.
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Quadro 6- Mortalidade Geral por grupos de causas Município de São Sebastião, 2016.
Causa (Capítulo CID10)

Frequência

IX. Doenças do aparelho circulatório
II. Neoplasias
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
X. Doenças do aparelho respiratório
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório,
não classificados em outra parte
IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
XI. Doenças do aparelho digestivo
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
VI. Doenças do sistema nervoso
XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo
XVII. Má formação congênita, deformidades e anomalias cromossômicas
V. Transtornos mentais e comportamentais
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos
imunitários
Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade - SIM

88
76
76
40
42
21
23
21
15
11
07
03
01
08
01
04

Conforme observado no quadro acima as principais causas de óbito no município foram: Doenças do
aparelho circulatório, Neoplasias (tumores), Causas externas de morbidade e mortalidade e Doenças do
aparelho respiratório
As doenças do aparelho circulatório que aparecem como a principal causa têm em sua maioria a obesidade
com o principal causador, são controladas por meio de medicamentos, mas a adoção de hábitos de vida
saudáveis e mudanças alimentares são fundamentais.
3.1.3- Situação de morbidade:
Quadro 7. Principais causas de internação município de São Sebastião, 2013 a 2016.
Morbidade Hospitalar – Capítulo CID-10
Principais causas de internação – 2013-2016
TOTAL
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias
III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns
transtornos imunitários
IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
IX. Doenças do aparelho circulatório
V. Transtornos mentais e comportamentais
VI. Doenças do sistema nervoso
VII. Doenças do olho e anexos
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide
X. Doenças do aparelho respiratório
XI. Doenças do aparelho digestivo

2013

2014

2015

2016

597
306
39

534
295
36

707
342
41

781
351
24

92
534
33
104
133
01
191
252

142
484
50
118
61
03
171
268

140
619
19
136
01
03
172
262

185
725
72
208
01
01
237
324
10

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
XIX. Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de
causas externas
XV. Gravidez parto e puerpério
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal
XVII. Má formação congênita, deformidades e anomalias
cromossômicas
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de
laboratório, não classificados em outra parte
XIX.Lesões enven e alg out conseq. Causas externas
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
XXI. Contatos com serviços de saúde

31
150
359
258

31
119
315
195

37
124
284
165

87
168
317
319

1189
63
07

1068
60
11

1202
64
09

1234
71
10

65

38

79

43

258
71

195
01
84

165
01
65

319
117

Fonte DATASUS
Conforme observado na tabela acima as principais causas de internação hospitalar em 2016 foram:
Gravidez, parto e puerpério, Doenças do Aparelho Circulatório, Neoplasias, Algumas doenças infecciosas e
parasitárias e Lesões envenenamentos e alguns outras consequências causas externas.
As internações relativas à gravidez, parto e puerpério podem ser avaliadas como normais, merecendo é
claro por parte do município trabalhar com as gestantes ações educativas e assistenciais quanto aos fatores
que levaram a internação, entretanto a principal causa refere-se ao momento o parto.
As causas de internação por neoplasias e tumores também merecem nosso olhar para orientação e
prevenção junto à população alvo. A secretaria da Saúde em 2016 ampliou a busca de casos junto às
mulheres quanto ao câncer de mama e do colo do útero, bem como investiu em ações junto à população
masculina para a prevenção do câncer de próstata uma vez que a mesma é mais resistente no tocante à
realização do exame.

Quadro 8- Morbidade Hospitalar por grupos de causas, faixa etária e por residência, Município de São
Sebastião, 2016.
FAIXA ETÁRIA

I. Algumas doenças
infecciosas
e
parasitárias
II. Neoplasias
III. Doenças sangue
órgãos hemat. transt.
imunitários
IV.
Doenças
endócrinas,
nutricionais
e
metabólicas
IX. Doenças do
aparelho circulatório
V.
Transtornos

Menor
1 ano

1a4
anos

5a9
anos

10 a
14
anos

15 a
19
anos

20 a
29
anos

30 a
39
anos

40 a
49
anos

50 a
59
anos

60 a
69
anos

70 a
79
anos

80
anos

59

66

20

19

25

71

72

79

104

110

86

70

-

4

7

8

18

55

72

68

43

34

31

11

-

-

1

-

-

1

5

6

4

2

2

3

4

10

2

4

11

23

22

23

22

27

22

15

2

2

-

1

64

128

93

76

82

130

94

53

11

mentais
e
comportamentais
VI. Doenças do
sistema nervoso
VII. Doenças do olho
e anexos
VIII. Doenças do
ouvido e da apófise
mastoide
X.
Doenças
do
aparelho respiratório
XI. Doenças do
aparelho digestivo
XII. Doenças da pele
e
do
tecido
subcutâneo
XIII. Doenças sist
osteomuscular e do
tec conjuntivo
XIV. Doenças do
aparelho geniturinário
XIX. Lesões, enven e
outras
conseq.
causas externas
XV. Gravidez parto e
puerpério
XVI. Algumas afec
originadas no período
perinatal
XVII. Malf cong,
deformi e anomalias
cromossômicas
XVIII. Sint, sinais e
achados anorm de ex
clínicos e laboratório
XXI. Contatos com
serviços de saúde

-

-

-

-

2

8

23

28

7

2

1

1

5

8

-

2

6

11

18

24

34

40

24

36

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

30

21

3

3

7

16

15

12

34

29

43

24

3

9

25

3

6

21

43

56

58

52

39

9

-

5

4

3

3

10

11

10

21

10

10

-

-

5

6

13

4

24

30

18

25

16

6

21

9

15

17

14

12

39

42

38

30

46

27

28

1

7

12

16

27

57

66

-

-

-

5

189

625

371

44

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

5

2

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

1

1

-

-

4

1

6

3

12

6

6

42

4

1

-

1

10

35

13

6

3

1

1

Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH – Jan/2015 a mar/2016
Observa-se que nos menores de 01 ano temos as afecções originadas no período perinatal, doenças
infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho respiratório como principais causas de internação
hospitalar.
Na faixa etária de 1 a 4 anos predominam como causas de internação hospitalar as doenças infecciosas e
parasitárias, doenças do aparelho respiratório e causas externas.
Na faixa etária de 05 a 09 anos predominam como causas de internação hospitalar as doenças do aparelho
respiratório, neoplasias e doenças infecciosas e parasitárias.
Na faixa etária de 10 a 14 anos predominam como causas de internação hospitalar a gravidez, parto e
puerpério, neoplasia s e doenças do aparelho gênito- urinário.
Na faixa etária de 15 a 29 anos predominam as internações por gravidez, parto e puerpério, doenças do
aparelho circulatório e as causas externas.
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Na faixa etária de 30 a 39 anos predominam as internações por gravidez parto e puerpério, doenças do
aparelho circulatório e neoplasias.
Na faixa etária de 40 a 59 anos predominam as internações por neoplasias, doenças do aparelho circulatório
e doenças do aparelho digestivo.
Na faixa etária de 60 a 69 anos predominam as internações por neoplasias, doenças do aparelho circulatório
e doenças infecciosas e parasitárias.
Na faixa etária de 70 a 79 anos predominam as internações por doenças do aparelho circulatório,
neoplasias e doenças infecciosas e parasitárias.
Na faixa etária acima de 80 anos predominam as internações por doenças infecciosas e parasitárias,
doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho gênito urinário.
A Morbidade hospitalar tem mantido um padrão, conforme o esperado, exceção na faixa etária de 15 a 19
anos onde aparecem as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias que merecem um estudo mais
apurado, análise de prontuários, e que ainda não foi concluído.
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IV - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E REDE FÍSICA
INSTALADA
A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de São Sebastião está definida por meio da Lei
Complementar n 60/2005, alterada pela Lei Complementar n º 88/2007 e 97/09 estando a Secretaria
Municipal da Saúde organizada conforme organograma abaixo:

4.1- REDE DE SERVIÇOS E ESTRUTURA DE APOIO INSTALADA
4.1.1 - Atenção Básica
O município estruturou sua atenção básica dentro da estratégia de saúde da família e conta com 95% de
cobertura pelas equipes de atenção básica.
Atualmente a equipe de coordenação a partir do levantamento realizado no planejamento estratégico
propõe a reorientação da atual estrutura da rede municipal com vistas a maior sinergia entre os níveis de
atenção.
A intenção é organizar as equipes de acordo com a proposta de equipes parametrizadas feita pelo Ministério
da Saúde, constituir os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) integrados com a rede de
especialidades, os serviços de urgência e emergência e a Rede Hospitalar dentro da perspectiva das Redes
Regionais de Atenção à Saúde (RRAS).
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Quadro 9- Rede Instalada, Atenção Básica, São Sebastião, 2016 - Quantidade por Tipo de Equipe
Tipo de equipe
Quant.
Equipe de Saúde da Família
02
Equipe de Saúde da Família com Saúde Bucal
18
Equipe de Saúde da Família Transitória
01
Equipe de Saúde da Família Trans. com Saúde Bucal
01
Total
22
Fonte: SESAU-UAC – CNES
4.1.2- Atenção de Média e Alta Complexidade
A rede de média complexidade é bem estruturada, conta com o apoio do Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) regional e a deficiência existente é própria da região de saúde sendo a principal a
falta de algumas especialidades médicas.
Na alta complexidade o município conta com os serviços de UTI adulto e terapia renal substitutiva. Na
oncologia conta com uma unidade avançada de quimioterapia em parceira com o Hospital São Francisco de
Jacareí sendo referência para os municípios do litoral norte.
Nos demais serviços da alta complexidade utiliza as referências regionais por meio da Central de Regulação
e enfrenta dificuldades nas especialidades cirúrgicas.
Abaixo quadro demonstrativo dos serviços no município:
Quadro 10 - Rede Instalada - Atenção Especializada, Município de São Sebastião – 2016.
Setor
Quant.
Central de regulação
01
Central de regulação Médica das Urgências
01
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
02
Centro de Saúde/ Unidade Básica de Saúde
21
Clínica especializada/ambulatório especializado
02
Farmácia
01
Hospital Geral
01
Pronto Atendimento
01
Pronto Socorro Geral
01
Secretaria de Saúde
01
Unidade Serviço Apoio de Diagnose e Terapia
01
Unidade Móvel de Nivel Pre-Hosp-Urgência/Emergência
06
Total
39
Fonte: UAC-SESAU – CNES
4.1.3- Serviço de Urgência e Emergência
O Serviço de Urgência e Emergência no Município de São Sebastião conta com:
 01 Pronto Atendimento na Costa Sul do Município no bairro de Boiçucanga
 01 Pronto Socorro no Centro da Cidade
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O Atendimento às Urgências/Emergências Pré-Hospitalares foi assumida pelo SAMU, dispõe do telefone
192, o qual direciona o chamado a um dos cinco postos de atendimento distribuídos em locais estratégicos
do Município. Este serviço conta com ambulância equipada para os primeiros socorros, com motorista e
técnico de enfermagem, devidamente treinados e UTI móvel.
O Pronto Atendimento de Boiçucanga possui equipe e equipamentos para atendimento de
urgências/emergências 24 horas, além de contar com 08 leitos, sendo 04 na sala de repouso/ observação
feminina e outros 04 na sala de repouso/observação masculina.
4.1.4- Serviço Hospitalar
O atendimento hospitalar é realizado no Hospital de Clínicas de São Sebastião, sob intervenção municipal
desde agosto de 2007, tendo o Município assumido o comando do Hospital, por meio da assinatura de um
Termo de Cooperação Institucional entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a Irmandade da Santa
Casa Coração de Jesus.
O Hospital conta com 106 leitos que atendem uma população SUS dependente de 82,87% distribuídos
conforme quadro abaixo:
Quadro 12 - Número de Leitos Por Especialidade, Hospital de Clinicas, Município de São Sebastião,
2016
Especialidade
Nº. leitos
Cirúrgicos
15
Clínicos
53
Obstétricos
18
Pediátricos
15
Total
101
Fonte: CNES – DATASUS
As especialidades médicas existentes no Hospital de Clinicas de São Sebastião são: Anestesiologia,
Buco- maxilo- facial, Clínica Médica, Cardiologia, Cirurgia Geral, Gastrenterologia, Ginecologia,
infectologia, Neurologia Clínica, Neurocirurgia, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Obstetrícia, Patologia e
Citopatologia, Psiquiatria, Pediatria, Pneumologia, Radiologia Clinica, Ultrassonografia, Traumatologia,
Terapia Intensiva, Urologia, Cirurgia Vascular e Cirurgia Plástica Reparadora e Estética, Dermatologia.
4.1.5- Vigilância em Saúde

O Departamento de Vigilância em Saúde atualmente está estruturado com as Divisões de Vigilância sanitária
(VISA), Vigilância Epidemiológica (VISE) e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), sendo que as atividades
de Vigilância Ambiental, Vigilância a Saúde do Trabalhador e Combate à Dengue são desenvolvidas pela
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VISA e VISE de forma não programática, diante deste panorama o Departamento tem a intenção de alterar
sua composição para se aproximar das estruturas Estadual e Federal.
Sendo que a proposta do Departamento de Vigilância em Saúde é ampliar o seu quadro especificamente na
Vigilância Sanitária adquirindo profissionais especializados nas diversas ações desenvolvidas pela Divisão,
bem como, implantar mais duas equipes de ação de combate aos simulídeos (borrachudo), sendo uma
lotada na costa sul e outra no centro. A equipe da costa norte já está atuando na região.
Considerando os índices epidemiológicos que caracterizam atualmente uma maior incidência de dengue na
região sul do município, existe a necessidade de ampliação de mais duas equipes de combate a endemias
que serão fixadas na costa sul.
A meta principal do CCZ é Implantação do programa de chipagem dos animais, posse responsável e
estimulo a adoção responsável.
Abaixo quadro demonstrativo da atual estrutura da Vigilância em Saúde.
Quadro 13 - Rede Instalada - Vigilância em Saúde, Município de São Sebastião, 2016.
ÁREA
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Centro de Controle de Zoonoses

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
QUANT.
01
01

CNES
8000336
5308038

Fonte: SESAU- UAC
4.1.6 - Assistência Farmacêutica
A Secretaria de Saúde de São Sebastião, não dispõe em sua estrutura organizacional, de previsão para a
Assistência Farmacêutica, setor de primordial essência para atingir diversos objetivos da saúde, que
permeiam a utilização de medicamentos para o controle terapêutico de diversas patologias.
Proposta:
Inserção no Organograma da Saúde cujo objetivo será a implantação e controle de políticas de
medicamentos, além de garantir todo o suporte para atingir em conjunto os objetivos das outras divisões no
tocante a medicações e informações.
Capacidade atual instalada:
 10 Dispensários exclusivos para o Componente Básico da Assistência Farmacêutica
 03 Dispensários Especialistas, atenção básica e algumas especialidades;
 03 Dispensários com medicamentos específicos (CAPS 1, CAPS AD e CEMIN).
 01 Dispensário de medicação da Saúde mental;
 01 Dispensário de medicação do Componente Especializada da Assistência Farmacêutica.
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Os dispensários atuais necessitam de adequações (estruturais e informacional) que garantam a eficiência
dos serviços atuais, além de uma efetiva estrutura de Gestão de Pessoas, de forma a garantir a continuidade
dos serviços ofertados.
O município mantém em funcionamento a COPAME - Comissão de Padronização de Medicamentos e
Correlatos e Equipamentos Médicos, da qual fazem parte: farmacêutico, medico, assistente social,
enfermeira, dentista e um auxiliar de cirurgião dentista. A COPAME se responsabiliza pela atualização da
Relação Municipal de Medicamentos - REMUME (baseada na RENAME).
4.1.7- Regulação Municipal
Quadro 14 - Rede Instalada - Central de Regulação, Município de São Sebastião, 2016.
CENTRAL DE REGULAÇÃO
Área
Quant
Unidade
CNES
Ambulatorial
01
Centro Municipal de Regulação
3512347
Hospitalar
01
Centro Municipal de Regulaçao
Fonte: SESAU- UAC
O acesso a Rede de Atenção à Saúde funciona de forma hierarquizada, tendo como porta de entrada as
Unidades de Saúde da Família, o Pronto Atendimento de Boiçucanga e o Pronto Socorro Municipal. Quanto
aos setores secundário e terciário, o controle é feito por meio da Central de Regulação.
As Unidades de Saúde realizam atendimento das 7 às 17 horas, exceto as localizadas nos Bairros:
Topolândia, Enseada e Boiçucanga, que funcionam até às 20 horas.
Serviços de Referência são encaminhados por meio da Central de Regulação de Vagas Municipal:
Defeitos Labiopalatais, Litotripsia, Implante de Marca-passo, Cirurgia Cardíaca, Oncologia, Cateterismo,
Cintilografia de Perfusão, Cirurgia Toráxica, Colangio, Papilotomia Endoscópica, Endoscopia Retrógrada,
Serviços de Cabeça e Pescoço, Câmara Hiperbárica.
Exames encaminhados para fora do Município: Angiografia, Broncoscopia, Cintilografia, Cistoscopia,
Mapeamento Ósseo, Mielograma, Ressonância Magnética.
A Referência Regional para especialidades e alguns Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento é o
Ambulatório Médico de Especialidades - AME, localizado em Caraguatatuba que oferece retaguarda ao
Município para consultas especializadas e exames.
A Secretaria da Saúde mantém contratos direto com prestadores privados: Ressonância Magnética, Câmara
Hiperbárica, Eletroneuromiografia, além da compra eventual de exames sem referência SUS, urgentes e de
baixa demanda que são efetuadas por meio do Serviço Social.
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O Município possui como serviços próprios a: Ultrassonografia Convencional e Doppler, Radiologia Clínica,
Eletrocardiografia, Fisioterapia, Tomografia, Densitometria Óssea, Colonoscopia, Exame s de Diagnose em
Oftalmologia.
Como Referência Hospitalar:
 Hospital Regional de Taubaté: UTI Neonatal; UTI Infantil (traumas); Cateterismo Cardíaco,
Neurotrauma, Neurocirurgia e Oncologia.
 Santa Casa de São José dos Campos: UTI Neonatal, UTI Adulto, Ortopedia, Queimados.
 Hospital Chuí: Psiquiatria.
 Hospital Pio XII: Cardiologia (implante de marca passo)
 Santa Casa de Guaratinguetá: Queimados
 Beneficência Portuguesa e Instituto Dante Pazzanesi de Cardiologia: Hemodinâmica e Cirurgia
Cardíaca.
 Hospital São Francisco de Assis de Jacareí: UTI Neonatal e Oncologia.
 Instituto do Coração - SP: Cirurgia Cardíaca Infantil.

Abaixo quadro demonstrativo da Produção Ambulatorial do SUS no Município:
Quadro 15 - Produção Ambulatorial do SUS - São Paulo - por local de atendimento, Município de São
Sebastião, 2016.
SUBGRUPO PROCED.
0101 Ações coletivas/individuais em saúde
0102 Vigilância em saúde
0201 Coleta de material
0202 Diagnóstico em laboratório clínico
0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia
0204 Diagnóstico por radiologia
0205 Diagnóstico por ultra-sonografia
0206 Diagnóstico por tomografia
0209 Diagnóstico por endoscopia
0211 Métodos diagnósticos em especialidades
0214 Diagnóstico por teste rápido
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos
0302 Fisioterapia
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades)
0305 Tratamento em nefrologia
0306 Hemoterapia
0307 Tratamentos odontológicos
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço
0414 Bucomaxilofacial

QTD.APROVADA
106.704
5.755
38.577
531.487
6.394
48.818
14.856
1.151
805
12.444
28.263
1.050.195
11.177
3
14.606
267
30.046
10.201
11
4.773
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0418 Cirurgia em nefrologia
0701 Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico
0702 Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico
0801 Ações relacionadas ao estabelecimento
Total
Fonte: DATASUS

4.1.8

66
458
121
627
1.917.805

- Auditoria, Controle e Avaliação.

O Componente Municipal de Avaliação e Auditoria do SUS funciona no formato de Comissão desde a sua
última recomposição em 2010 (Portaria Municipal 463/10).
A equipe de Auditoria do Ministério da Saúde apontou seus últimos relatórios (10326 e 13307) a
necessidade de oficializar o setor em Organograma (exigência do Decreto Federal 1651/95), bem como
efetivar sua implantação com funcionários próprios, ou seja, destinados à Auditoria e Avaliação do SUS.
Tem como princípio básico o enfoque à busca contínua pela melhoria dos serviços em saúde ofertados à
população, o trabalho em equipe e a disseminação do conhecimento.
4.1.9

- Programas Estratégicos Implantados no Município

 A Atenção Básica conta com 22 Equipes do Programa de Saúde da Família e 20 equipes de Saúde
Bucal no PSF, habilitados junto ao Ministério da Saúde. O município tem 23.571 famílias cadastradas até 19
de dezembro de 2016, perfazendo um total de 77.178 pessoas.
 Programa de Saúde Bucal, sendo 20 equipes já implanta das no Programa de Saúde da Família, 09
equipes de Atendimento ao Escolar e 01 Centro de Especialidades Odontológicas, atendimento em 02 UBS's
Boiçucanga e Morro do Abrigo e 01 Laboratório de Próteses Dentárias.
 Programa de Agente comunitário de Saúde - ACS, com 136 agentes;
 Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ em 100%
das unidades da Atenção Básica
 Programa de Prevenção ao Diabetes Melittus
 Programa de Hipertensão Arterial
 Programa Bolsa Família,
 Programa VIVALEITE, com 288 famílias cadastradas atendendo 321 crianças por mês, distribuindo
5.985 litros de leite/mês;
 Programa de Prevenção A DST/AIDS com ações em todas as unidades de saúde;
 SAE - Serviço de Atendimento Especializado em DST/AIDS que desenvolve ações de promoção,
prevenção e assistência, visando à redução da transmissão do HIV e das doenças sexualmente
transmissíveis no Município, sendo referência para o Município de Ilhabela.
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 Programa de Saúde Mental que além do atendimento nas unidades conta com 01 CAPS I e 01
CAPS AD;
 Programa de Saúde da Mulher;
 Programa de Saúde da Criança;
 Programa de Reabilitação que conta com 02 unidades, sendo uma na Topolândia e outra em
Boiçucanga;
 Programa de Saúde do Adolescente que trabalha em parceria com a Educação;
 Programa de Combate a Hanseníase e a Tuberculose;
 Programa de Combate à Dengue;
 São Paulo pela Primeiríssima Infância
 Programa Agita São Paulo
 Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno – CIAMA
 Banco de Leite Humano
 Programa Saúde na Escola
4.1.10 – Ouvidoria
Criada em 2006, a Ouvidoria da Secretaria da Saúde funciona como um canal de comunicação entre a
população e a Secretaria da Saúde, cujos objetivos principais são:
 Ouvir e registrar os usuários do serviço público de saúde, encaminhando aos setores responsáveis
reclamações, denúncias, críticas, elogios e sugestões, detectando a necessidade de mudanças com vistas
ao aprimoramento dos serviços prestados;


Auxiliar os Gestores na busca da efetividade no serviço prestado, com base em evidências;

 Estimular ações de saúde, a articulação intersetorial, a participação e o controle social;
 A atuação da Ouvidoria efetiva a participação social na Gestão do Serviço Público de Saúde.
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V - GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO
Após 25 anos da promulgação da nova Constituição Federal e do processo gradativo de municipalização das
ações de saúde, na qual os municípios brasileiros foram se estruturando no tocante a execução da
prestação dos serviços de saúde a população.
São Sebastião foi um dos primeiros a municipalizar as Ações Básicas de Saúde na região, progredindo
rapidamente para a atuação nas Ações de Média Complexidade em seus ambulatórios da Rede Municipal,
tanto na área médica como odontológica agregando outros profissionais da saúde.
O Município adotou a Gestão Plena desde 1998, o que envolveu a responsabilização pela totalidade das
ações e de serviços de Atenção à Saúde no âmbito do SUS. Implantou as primeiras equipes do Programa de
Saúde da Família - PSF em 1999, sendo ampliado em 2001 para 21 equipes completas e 01equipe de
PACS, chegando em 2012 a 17 equipes de saúde bucal no PSF.
O Serviço de Saúde está organizado numa rede hierarquizada e regionalizada para realização do conjunto
de ações e serviços oferecidos pela Gestão Pública em cumprimento da Lei nº 8.080/90 - Lei Orgânica da
Saúde - LOS, que regula as ações do Sistema Único de Saúde em todo território nacional estabelecendo as
diretrizes para o gerenciamento e a descentralização. A Lei Orgânica da Saúde - LOS estabelece ainda as
competências de cada esfera de Governo seja Municipal, Estadual ou Federal.
O Município observa a Lei n º 8.142/90 que regulamenta a LOS e baliza as ações municipais quanto à
observação da:
 Participação e do papel das comunidades na gestão do SUS,
 Promoção da equidade;
 Pratica da Universalidade de acesso e a Integralidade da Assistência.
Juntamente com os municípios do Colegiado do Litoral Norte se tornou a primeira microrregião da RRAS-17
a concluir e aprovar a proposta da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência, atualmente participa da
discussão para implantação das Redes de Urgência/Emergência e da Rede Psicossocial como integrante
dos grupos condutores regionais.
O atual momento de desenvolvimento do SUS, de acordo com o princípio da eficiência previsto na
Constituição Federal de 1988, objetiva-se desenvolver e obter uma gestão de qualidade, com um foco em
resultados e satisfação do usuário, dentro de suas necessidades.
Portanto, a pretensão é aperfeiçoar os mecanismos de gestão baseados em decisões colegiadas e técnicas
no âmbito da Secretaria de Saúde. Trata-se de uma construção de uma rotina de trabalho na qual os
gestores da Secretaria de Saúde realizam reuniões técnicas sistemáticas, pautadas na informação,
socialização do conhecimento e decisões técnicas colegiadas, visando decidir soluções técnicas de projetos
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e problemas, cujas decisões são homologadas pelo Secretário de Saúde e, posteriormente são discutidos
pelo COMUS, quando da adoção e implantação de políticas públicas.
Outros mecanismos a serem adotados são: Procedimentos Operacionais Padrões para todos os setores da
secretaria de Saúde, tanto na gestão como na assistência a saúde, protocolos de trabalho, fluxos
compatíveis com as necessidades, de forma a organizar e sistematizar os processos de trabalhos, de forma
a otimizar e agilizar o trabalho de forma a não perder a qualidade.
Outros setores prioritários que a gestão pretende fortalecer e aperfeiçoar com vistas a uma gestão de
qualidade são: Sistema Regulatório, Ouvidoria do SUS, Sistema Municipal de Auditoria, Controle Social,
Fundo Municipal de Saúde e Setor de Planejamento (Grupo Técnico de Planejamento Colegiado).
A administração pretende informatizar a Secretaria de Saúde e todas as suas unidades, utilizando software
de gestão.
Associado a essas medidas de aperfeiçoamento da gestão, a administração priorizará o Núcleo de
Educação Permanente e Humanização do SUS, capacitando permanentemente os servidores para um
atendimento de qualidade nas mais diversas áreas.
Finalmente, há que ser salientado que, devido ao alto perfil de drogadição e violência observado no
município e região, a gestão municipal pretende implementar ações especiais no combate e tratamento
desses casos, porém respeitando as competências interinstitucionais e multidisciplinares inerentes aos
temas.
5.1- INVESTIMENTOS
As propostas de investimento junto a outras esferas de governo no ano de 2016, em andamento são:
Proposta 11817180000116003 – R$ 399.975,00 – referente a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para Unidades de Saúde – Centro de Saúde da Topolândia, USF Camburi, USF Jaraguá, USF
Barra do Una, USF Juqueí I, UBS Enseada, UBS Morro do Abrigo e UBS Boiçucanga.
Proposta 11817180000116004 – R$ 489.640,00 – referente a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para Unidades de Saúde – USF Boracéia, USF Barequeçaba, USF Barra do Sahy, Barra do
Una, USF Canto do Mar, USF Centro, USF Juqueí II, USF Maresias e USF Pontal da Cruz.
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VI - RECURSOS HUMANOS - PROFISSIONAIS DO SUS

A Secretaria de Saúde de São Sebastião possui um quadro de 637 funcionários, sendo 623 servidores
públicos, 07 funcionários nomeados para exercerem cargos de comissão conforme ilustra o quadro abaixo:
Quadro 17 - Profissionais Cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, por
vínculo empregatício, Município de São Sebastião, 2016.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
TIPO
Estatutário
Isonomia
Cargo comissionado
TOTAL

Quant.
623
11
07
641

Fonte: RH PMSS
Como principais problemas enfrentados na gestão de pessoal, no Município de São Sebastião,
permanecem:


Número insuficiente de profissionais no mercado de trabalho com formação para trabalhar nos
programas e serviços prioritários do SUS, tais como: psiquiatra infantil, cirurgião vascular, geriatra
entre outros;



Quadro incompleto de outros profissionais para dar seguimento aos diferentes programas de Saúde
(nutricionista e terapeuta ocupacional);



Rotatividade de mão de obra especializada na área da Saúde (médicos e enfermeiros do PSF);



Ausência de Plano de Cargos Carreira e Salários.
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VII -

EIXOS PRIORITÁRIOS

Conforme o Decreto Federal 7.508 e a Lei Complementar Nº 141 as prioridades nacionais definidas pelo
Conselho Nacional de Saúde e as pactuadas pela Comissão lntergestores Tripartite devem balizar as
discussões para a definição das prioridades da atual gestão municipal.
Os Eixos e as Diretrizes propostos no Plano Municipal de Saúde 2018 -2021 são transversais; suas divisões
têm por objetivo facilitar o processo de planejamento e o entendimento dos diversos atores envolvidos com
os compromissos assumidos no mesmo.
Para elaboração do Plano Municipal de Saúde foram identificados os problemas a serem enfrentados nos
próximos 04 anos, a partir do Planejamento estratégico realizado pela equipe técnica da Secretaria da
Saúde observando as Diretrizes conforme o que diz o Decreto 7.508 e LC 141, descritas abaixo:
•

DECRETO 7 .508/ 2011 - O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem

observadas na elaboração dos planos de saúde.
•

LEI 141/2012 - O Conselho de Saúde estabelecerá as diretrizes para o Plano de Saúde durante a

realização de audiências públicas.
As diretrizes do Plano Municipal de Saúde da Prefeitura de São Sebastião.

7.1- EIXO I- QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
 Atenção Primária: Garantir o acesso da população a serviços de qualidade e ampliação do acesso
equitativo aos serviços de saúde, mediante aprimoramento da atenção primária, definindo-a como eixo
estruturante e reordenador da atenção à saúde no município.
Objetivo- Otimização da Estratégia de Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde
como modelo da Atenção básica para ampliar o acesso e redução das desigualdades regionais para que a
porta de entrada do cidadão no SUS se torne resolutiva e humanizada. Promover à saúde na lógica das
redes de atenção à saúde adotando medidas que garantam a integralidade do cuidado à saúde e contribuam
para melhoria da qualidade de vida.

 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar: Garantir o acesso da população a
serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado, ao atendimento de necessidades de saúde,
mediante aprimoramento da atenção especializada;
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Objetivo - Promover o Acesso Equitativo e Universal da População Aos Serviços Hospitalares e
Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade observando sua vocação dentro da Rede de
Atenção à Saúde.

 Assistência Farmacêutica: Garantir a Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS no município;
Objetivo- Qualificar os Serviços de Assistência Farmacêutica no Município garantindo à população o acesso
aos medicamentos.

7.2- EIXO lI - APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Vigilância em Saúde: Consolidar a Vigilância em Saúde como um dos pilares do modelo de atenção
à saúde visando à redução dos riscos e agravos à saúde da população.
Objetivo: Reunir a informação indispensável para conhecer o comportamento das doenças, bem como
detectar ou prever alterações de seus fatores.

7.3- EIXO IlI - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
 Gestão do SUS: Aperfeiçoar a capacidade de gestão do SUS no município para a execução das
políticas de saúde;
Objetivo: Fortalecer e aperfeiçoar o sistema de gestão municipal com ênfase no planejamento, tomando
como base o pacto em defesa do SUS, pacto pela vida e pacto pela gestão. Qualificar a força de trabalho em
saúde, caracterizando-a como investimento essencial e organizá-la para melhor servir aos preceitos do SUS,
garantindo a eficiência, eficácia e efetividade.
A seguir as Planilhas demonstrativas dos Eixos, Objetivos e Metas para o quadriênio 2018 a 2021.
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EIXO I – QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Objetivo Geral: Reorganizar a atenção básica, privilegiando a estratégia de saúde
da família e desenvolvendo ações integrais, ampliação do acesso da população,
com redução de desigualdades e aperfeiçoamento da qualidade e resolubilidade
das ações e serviços de saúde.
 Diretrizes Estratégicas:

Implementar a Política Nacional de Atenção Básica, de acordo com a Portaria
Ministerial nº.2436, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a
revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).
 Aperfeiçoar a Atenção Básica para reduzir as desigualdades e melhorar a qualidade e
resolubilidade das ações e serviços de saúde.
 Garantir eficiência, qualidade e segurança.
 Humanizar os serviços de saúde.
 Investir e melhorar os serviços próprios.
 Reduzir a mortalidade infantil.
 Reduzir a mortalidade materna.
 Ampliar e garantir a atenção à saúde mental.
 Ampliar o acesso à atenção integral à saúde de usuários de álcool e outras drogas.
 Aperfeiçoar a atenção à pessoa portadora de deficiência.
 Aperfeiçoar a atenção integral à saúde da mulher.
 Garantir a atenção à saúde do idoso.
 Aperfeiçoar e garantir a atenção integral à HAS e DM.
 Ampliar e garantir a atenção integral à saúde da criança.
 Garantir eficiência, qualidade e segurança na Assistência Farmacêutica e nos outros
insumos para a saúde.
 Ampliar o acesso e melhorar a organização e qualidade da assistência de média e
alta complexidades ambulatorial e hospitalar do SUS/SP.
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Objetivo Específico: Cobertura do PSF, redução de desigualdades e aperfeiçoamento das ações na Atenção Básica
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Expandir e fortalecer a Atenção Básica de Saúde, dentro do Avançar na qualidade do atendimento ao usuário, observar, analisar e diagnosticar
conceito da Saúde da Família garantindo a universalização do necessidades de ações humanizadas nos cenários de trabalho por meio da instrumentalização
acesso aos serviços de saúde.
dos profissionais de saúde no desempenho de ações, estimulando a utilização dos protocolos
Implantar processo de Humanização na atenção à saúde.
já implantados: pré-natal, planejamento familiar, diabetes e hipertensão e outros em fase de
Ampliar a Estratégia de Saúde da Família – ESF em 100% da elaboração e implantação;
área de cobertura do município.
Fortalecer a política de humanização e a vinculação da população as equipes de saúde por
Implantar equipes NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da meio da regionalização dos serviços, acolhimento, buscando melhora na qualidade da
Família), nas Costa Norte e Sul,
assistência respeitando as diferenças culturais, adequando a necessidade dos usuários,
Ampliar o quadro de profissionais da equipe de PSF.
contemplando a educação permanente como propulsora;
Completar a cobertura da formação inicial básica para ACS, e Ampliação do número de Unidades de Saúde da Família de acordo com as prioridades
manter formação continuada dos profissionais inseridos nas definidas (adequar/construir e equipar);
Estratégias de Saúde da Família (ESF).
Fortalecer a Atenção Básica e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde PACS/PSF, com
Implantar programas de atenção domiciliar, integrados aos suporte de equipes multidisciplinares para contribuir com a mudança do modelo de Atenção
Programas de Saúde da Família e rede hospitalar, com Básica, consolidando os preceitos de qualidade de vida dos seus cidadãos.
humanização, equipes especializadas e equipes matriciais Rearticular a integração da Atenção Básica com as demais áreas de atenção à saúde.
multiprofissionais, que forneçam apoio às várias equipes.
Implementar a mudança no modelo assistencial à saúde, com centralidade na Atenção Básica,
como garantia ao direito humano ao acesso à saúde da população.
Elaborar projetos para captação de recursos junto a SES e o MS.
Organizar fluxo no atendimento.
Promover junto a população, a adoção de novas condutas e estilos de vida favoráveis à sua
saúde, desenvolvendo um sentido de responsabilidade compartilhada com o serviço de saúde.
Elaborar o projeto de ampliação das equipes do PSF.
Realizar o recadastramento dos munícipes;
Realizar nova territorialização;
Promover sensibilização do pessoal administrativo, visando a “qualidade no atendimento”
Promover capacitação em “Farmacologia em Saúde Mental” para os médicos do PSF.
Promover capacitação para a organização do processo de trabalho, incluindo todas as
categorias profissionais, utilizando o Núcleo de Educação Permanente e Humanização em
Saúde.
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Objetivo Específico: Saúde Bucal - Atingir o pleno funcionamento do sistema de atenção em saúde bucal para adultos e crianças, incluindo a referência para
exames de alta complexidade, assegurando a oferta de próteses e outros procedimentos, como a ortodontia e ortopedia funcional
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde Realizar Campanha Anual contra o Câncer de Boca em 100% das Unidades de Saúde.
bucal
Implementar protocolo das ações coletivas bucais a serem realizadas sistematicamente em
Reorganizar a Atenção Básica em consonância com os 100% das Unidades de Saúde, inseridas na agenda de atendimento.
princípios e diretrizes do SUS e com a Política Nacional de Incluir nas capacitações dos profissionais de PSF e ACS conteúdo básico de vigilância e
Saúde Bucal, garantindo a promoção, prevenção e recuperação promoção da saúde bucal na família e comunidade.
da Saúde Bucal da população.
Capacitar 100% dos profissionais da Atenção em Saúde Bucal.
Realizar diagnósticos epidemiológicos em saúde bucal, por Implantar/implementar protocolos clínicos de saúde bucal, que visem a ampliação das ações do
amostragem, cobrindo todo município.
clínico-geral na Atenção Básica.
Melhorar o índice de cobertura de Procedimentos Coletivos em Realizar atividades de escovação supervisionada nas USF e nas Unidades Escolares
Saúde Bucal.
Incentivar a utilização, para planejamento, de critérios de risco de doenças bucais nas ações
Melhoria do acesso da população ao tratamento odontológico individuais e coletivas.
nas UBS.
Aquisição de Odontomóvel: Carro tipo Van contendo equipo odontológico completo para
Realizar busca ativa de demanda.
atendimento clínico
Aquisição de veículo automotor (carro) com 7 lugares destinado a transporte de pacientes para
atendimentos programáticos
Implementar a Saúde Bucal no pré-natal
Objetivo Específico: Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna
METAS
Reduzir a Mortalidade Infantil
Melhorar a atenção pré-natal, parto e assistência neonatal.
Apoiar a Atenção Básica no fortalecimento da promoção e
apoio ao aleitamento materno.
Diminuir a mortalidade materna.
Viabilizar as ações do Programa SP pela Primeiríssima Infância
Decreto 6528/2016 e Portaria 365/2016 (Municipais)
Mobilização Comunitária
Manutenção do Comitê Municipal de Mortalidade Materna,

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Manter e incrementar os programas de pré-natal e do pré-natal de risco com o objetivo de
reduzir a mortalidade neonatal precoce e incentivar o funcionamento do Comitê de Mortalidade
Materna, Infantil e fetal, tendo em vista as circunstâncias da ocorrência dos óbitos infantis e
fetais
Implantar política de atenção à gestante e à criança que contemple o acesso a um atendimento
ambulatorial e hospitalar de qualidade com recursos tecnológicos necessários a cada caso.
Ampliar e fortalecer o serviço de planejamento familiar no município com formação de grupos
multiprofissionais nas unidades de saúde, para orientação sobre planejamento das gestações
(idade materna, nº de filhos, intervalo interpartal, etc ), orientação dos casais sobre o uso de
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Infantil e Fetal

métodos anticoncepcionais e avaliação do grupo quanto a eficácia do método escolhido pelo
mesmo.
Garantir que os métodos sejam oferecidos ininterruptamente à população, e que os
procedimentos de anticoncepção cirúrgica (laqueadura e vasectomia) para casos com indicação
pela equipe de planejamento familiar sejam realizados.
Implementar protocolos na rede pública de pré-natal, pré-natal de risco, planejamento familiar,
puericultura e pediatria. Implantação de fluxograma para melhor atender as necessidades das
gestantes e crianças.
Garantir acompanhamento do pré-natal ao puerpério a 100% das gestantes cadastradas na
rede de serviços, conforme protocolo a ser definido;
Priorizar a introdução de ações educativas, com metodologia apropriada na assistência prénatal e puerpério;
Elaborar fluxo de comunicação efetivo entre os setores envolvidos no Pré-Natal e Parto
(Atenção Básica, Alto Risco, Maternidade)
Quanto ao hospital criação de protocolo de atendimento da gestante e de suas possíveis
complicações (pré eclampsia, diabetes, trabalho de parto prematuro etc).
Implementar a Rede Cegonha
Criação de protocolo de atendimento a criança desde o nascimento e de suas patologias
associadas.
Implantar visita horizontal nas enfermarias de pediatria e gestação de risco, que facilitaria a
detecção da intercorrências na evolução das enfermidades e evitaria a alta precoce do paciente
com a agravação do quadro que muitas vezes contribui para o óbito. A visita horizontal contribui
para percepção da gravidade dos casos e desta forma agiliza a solicitação de vagas dos casos
mais complexos.
Implantar uma Comissão de Ética da Secretaria Municipal de Saúde.
Realizar busca ativa de gestantes;
Realizar diagnóstico precoce das gestantes;
Melhorar a qualidade de assistência à gestante, criança e puérpera, com capacitação dos
profissionais envolvidos.
Realizar ações educativas e orientações junto ás gestantes através dos Grupos de Famílias
Grávidas na Atenção Básica e Cursos de Casais Grávidos (CIAMA)
Fortalecer os grupos de famílias grávidas na Atenção Básica e ampliar o curso de casais
grávidos do CIAMA;
Melhorar a qualidade da assistência ao recém-nascido, à criança durante o primeiro ano de vida
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e para o fortalecimento da rede de assistência aos bebês egressos dos serviços de
neonatologia, garantindo o monitoramento dessas crianças nos dois primeiros anos de vida.
Detectar e reduzir desigualdades nos mecanismos de triagem neonatal, garantindo a formação
de uma rede de assistência aos casos diagnosticados e a qualificação dos profissionais para
triagem e encaminhamento adequado.
Acompanhar e qualificar a cobertura vacinal destas crianças.
Sensibilizar as gestantes em relação à importância do parto normal e conseqüente diminuição
da cesárea, através das ações educativas realizadas pelo PSF.
Garantir a consulta com o pediatra até primeiros 7 (sete) dias de vida do RN na UBS.
Desenvolver estratégias (seminários / oficinas intersetoriais) para redução e/ou
acompanhamento integral da gravidez na adolescência para redução do risco associado.
Regular e dar vigilância aos recém-nascidos de riscos, egressos dos serviços de neonatologia.
Monitorar a maternidade conveniada ao SUS, quanto à assistência ao parto humanizado.
Garantir a atenção prioritária à desnutrição infantil grave, instituindo a notificação obrigatória e
dar assistência prioritária em todos os níveis de atenção do SUS.
Implantar ações programáticas para o enfrentamento dos problemas respiratórios, de forma a
garantir atendimento, medicação e controle.
Promover entre gestores das diversas secretarias envolvidas e representantes da sociedade
civil ações voltadas para a Primeiríssima infância;
Melhorar a interlocução entre os secretários que formam a base do Programa SPPI.
Semana do Bebe (previsto para maio), Hora do Mamaço (agosto), Festival Música de
Primeiríssima (programação a confirmar para o final do ano).
Objetivo Específico: Promover a saúde integral das crianças e adolescentes atendendo às necessidades básicas nas diferentes Ações Estratégicas.
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Garantir o acesso da criança e adolescente à rede de saúde do Garantir o fornecimento de fórmulas infantis para o primeiro e segundo semestre de vida, para
município.
casos em que o aleitamento materno não seja possível.
Garantir 100% de puericultura as crianças de até 1 ano de vida Alimentar e monitorar o Programa SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional).
com consultas mensais, de acordo com o protocolo de Saúde Avaliar e monitorar as coberturas vacinais com ênfase na intervenção nas áreas com baixa
da Criança
cobertura vacinal.
Assegurar índices de cobertura vacinal de pelo menos 95% em Realizar avaliação de coberturas vacinais nas áreas de baixa cobertura vacinal.
relação às vacinas do calendário básico: pólio, tetravalente, Realizar campanhas de vacinação atendendo às diretrizes nacionais.
hepatite B, tríplice viral, Rotavirus etc, bem como 98% para Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos nas UBS, incluindo
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BCG.
vigilância alimentar e nutricional.
Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Implementar o Protocolo Saúde da Criança;
Educação
Detectar e reduzir desigualdades na assistência à saúde da criança e do adolescente.
Reduzir a frequência da desnutrição grave e moderada em Promover campanhas para promover hábitos saudáveis e reduzir a obesidade na infância.
crianças, incluindo: a redução da incidência do baixo peso ao Garantir a vacinação de menores de 1 ano com o esquema básico do PNI nos serviços de
nascer e o controle da deficiência de Ferro e de Vitamina A.
saúde e durante as campanhas de vacinação.
Disponibilizar cadastro e agendamento para 100% dos recém- Detectar desigualdades regionais na prevalência de doença diarréica e de doenças
nascidos e mães.
respiratórias como causa de internações e óbito
Oferecer 100% da coleta do teste do pezinho, teste do “reflexo Qualificar profissionais para assistir às crianças e adolescentes utilizando a Educação
vermelho” (teste do olhinho) e exame de emissões Permanente e Humanização em Saúde.
fotoacústicas no município.
Desenvolver ações de controle das Infecções Respiratórias Agudas (IRA).
Realizar agendamento precoce e seguimento das crianças de Implantar ações normatizadas para a atenção de casos de IRA e de alergias respiratórias nas
risco da rede.
UBS e nos serviços de pronto atendimento, urgência e emergência.
Atender 100% da população zero a dois anos.
Promoção de práticas alimentares saudáveis, ao lado da prevenção e controle dos distúrbios
Reduzir a obesidade e sobrepeso em crianças e adolescentes nutricionais e metabólicos.
usuários da rede municipal de saúde.
Implantar o Programa de Saúde do Adolescente na rede municipal.
Reduzir as ocorrências de gravidez na adolescência com ações Elaboração de projeto, definição de cronograma e implantação das ações do Programa de
multidisciplinares.
Saúde do Adolescente;
Manter parceria com o COMVIV
Oficinas de orientação sobre sexo seguro para prevenção de DST e gestação na adolescência.
Facilitar e ampliar acesso das crianças e dos adolescentes ao Qualificar os profissionais e os serviços para a prevenção de acidentes, para diagnóstico e
serviço de saúde, reduzindo agravos ligados a drogadição, combate à qualquer tipo de violência e encaminhamentos.
doenças sexualmente transmissíveis, violência e acidentes.
Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, de combate à qualquer tipo de
Aumentar as notificações de violência contra a criança.
violência contra a criança e adolescente.
Qualificar as Equipes de Saúde da Família.
Incentivar a prática do aleitamento materno em todas as unidades de saúde do Município.
Apoiar a Atenção Básica no fortalecimento da rede de Manutenção do Banco de Leite Humano
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno
Capacitar e apoiar tecnicamente as Equipes de Saúde da Família sobre manejo de aleitamento
Manutenção das atividades internas e extra muro do CIAMA
materno para melhoria da qualidade da assistência aos bebês e mães durante a amamentação
por meio de ações de Educação Permanente e Humanização em Saúde.
Fortalecer as ações integradas com os programas de saúde afins, convênios com
universidades, serviços de saúde e escolas públicas, assim como outros órgãos intra e extra
governamentais ligados a criança e ao adolescente.
Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Educação - Inserir nas ações
previstas pela Saúde Escolar o atendimento multiprofissional.
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Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde da Mulher.
METAS
Promover a atenção à saúde da mulher e reduzir a
morbimortalidade decorrente de doenças e agravos
prevalentes.
Diminuir a incidência e prevalência do câncer do colo de útero e
da mama.
Diminuir a mortalidade por câncer de mama.
Ampliar o acesso das mulheres a exames preventivos para
detecção precoce de câncer de colo de útero e de mama, com
acesso a serviços de maior complexidade para diagnóstico e
tratamento, quando necessário.
Diminuir a incidência e prevalência de DST/AIDS na mulher.
Garantir assistência a mulher vítima de violência sexual e
qualquer outro tipo de violência doméstica
Melhorar a qualidade de atenção ao Pré-natal e Pré-natal de
risco;
Reduzir a mortalidade materna
Implementar ações que visam Planejamento Familiar.
Manter parceria com o COMVIV

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Rastrear periodicamente a população feminina sob maior risco de ocorrência de câncer de
mama.
Desenvolver ações de rastreamento diagnóstico e tratamento do câncer de colo Uterino.
Capacitar os profissionais de saúde, com especial abordagem para os componentes do
Programa de Saúde da Família, em ações de prevenção e detecção precoce de câncer (coleta
de Papanicolau), tratamento e seguimento dos casos alterados, exame clínico da mama,
indicação adequada para mamografia.
Realizar/ intensificar ações de orientação e incentivo/ busca ativa para realização do exame de
Papanicolau.
Realizar ações de orientação e incentivo à realização do exame de mama
Monitorar a qualidade dos laudos citopatológicos para prestadores do SUS.
Ampliar a cobertura de mamografia, ultrassonografia de mama e punções dos casos
necessários, conforme protocolo SUS.
Seguimento prospectivo e retrospectivo e tratamento de 100% das lesões precursoras (NICII e
NIC III e Câncer de Colo) das citologias realizadas na rede pública.
Manter equipe multiprofissional no acolhimento, encaminhamento e acompanhamento de casos
de Oncologia no município.
Implantar na rede municipal um serviço de referência em laqueadura e vasectomia.
Disponibilizar e manter estoque de contraceptivos de forma complementar aos disponibilizados
pelos gov. Federal e Estadual (aquisição pelo Município).
Ampliar o acesso à anticoncepção, ampliando a oferta de contraceptivos.
Qualificar os enfermeiros da rede para a assistência ao pré-natal, pré-natal de risco, parto e
puerpério.
Detectar e conhecer os diversos contextos de vulnerabilidade, ampliar a cobertura das ações de
prevenção de HIV/AIDS e outras DST e monitorar as diretrizes de trabalho adotadas junto às
populações identificadas com risco acrescido.
Incentivar ações que estimulem a adoção de práticas seguras no tocante à prevenção da sífilis
e do HIV junto às mulheres, da anticoncepção ao aleitamento.
Capacitar profissionais em abordagem sindrômica das DST.
Promover a prevenção das DST/AIDS, incluindo as hepatites virais, gravidez não planejada,
sífilis congênita na gestação, visando promover a redução da Transmissão Vertical do HIV e
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sífilis congênita.
Implementar a assistência à gestante portadora do vírus HIV com a prevenção da transmissão
vertical.
Criar fluxograma para atendimento multiprofissional em ambulatório e hospitalar das mulheres
vitimas de violência sexual;
Treinar os profissionais envolvidos na atenção a mulher vitima de violência;
Implementar o Programa de Planejamento Familiar com a implantação de protocolo no
município e de Ambulatório para triagem dos casos de esterilização cirúrgica, com avaliação por
equipe multiprofissional;
Efetivar e implementar ações que visam a melhora no atendimento do Pré-natal com elaboração
de fluxograma de atendimento ao Alto risco e captação precoce das gestantes (< de 16
semanas), garantir o mínimo de 2 USG por gestação.
Implementar Rede Cegonha
Incentivar a qualificação da Atenção Hospitalar às urgências obstétricas e avaliar os serviços
prestados.
Objetivo Específico: Atenção Integral à Saúde do Idoso
METAS
Manter e recuperar a autonomia e dignidade da pessoa idosa,
respeitando a classificação de risco e vulnerabilidade, em 100%
das Unidades de Saúde.
Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas
Unidades de Saúde.
Implantar protocolo de atenção ao idoso em 100% da rede
municipal de saúde.
Garantir o acolhimento preferencial e diferencial da pessoa
idosa;
Implementar estratégias de prevenção e tratamento das
doenças crônico-degenerativas.
Reduzir a proporção de internação por diabetes e hipertensão
em idosos.
Reduzir a taxa de mortalidade de câncer de próstata em idosos.
Implantar ações de atenção domiciliar integrada à rede básica e

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Capacitar os profissionais na organização da Atenção Básica à pessoa idosa conforme Pacto
pela Vida.
Promover a prevenção de agravos à saúde.
Incluir nos módulos de treinamento e capacitação dos Profissionais de Saúde, questões
referentes ao atendimento de idosos e cuidados paliativos ao final da vida, com enfoque na
humanização da atenção;
Estimular as iniciativas que promovam a manutenção e a recuperação da capacidade funcional
da pessoa idosa, com incentivo às estratégias de promoção da saúde e envelhecimento ativo e
das práticas de atividade física e de programas de prevenção de doenças crônicas.
Ampliar a cobertura de imunização para todas as pessoas idosas, para os que estejam
hospitalizados ou em abrigos, buscando a ampliação das coberturas obtidas.
Estimular e qualificar a ampliação dos cuidados domiciliares, incentivando o autocuidado.
Implementar ações voltadas para o tratamento e a reabilitação de sequelas decorrentes de
doenças crônicas, mediante protocolos específicos;
Articular intersetorialmente para realizar a adaptação dos ambientes domiciliares e públicos
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de média e alta complexidade;
para oferecer maior acessibilidade, conforto e segurança ao idoso.
Garantir acessibilidade dos idosos as Unidades de Saúde;
Avaliar a situação da dispensação de correlatos do Programa de insumos para controle de
Reduzir a taxa de acidentes incluindo quedas e fraturas em Glicemia e de medicações para a atenção a HAS e DM, identificando as regiões com
idosos;
dificuldades;
Implantar caderneta em 100% da população idosa cadastrada
Identificar a presença de filas de espera para a dispensação insumos;
Desenvolver ações de promoção do envelhecimento sadio;
Construir indicadores para monitoramento e avaliação das ações realizadas;
Melhorar o atendimento de idosos em situação de violência, Realizar sensibilização dos servidores e empregados para o atendimento diferencial e
notificar os casos de violência
preferencial ao idoso;
Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por Confeccionar cadernetas de saúde do idoso e fichas de registro para arquivar no prontuário;
doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho Sensibilizar as pessoas com mais de 60 anos quanto à importância da vacinação para ampliar
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)
a cobertura vacinal para esta faixa etária.
Aumentar a longevidade com qualidade de vida
Incentivar a capacitação de cuidadores de idosos.
Organizar o fluxo de atendimento, oferecendo suporte junto a rede referente as pessoas em
situação de violência, capacitação de profissionais, notificações, campanhas de conscientização
e atuação.
Criar serviços e ações para a proteção, promoção e recuperação da saúde; Atendimento
especializado para essa demanda em todas as unidades;
Objetivo Específico: Atenção Integral a Saúde do Homem
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Fortalecer e qualificar a atenção primária garantindo, assim, a Identificar os determinantes sociais da vulnerabilidade dos homens às doenças e facilitar o
promoção da saúde e a prevenção dos problemas evitáveis.
acesso dessa população aos serviços de atendimento integral à saúde na atenção primária
Implementar o desenvolvimento de ações na área de Atenção à Articulação com as diversas áreas do governo, com o setor privado e a sociedade, compondo
Saúde do Homem
redes de compromisso e co-responsabilidade quanto à saúde e a qualidade de vida da
Promover a melhora da condição de saúde dos homens, população masculina;
contribuindo, assim, para a redução dos índices de Capacitação técnica dos profissionais de saúde para o atendimento do homem
morbimortalidade masculinos
Implementar o protocolo de atendimento Pré-Natal do parceiro
Implantar o protocolo de atendimento do Pré-natal do parceiro.
Inserir o casal no planejamento familiar;
Promover o engajamento dos homens nas ações do Efetuar busca ativa da população masculina acima dos 40 anos para consulta de enfermagem
planejamento reprodutivo e no acompanhamento do pré-natal, e médica na USF
do parto e do pós-parto de suas parceiras e nos cuidados no Captação precoce da população masculina nas atividades de prevenção primária relativa às
desenvolvimento da criança, com a possibilidade real de doenças cardiovasculares e cânceres, entre outros agravos recorrentes;
melhoria na qualidade de vida para todas as pessoas Realizar Campanha de conscientização – Novembro Azul
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envolvidas e vínculos afetivos saudáveis
Manter cadernetas de vacinação atualizadas
Implantar ações de prevenção e detecção precoce do Câncer Elaboração e análise dos indicadores que permitam aos gestores monitorar as ações e serviços
de próstata.
e avaliar seu impacto, redefinindo as estratégias e/ou atividades que se fizerem necessárias.
Promover Campanha de conscientização Novembro Azul:
informações e orientação à população masculina, aos
familiares e a comunidade sobre a promoção, prevenção,
proteção, tratamento e recuperação dos agravos e das
enfermidades do homem;
Objetivo Específico: Implementar a vigilância e o controle das doenças e agravos não transmissíveis – Diabete Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS)
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Reduzir a morbimortalidade decorrentes das doenças e Ampliar, desenvolver e manter ações de: promoção, prevenção e intervenção nestes agravos
agravos relativos à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.
de maneira individual e coletiva.
Reduzir complicações, internações e mortes relacionadas à Implementar ações de prevenção, monitoramento e controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e
HAS;
DM.
Reduzir a prevalência da doença hipertensiva;
Realizar busca ativa para detectar pessoas que não estão em tratamento e apresentam HAS e
Reduzir complicações, internações e mortes relacionadas ao DM.
Diabetes;
Identificar se o atendimento aos portadores de hipertensão e diabetes está ocorrendo
Aumentar a adesão dos portadores de Diabetes ao tratamento; adequadamente na Atenção Básica.
Aumentar a adesão dos portadores de HAS ao tratamento;
Ampliar a rede de profissionais sensibilizados, treinados e especializados.
Buscar pelo diagnóstico precoce, estimular hábitos e Constituir equipe técnica para subsidiar as equipes da Atenção Básica ao DM e HAS, incluindo
comportamentos saudáveis;
a capacitação técnica, a confecção de protocolos técnicos e o cadastramento e monitorização
Garantir diagnóstico precoce e a aplicação de protocolo clínico de todos os diabéticos e hipertensos do município.
e terapêutico para a HAS e DM;
Controlar adequadamente a HAS e DM, garantindo o acesso à medicação, insumos e consultas
Manter os pacientes diagnosticados em monitoramento, especializadas periódicas.
reduzindo possíveis agravos;
Implementar medidas coletivas de prevenção primária, enfocando os fatores de risco para HAS
Garantir o monitoramento do paciente diabético em uso de e DM.
insulina;
Realizar campanhas educativas contínuas, observando os fatores de risco para HAS e medidas
de promoção em saúde.
Incluir o tema de alimentação saudável nas ações e eventos de saúde voltadas para
populações com necessidades específicas: crianças, idosos, mulheres, adolescentes,
portadores de DM, HAS.
Estimular a inclusão dos assuntos relacionados à atenção global à DM e HAS nos módulos de
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treinamento e capacitação da Atenção Básica.
Adquirir medicamentos e insumos para o DM e HAS.
Identificar populações com Fatores de Riscos (FR), tais como: diabetes e resistência à insulina
e hipercolesterolemia.
Instrumentalizar e estimular os profissionais envolvidos na Atenção Básica para que promovam
medidas coletivas de prevenção primária, enfocando os fatores de risco cardiovascular e
diabetes.
Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e vinculação dos diabéticos
inseridos na Atenção Básica.
Reconhecer as complicações do diabetes, possibilitando as reabilitações psicológica, física e
social.
Realizar campanhas educativas periódicas, observando os fatores de risco e medidas de
promoção em saúde.
Implementar atendimento integral do portador de DM, melhorar a detecção precoce, tratamento
e controle das complicações.
Estimular o sistema de cadastramento dos pacientes HAS e DM na Hiperdia através das
equipes de enfermagem das Unidades de Saúde.
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Objetivo Específico: Vigilância Nutricional e Alimentar da População
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Promover a melhoria do estado nutricional da população do Elaborar um diagnóstico da situação nutricional das crianças.
município.
Elevar a promoção de alimentação saudável.
Diagnosticar e monitorar a situação alimentar e nutricional dos Promover campanhas para promover hábitos saudáveis e reduzir a obesidade na infância.
usuários da Rede Municipal de Saúde.
Promover campanhas para o enfrentamento da desnutrição.
Implantar ações de prevenção para redução do risco de Desenvolver Ações de Recuperação Nutricional.
doenças crônicas não transmissíveis.
Implementar nas escolas públicas em parceria com a Educação a orientação alimentar para as
Implantar atendimento aos agravos nutricionais com equipe crianças e adolescentes – Programa Saúde na Escola
multidisciplinar.
Promover campanhas de alimentação e estilo de vida saudáveis para a população, visando
Avaliar o estado nutricional da população atendida na rede principalmente os grupos de risco de HAS e DM.
municipal de saúde e escolas, através do Sistema de Vigilância
Nutricional – SISVAN.
Acompanhar 100% das famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família.
Diminuir a incidência de sobrepeso, obesidade e desnutrição da
população do município.
Realizar o acompanhamento nutricional de pacientes em
terapia nutricional enteral domiciliar (TNED) atendidos pelo
Serviço Social pelo fornecimento de dietas enterais e
suplementos orais.
Objetivo Específico: Garantir eficiência, qualidade e segurança na Assistência Farmacêutica
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Estruturar o atendimento da Assistência Farmacêutica no Avaliar a situação da dispensação de medicamentos, identificando os recursos que são
Município.
dispensados e as dificuldades encontradas.
Promover o acesso adequado à assistência farmacêutica, de Garantir o fornecimento adequado de medicamentos, destinados ao tratamento das doençasmodo a contemplar os diferentes programas de atenção à alvo dos programas de âmbito nacional, como tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes,
saúde e as prioridades, buscando sempre o uso racional e dentre outras.
controlado de medicamentos e adotando medidas direcionadas Ampliar o acesso dos portadores de patologias mais prevalentes à assistência farmacêutica.
à redução dos custos desnecessários.
Realizar estudo para viabilizar a ampliação da quantidade e da diversidade de medicamentos
38

Controle eficaz de estoque para garantia de abastecimento
contínuo e ininterrupto.
Qualificar os técnicos envolvidos na assistência farmacêutica.
Controlar notificação de farmacovigilância
Adequar estrutura física e assistencial dos dispensários de
medicamentos
Gestão de materiais específicos da saúde
Garantir um ambiente adequado aos serviços de gestão de
estoques de itens da saúde
Sistema de Gestão informatizada

Objetivo Específico: Atenção Integral ao Paciente Oncológico
METAS
Cadastrar 100% dos pacientes oncológicos;
Implementar e divulgar o setor de oncologias e os serviços
prestados aos pacientes;
Disponibilizar equipe multidisciplinar e especializada em
oncologia;
Garantir acesso aos serviços de diagnostico para detecção
precoces de tumores de colo de útero, mama, colon, reto, pele,
cavidade oral e próstata;
Capacitar equipes do PSF e rede municipal;

da assistência farmacêutica básica, de forma a contemplar as principais doenças e agravos de
interesse da saúde pública.
Facilitar o acesso aos medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME), de acordo com as necessidades dos usuários e no cumprimento dos princípios da
equidade e da universalidade.
Agilizar e desburocratizar o processo de liberação, qualificando o atendimento e diminuindo o
tempo de espera na dispensação de medicamentos excepcionais e de alto custo.
Promover ações para estimular o uso racional e controlado de medicamentos e insumos.
Promover campanhas de esclarecimentos para a população em geral e capacitação para
profissionais de saúde sobre o uso racional do medicamento, riscos da automedicação e uso
indevido de medicamentos controlados (psicotrópicos).
Avaliar permanentemente a relação de medicamentos da Atenção Básica, com o objetivo de
melhor atender as necessidades de saúde da população.
Adequar quadro de funcionários para melhorar o atendimento
Reorientar recursos humanos capacitados exclusivamente para dispensação de medicamentos
nas Unidades de Saúde.
Manter divulgação mensal do estoque de medicamentos a população – transparência
Gerenciar os estoques das unidades clientes
Garantir a gestão de estoques em tempo real
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Realizar busca ativa dos pacientes com câncer;
Implantar e organizar e fluxo de atendimento ao paciente oncológico em conjunto com equipe
multidisciplinar;
Capacitar equipe multidisciplinar para elaboração e desenvolvimento de ações especificas
dirigidas e portadores de doença oncológica;
Garantir o Encaminhamento do paciente para oncologista de referência;
Ampliar os cuidados em todas as etapas da doença, desde o diagnóstico até o término do
tratamento;
Garantir acompanhamento psicológico ao paciente e/ou familiar/cuidador;
Esclarecer sobre o(s) tratamento(s) a que será submetido, bem como os possíveis efeitos
colaterais e como lidar com eles;
Informatizar os prontuários dos pacientes oncológicos;
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Elaborar e desenvolver estratégias como (oficinas terapêuticas, laboral, palestras) para informar
e minimizar o sofrimento do paciente oncológico;
Promover em conjunto com PSF campanhas de prevenção e esclarecimento sobre a doença e
conscientizar a sociedade sobre a importância da mesma;
Rastrear periodicamente a população feminina sobre maior risco de ocorrência do câncer de
mama;
Desenvolver ações de rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de colo uterino no
município;
Articular e monitorar medidas no sentido de agilizar e garantir a qualidade dos laudos
citopatológicos e biópsias;
Garantir centros de referências em imunohistoquimica;
Articular, ampliar e agilizar oferta de exames média complexidade (cistoscopia, broncoscopia,
pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia, CEA, CA 125, CA 153, CA 199,
tomografias, biópsias e ultrassons);
Realizar visitas domiciliares a pacientes acamados, pós-cirúrgicos, em tratamentos com dieta
enteral, estando impossibilitado de se locomover.
Objetivo Específico: Aperfeiçoar a atenção integral à pessoa portadora de deficiência
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Otimizar as ações da Rede de Cuidados a Pessoa com Realizar as ações delineadas no protocolo da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência;
Deficiência garantindo atenção à saúde (auditiva, mental, Realizar estudos para identificação, avaliação e verificação da atual situação de dispensação
visual, física, múltipla), por meio das redes de reabilitação;
de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção;
Ampliar o acesso as órteses, próteses e meios de auxiliares de Construir indicadores para monitoramento e avaliações realizadas
locomoção;
Efetivar convênios com as entidades especializadas em atendimentos a pessoa deficiente
Promover ações de prevenções e identificação precoce das (Acalento, AACD)
diversas deficiências;
Organizar o fluxo vinculado com DRS à saúde auditiva e OPM;
Implantar terapias alternativas para alçar melhores objetivos Fornecer suporte técnico às equipes de PSF;
nos tratamentos;
Ampliar atendimentos domiciliares;
Estabelecer parcerias com
instituições/ Entidades Planejar compras semestralmente;
especializadas em atendimentos a pessoa portadora de Estruturar o programa de saúde auditiva municipal;
deficiência;
Manutenção das vias de acesso nas unidades de saúde
Estimular o estabelecimento de parcerias entre secretarias e Promover educação permanente para os profissionais dos serviços de saúde;
intersetores para discutir estratégias de inclusão do deficiente
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na sociedade.
Reduzir o tempo de espera para aquisição de OPM e saúde
auditiva e proporcionar avaliações periódicas adequadas aos
deficientes.
Garantir acessibilidade total nos locais de atendimentos aos
deficientes;
Capacitar e atualizar os profissionais de saúde;
Objetivo Específico: Ampliar e garantir a atenção integral à Saúde Mental / Usuários de álcool e outras drogas
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Implementar a Rede de Atenção Psicossocial- Saúde Mental, Definir leitos para a psiquiatria em Hospital Geral, com equipe especializada no atendimento ao
Álcool e Outras Drogas
paciente de sofrimento psíquico - PSP;
100 % da Equipe de Saúde da Família capacitada em Saúde Estabelecer linha de comunicação entre Saúde Mental e Programa Saúde da Família;
Mental;
Elaborar protocolo de atendimento do PSP no Pronto Socorro (PS);
Garantir leitos psiquiátricos em Hospital Geral;
Elaborar e implantar banco de dados da saúde mental
Garantir o número de profissionais preconizado pelo Ministério Ampliação dos atendimentos em saúde mental na atenção básica.
da Saúde no CAPS I e AD
Articulação e apoio às associações de usuários de serviços de saúde mental;;
Realização de levantamento da situação de 100% dos Incentivar e apoiar a formação e a articulação de associações de usuários e familiares de
moradores do município em hospitais psiquiátricos;
serviços de saúde mental para o desenvolvimento de projetos de inclusão social;
Qualificação das ações de saúde mental na atenção básica.
Promover e apoiar a implantação e implementação de leitos de observação em hospital Geral;
Aprimorar o modelo de atenção e capacidade assistencial na Promover cursos de capacitação para equipes da atenção básica destacando a singularidade
área de A/D
de grupos específicos (crianças, mulheres, idosos, negros, índios e trabalhadores).
Promover parcerias com grupos de apoio aos usuários de Promover cursos de capacitação para as equipes de serviços de atenção à saúde mental
álcool e outras drogas exemplo: Narcóticos Anônimos, (CAPS, Ambulatórios, serviços de emergência e SAMU);
Alcoólicos Anônimos, Amor exigente e outros.
Manter a articulação com as equipes do SAMU para atendimento aos pacientes
Reduzir o número de internações psiquiátricas por transtornos Capacitação dos profissionais da saúde referente à atenção ao usuário de álcool e outras
decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
drogas (identificação, diagnóstico, avaliação clínica e proposta de tratamento);
Ampliar a oferta de ações de saúde para usuários de álcool e Credenciar CAPS AD - acompanhar o processo de credenciamento no SAIPS
outras drogas na atenção básica.
Promover e apoiar a implantação de leitos de atenção integral em saúde mental nos Hospitais
Estabelecer parcerias com organizações governamentais e não Gerais e Pronto Socorros, criando possibilidade de retaguarda para situações de crise.
governamentais.
Elaborar parcerias com clinicas de Recuperação a usuários de álcool e outras drogas.
Estabelecer projetos conjuntos com outras secretarias.
Elaborar instrumentos de avaliação e monitoramento constante do trabalho desenvolvido pela
Qualificar o trabalho de articuladores, coordenadores e rede de atenção aos usuários de álcool e drogas.
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interlocutores de saúde mental para área de álcool e drogas.
Qualificar o trabalho dos profissionais dos serviços extrahospitalares para a atenção na área de álcool e outras drogas,
em especial os CAPS ad.
Promover a implantação e implementação de programas de
educação permanente e qualificação da rede de atenção aos
usuários de álcool e outras drogas.
Realizar campanha e eventos de conscientização sobre a
temática;

Objetivo Específico: Atenção Integral a População Negra
METAS
Melhorar a qualificação dos recursos humanos;
Elaborar protocolo de atenção básica a saúde da população
negra;
Melhorar a qualidade da informação (coleta, processamento e
análise) do quesito cor (branco, preto, pardo, amarelo e
indígena);
Implementar à Política de Atenção Integral às pessoas com
Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias;
Valorizar as práticas tradicionais e culturas de promoção à
saúde das religiões de matriz africana, parteiras e benzedeiras;
Sensibilizar a população em geral, para as temáticas
relacionadas à Saúde da População Negra;
Identificar comunidades remanescentes de quilombos;
Incluir no Calendário da Saúde o Dia da Consciência Negra e
Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra;
Reduzir a incidência de racismo institucional.
Reconhecer que as benzedeiras são promotoras de saúde.

Desenvolver e promover políticas de tratamento, prevenção, educação e promoção de saúde
aos familiares dos usuários de álcool e outras drogas.
Promover cursos de capacitação e especialização para as equipes de serviço e atenção a
usuários de álcool e outras drogas (CAPS ad)
Promover e apoiar a articulação com o a Justiça, Direitos Humanos, Educação,
Desenvolvimento e Assistência Social, Habitação, Previdência Social, Trabalho e Cultura para
realização de projetos conjuntos visando à prevenção e a inclusão Social das pessoas usuárias
de álcool e outras drogas nas políticas públicas de outros setores.
Fomentar o investimento de recursos da secretaria de saúde para realização de projetos
voltados as melhorias de condição para os familiares e usuários de A/D.
Promover campanhas de conscientização

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Incluir o tema saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente
dos trabalhadores da saúde;
Incluir o tema diversidade cultural e racial/étnica no processo de formação e educação
permanente dos trabalhadores do SUS.
Capacitar e promover educação permanente em hemoglobinopatias para os trabalhadores da
saúde;
Capacitar profissionais de saúde, que fazem o atendimento inicial sobre a necessidade da
autoclassificação;
Realizar palestras com o tema de racismo institucional para esclarecimento dos funcionários;
Implantar protocolo de atenção a saúde da população negra;
Valorizar as práticas e culturas de promoção à saúde das religiões de matriz africana;
Treinar 100% do pessoal de atendimento para coleta da informação do quesito cor;
Incluir o quesito cor em todo e qualquer impresso/formulário da rede de saúde;
Sensibilizar a população usuária dos serviços da importância do quesito cor.
Elaborar campanhas sobre importância do quesito cor.
Implementar testes de eletroforese com esclarecimento da mãe no pré-natal e realização de
campanhas esclarecedoras para prevenção do câncer masculino e feminino em especial a
população negra;
Reconhecer a função do sacerdote e sacerdotisa das religiões de matriz africana na promoção
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da saúde.
Reconhecer que os terreiros são comunidades tradicionais e podem contribuir na promoção de
saúde.
Promover eventos/seminários sobre espaços religiosos e práticas de cura
Apoiar a elaboração de campanha a ser veiculada por meio digital
Elaborar campanha a ser veiculada nos jornais locais e nas rádios (locais e comunitárias).
Elaborar cartazes, folder e manuais técnicos para hospitais, profissionais de saúde e população
em geral.
Realizar eventos em comemoração o Dia da Consciência Negra e Dia Nacional de Mobilização
Pró-Saúde da População Negra em parceria com conselhos e entidades afins;
Objetivo Específico: Efetivar a assistência de Urgência e Emergência a toda população.
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Qualificar a rede de Atenção às Urgências e Emergências.
Ampliar recursos tecnológicos para cobertura de pacientes vítimas de parada cardiorespiratórias
Reorganizar os serviços de Urgência e Emergência
no município.
Estruturar o Sistema de Regulação de Urgência.
Adequar as Unidades Básicas de Saúde – UBS, de meios tecnológicos e arquitetônicos,
visando atender a Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências.
Qualificar o serviço de urgência e emergência para uso do acolhimento com Classificação de
Risco em todas as Unidades de Pronto Atendimento.
Capacitar as equipes de serviços de urgência e emergência, de modo a prover um atendimento
adequado, inclusive diagnóstico.
Capacitar equipes multiprofissionais em urgência e emergência.
Objetivo Específico: Ampliar o acesso e melhorar a organização e qualidade da Assistência de Média e Alta Complexidades Ambulatorial e Hospitalar
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Implementar a assistência ambulatorial especializada, visando Reorganizar a Atenção Ambulatorial com efetivação do Complexo Regulador do Sistema de
garantir a continuidade e a integralidade da atenção.
Atenção em consonância com o AME (Ambulatório Médico de Especialidades)
Avaliar e acompanhar 100% dos contratos e convênios de Desenvolver mecanismos para articular regionalmente a Atenção Básica com os demais níveis
prestadores de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do SUS. de complexidade, objetivando agilizar o agendamento e o retorno de consultas e exames, por
Acolhimento, visando a ampliação do acesso e resolubilidade meio das centrais de regulação, garantindo a agilidade na obtenção dos resultados e retornos
na saúde, tanto na atenção básica quanto na assistência de necessários.
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média e alta complexidades ambulatoriais e hospitalares de
referência do SUS/SP.
Garantir exames de média e alta complexidade de urgência,
sem referência local e regional.
Ampliar o número de leitos em 100%.
Garantir o cumprimento da oferta de procedimentos
hospitalares eletivos, Pré-Programadas de média complexidade
conforme pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde.

Organizar a rede de atenção de média e alta complexidade de acordo com os modelos
assistenciais e de organização de serviços propostos neste Plano.
Efetivar a regulação do elenco de procedimentos especializados de média e alta complexidade
conforme Programação Pactuada Integrada/Média e Alta Complexidade.
Avaliar a integralidade do acesso através das diretrizes definidas na Programação Pactuada e
Integrada.
Identificar se os serviços de média complexidade estão oferecendo adequadamente as
consultas.
Monitorar o cumprimento dos protocolos de alta complexidade.
Regular os procedimentos de média e alta complexidades e de cuidados prolongados.
Capacitar os profissionais para implementação e avaliação de regulação das ações de saúde
em todos os níveis de complexidade.
Reorganizar a Atenção Hospitalar.
Implementar o Acolhimento, visando a ampliação do acesso e resolubilidade na saúde, tanto na
atenção básica quanto na assistência de média e alta complexidades ambulatoriais e
hospitalares.
Investir em reforma e aquisição de equipamentos hospitalares que se façam necessários.
Capacitar os profissionais das centrais de regulação e os profissionais que atuam nas redes
básica, ambulatorial e hospitalar quanto aos protocolos assistenciais.
Garantir o modelo de atenção à saúde de acordo com os princípios e diretrizes do SUS,
baseado nas linhas de cuidado, com referência e contra-referência e com centrais de regulação,
com garantia de acesso a leitos hospitalares.
Qualificar a atenção hospitalar às urgências neonatais.
Qualificar a atenção hospitalar às urgências obstétricas e avaliar os serviços prestados.
Monitorar a mortalidade e morbidade hospitalar no sistema público de saúde.
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EIXO II – VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE Objetivo Geral: Fortalecer o Sistema de Vigilância em Saúde por meio da
Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental (fatores
biológicos e não biológicos) e Centro de Controle de Zoonoses, ampliando a
capacidade de análise da situação de saúde, através de indicadores,
direcionando ações efetivas. Desenvolver ações de vigilância e promoção da
saúde e melhoria da qualidade de vida da população, com ênfase na
comunicação e educação em saúde.
 Diretrizes Estratégicas:
 Implementar a vigilância e o controle das doenças transmissíveis.
 Melhorar a vigilância de doenças transmitidas por vetores e antropozoonoses,
para adoção de medidas de controle adequadas e oportunas.
 Implantar a vigilância e o controle das doenças não transmissíveis.
 Melhorar e aperfeiçoar a Prevenção e Controle de doenças imunossupressíveis.
 Aperfeiçoar a vigilância sanitária e ambiental e controle de zoonoses.
 Aprimorar a rede laboratorial de saúde pública.
 Estabelecer grupo técnico para análise sistemática dos indicadores de Vigilância
em Saúde.
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Objetivo Específico: Fortalecer a Vigilância Epidemiológica e o controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Atender plenamente a demanda dos programas nacionais de Implementar campanhas de vacinação de acordo com o calendário do Programa Nacional de
imunização do SUS.
Imunização (PNI).
Garantia da oferta regular da imunização nas unidades Avaliar e monitorar as coberturas vacinais com ênfase na intervenção nas áreas com baixa
públicas de saúde.
cobertura vacinal.
Acompanhar e qualificar a cobertura vacinal.
Realizar inquéritos de coberturas vacinais nas áreas de baixa cobertura vacinal.
Manter elevadas e homogêneas as coberturas vacinais.
Capacitar permanentemente os profissionais da rede, incluindo os núcleos hospitalares de
Assegurar 95% de coberturas vacinais em relação a doenças epidemiologia, com ênfase no diagnóstico etiológico e redução da letalidade.
do calendário básico (pólio, tetravalente, hepatite B, tríplice Manter fluxo permanente de informações epidemiológicas para as unidades de saúde.
viral), 98% para a BCG e 100% para febre amarela.
Notificar imediatamente e fazer investigação oportuna de casos, surtos e novos agravos.
Manter a interrupção da circulação do vírus do sarampo e da Implantar ações de promoção, prevenção e controle de zoonoses incorporadas nas atividades de
poliomielite.
rotina de todas as unidades de saúde.
Identificar precocemente a circulação de novas cepas do vírus Oferecer tratamento supervisionado para 100% dos pacientes em tratamento de tuberculose.
influenza.
Manter a meta de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública.
Reduzir a incidência de dengue.
Realizar ações de eliminação de focos e/ou criadouros de Aedes aegypti e Aedes albopictus nos
Reduzir a transmissão de leishmaniose visceral americana.
imóveis.
Reduzir a morbimortalidade por tuberculose.
Implementar a vigilância e o controle do Aedes aegypti para redução da infestação nas áreas com
Aumentar a busca ativa de sintomáticos respiratórios.
presença do vetor e impedir a infestação de novas áreas, além do controle de outros vetores.
Reduzir o coeficiente de mortalidade.
Fortalecer as atividades de controle de pragas urbanas/roedores – aumentando recursos
Eliminar a hanseníase em 100%.
humanos e materiais - e as ações intersetoriais e educativas.
Reduzir a morbimortalidade de HIV/AIDS, a transmissão Desenvolver ações intersetoriais que permitam reduzir a incidência das doenças de notificação
vertical do HIV e a transmissão de outras DST.
compulsória.
Ampliar a sobrevida média dos portadores do HIV/AIDS.
Coordenar as ações necessárias para o controle da Tuberculose, Hanseníase, Hepatites Virais,
Reduzir para menos de 2% a taxa de transmissão vertical do DSTs, AIDS.
HIV.
Adotar medidas para garantir exame de baciloscopia para tuberculose pulmonar aos pacientes
Ampliar a cobertura das ações de prevenção junto às com suspeita ou sintomas da doença.
populações vivendo em contexto de maior vulnerabilidade.
Intensificar o diagnóstico em menores de 15 anos (identificando a fonte de infecção) e as ações
Aumentar o diagnóstico, controle e tratamento dos portadores de vigilância nos contatos intradomiciliares dos pacientes de hanseníase.
do vírus das hepatites B e C.
Garantir o fornecimento da medicação para o tratamento completo e que o fornecimento ao
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Aprimorar a Vigilância das doenças transmitidas por água e
alimentos (DTAA) no âmbito municipal.
Implementar Ações Preventivas e de Controle de Agravos não
Transmissíveis (Violência e Acidentes).
Prevenir e controlar agravos relacionados com a violência
social em suas diversas formas.
Implantar a vigilância epidemiológica das violências, com
ênfase na prevenção e controle da violência doméstica em
mulheres, crianças, adolescentes e idosos.
Implantar estratégias de atenção à criança, à mulher e ao
idoso vitimizados pela violência.

paciente.
Garantir a avaliação de incapacidade do paciente com hanseníase no momento do diagnóstico e
alta do paciente.
Ampliar as ações de promoção, proteção e prevenção das DST/HIV/AIDS, junto à atenção básica,
realizando treinamento para seus profissionais.
Estimular a notificação da sífilis congênita (busca ativa).
Realizar as sorologias para as hepatites B e C, HIV e sífilis à população usuária das Unidades
Básicas de Saúde e das Unidades de Saúde da Família, com orientação e aconselhamento,
conforme protocolo do MS.
Capacitar profissionais no adequado manejo de pacientes portadores de vírus de Hepatite C e B.
Ampliar os serviços de saúde com equipes capacitadas para o diagnóstico, controle e tratamento
de portadores dos vírus de Hepatite B e C, estabelecendo rede de referência e contra-referência
entre os diferentes níveis de complexidade.
Implementar o controle sorológico dos profissionais de saúde.
Aumentar a cobertura vacinal de hepatite B em crianças, adolescentes e grupos de risco.
Intensificar o atendimento, com protocolos assistenciais, para pessoas vítimas de Violência.
Intensificar a notificação de violências doméstica, sexual e outras mais.
Estabelecer rede para atendimento às vítimas de violência doméstica e/ou sexual, de maus-tratos
contra crianças, adolescentes e idosos.
Capacitar para a vigilância e prevenção dos acidentes e violências.
Implantar serviços de atenção e assistência a mulheres e crianças vítimas de violência.
Qualificar os profissionais e os serviços para a prevenção de acidentes, para diagnóstico e
combate à violência doméstica.
Planejar e implantar estratégias de prevenção em conjunto com outros setores.
Implantar o monitoramento e vigilância dos acidentes de trânsito, com ações educativas
intersetoriais de prevenção.
Monitorar a mortalidade e morbidade hospitalar no sistema público de saúde decorrente de
acidentes e violências.
Apoiar e incentivar campanhas de prevenção de acidentes, de combate à violência doméstica.
Promover ações de cultura de paz e não-violência, com profissionais de saúde e usuários do
SUS.
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Objetivo Específico: Promoção, prevenção e controle de zoonoses
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Reduzir incidência de zoonoses
Implantar ações de promoção, prevenção e controle de zoonoses incorporadas nas atividades
Realizar ações de controle de animais peçonhentos.
de rotina de todas as unidades de saúde.
Avaliar a oportunidade de aumentar recursos para ampliar o Intensificar a educação e comunicação social em saúde para vigilância, prevenção e controle de
número de agentes específicos para o controle de zoonoses e zoonoses.
aquisição de veículos de uso exclusivo nas atividades de Manutenção do programa de identificação e castração de cães e gatos.
controle de zoonoses.
Assegurar o desenvolvimento de Programa de Controle da Raiva para a não ocorrência de
Prevenir e Controlar as Zoonoses, com destaque para a casos em humanos e a manutenção sob controle de cães e gatos.
Dengue e outras doenças transmitidas por vetores e animais
Redimensionamento de pessoal com enfoque em médico veterinário
Manter as ações de controle de simulídeos e culicídeos
Capacitar recursos humanos visando o controle da infestação dos vetores.
Conscientização das comunidades sobre posse responsável de Realizar campanha de vacinação anti-rábica em cães e gatos.
animais.
Realizar o encaminhamento de material para diagnóstico laboratorial da raiva em cães e gatos.
Esterilização de cães e gatos
Atividades educativas e feria de adoção responsável
Objetivo Específico: Implementar ações e medidas em Vigilância Sanitária
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Implantar a programação das ações de vigilância atendendo o Estruturar a vigilância ambiental em saúde e ampliar a atuação da vigilância sanitária nas
PAVISA em consonância com as diretrizes estabelecidas no questões de preservação do meio ambiente.
Pacto pela Saúde e na programação das ações de vigilância Implementar educação em vigilância sanitária prioritariamente em alimentos e Medicamentos.
à saúde (PAVS), bem como executa-lás
Estabelecer estratégias de descentralização da vigilância em saúde, compatíveis com a
Aprimorar a Vigilância da qualidade da água para consumo capacidade e peculiaridades de cada Unidade de Saúde.
humano
Aperfeiçoar as ações básicas de VISA.
Monitorar a qualidade e a segurança dos produtos
Capacitar profissionais da atenção básica quanto a importância das notificações de doenças
Fomentar ações de saneamento ambiental, voltadas à compulsórias em especial a Geca
prevenção e ao controle de Doenças.
Descentralizar as ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses para os níveis locais.
Implantar e implementar ações de Vigilância Ambiental como Monitorar a qualidade dos medicamentos comercializados, transportados e dispensados no
componente da Vigilância em Saúde.
município por meio de inspeções sanitárias nos estabelecimentos que comercializam e
Desenvolver ações de comunicação e educação em saúde.
dispensam medicamentos.
Organizar o sistema de Vigilância em Saúde no âmbito Qualificar os trabalhadores de saúde nos processos de trabalho para incorporar os saberes de
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municipal.
Realizar ações de vigilância de ambientes e processos de
trabalho, em articulação com as vigilâncias sanitária e
epidemiológica.
Elaborar, implantar e implementar projetos de intervenção
sanitária e de melhoria da qualidade do serviço prestado, com
base na priorização por níveis de criticidade (Serviços de
Saúde, estabelecimentos que comercializam alimentos e
demais estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária).
Promover a articulação entre as diversas esferas de gestão
para a definição de prioridades da regulação sanitária e
execução das ações de Visa.
Implantar a Vigilância em Saúde do Trabalhador e vigilância
em Saúde ambiental
Implantar o controle de risco sanitário dos serviços de saúde
e serviços de interesse á saúde.
Qualificar os profissionais de Vigilância Sanitária
(multiplicadores) nas áreas de produtos, serviços, saúde do
trabalhador e meio ambiente

vigilância sanitária e o enfoque de risco sanitário nos serviços de atenção á saúde do SUS,
visando o princípio da integralidade.
Criar espaço de divulgação de assuntos de vigilância sanitária de interesse da coletividade (ex.:
página do cidadão na Internet, televisão, jornais etc.).
Implementar ações e projetos de intervenção sanitária, visando a melhoria da qualidade da
prestação de serviços.
Monitorar a qualidade de alimentos por meio de inspeções sanitárias nos estabelecimentos que
fabricam e/ou comercializam alimentos.
Ampliar a implantação do sistema de vigilância das infecções hospitalares.
Mapear o Município com base no perfil epidemiológico das micro áreas do PSF e serviços
disponíveis a esta população para estabelecer os riscos de cada micro área e planejar ações de
vigilância em saúde
Capacitar os funcionários da VISA nas diversas áreas (Produtos, serviços, Saúde do Trabalhador
e Meio Ambiente) para que estejam qualificados para as inspeções e atualizações técnicas,
estando preparados como multiplicadores nas capacitações externas (população e prestadores
de serviços);
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EIXO III – GESTÃO EM SAÚDE - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
Objetivo Geral: Proporcionar o controle do sistema de Atenção à Saúde, com foco nos resultados e com base nos indicadores
de saúde, efetivando ações de planejamento local, priorizando o modelo de gestão colegiada, tornando a gestão administrativa
da Secretaria Municipal de Saúde mais eficiente, com definição das linhas de comando e definição legal das responsabilidades
e deveres.
 Diretrizes Estratégicas:
 Aperfeiçoar os mecanismos de gestão, regulação e contratação dos serviços de saúde do SUS/SP.
 Aprimorar os Sistemas de Informação do SUS.
 Fortalecer o Planejamento do SUS.
 Avaliar e monitorar o SUS.
 Aprimorar a gestão do trabalho para valorizar os recursos humanos do SUS.
 Aperfeiçoar os mecanismos de educação, para qualificar os profissionais do SUS.
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Objetivo Específico: Fortalecer a capacidade de gestão do Sistema único de Saúde no âmbito municipal mediante condução política, planejamento, organização
da rede e apoio gerencial aos serviços públicos de saúde
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Elaborar e monitorar os instrumentos de planejamento do Acompanhar os indicadores de saúde propostos nos instrumentos de gestão
SUS: Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2018/21, Participar dos colegiados de gestão regional e macrorregional.
as Programações Anuais (PAS), Relatórios Anuais de Gestão Desenvolver articulação com outras Secretarias.
(RAG), Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde Aperfeiçoar o processo de gestão participativa.
(COAP)
Efetuar reestruturação administrativa, financeira e técnica.
Realizar reestruturação organizacional a partir de uma Incrementar a utilização das tecnologias de informação e comunicação na SMS.
reforma administrativa na Secretaria Municipal de Saúde.
Estabelecer canal de comunicação permanente com a população usuária do SUS Municipal.
Desenvolver atividades em âmbito local visando a construção Participar efetivamente no processo de planejamento municipal.
coletiva de propostas para resolução de problemas comuns.
Redefinir desenho macro-organizacional do SUS municipal.
Efetivar a gestão colegiada nas áreas de atuação da Reorganizar a rede de serviços de saúde, de acordo com os modelos de atenção e de organização
Secretaria Municipal de Saúde.
de serviços definidos neste Plano.
Organizar a rede e fortalecer a gestão dos serviços de saúde. Formular plano de investimentos para a ampliação da infra-estrutura, considerando as prioridades
Implementar a gestão de saúde para executar ações com das regiões administrativas.
competência e responsabilidade, planejando e investindo Definir equipe gerencial mínima.
melhor os recursos públicos.
Tornar a gestão administrativa da Secretaria Municipal de
Saúde mais eficiente, com definição das linhas de comando e
definição legal das responsabilidades e deveres.
Objetivo Específico: Elaborar, monitorar e avaliar a política municipal de saúde (planejamento, controle, regulação, auditoria)
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Implementar e aperfeiçoar as estruturas operacionais de Monitorar e revisar o Plano Municipal de Saúde e o Pacto pela Vida.
Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria
Aperfeiçoar o Sistema Municipal de Avaliação e Monitoramento
Implementar, acompanhar e rever periodicamente o Plano Implementar a central de regulação de consultas e exames.
Municipal de Saúde.
Implantar a regulação da alta complexidade.
Efetivar, acompanhar e rever periodicamente os Pactuar os protocolos de regulação.
Compromissos do Pacto de Saúde.
Reorientar os fluxos operacionais de regulação.
Implementar a regulação no SUS.
Capacitar os profissionais das centrais de regulação e os profissionais que atuam nas redes
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Atingir o índice de 100% dos leitos sob regulação.
Atingir o índice de 100% dos procedimentos de alta
complexidade regulados.
Construir e padronizar os protocolos assistenciais.
Reorganizar o acesso da população aos serviços de saúde
Elaborar e adotar normas específicas na aplicação dos
recursos destinados ao financiamento das ações e serviços
de saúde.
Aprimorar o sistema de informação em saúde no SUS
municipal.
Aperfeiçoar a Auditoria do Sistema de Saúde no município,
para auditar e monitorar Serviços de Saúde que se encontram
sob gestão municipal
Implementar a avaliação.
Implementar o Serviço de Ouvidoria Municipal
Garantir a qualidade da informação e dos dados dos
programas, visando conhecimento das reais necessidades do
município, dando subsídio para o planejamento de ações de
saúde.
Organizar, analisar e avaliar dados.
Implantar Sistema de Monitoramento da Atenção à Saúde.
Criar instrumentos de intervenção.

básica, ambulatorial e hospitalar quanto aos protocolos assistenciais.
Garantir e estabelecer o serviço e os protocolos de referência e contra referência, com objetivo de
assegurar o tratamento e acompanhamento do paciente entre os serviços próprios e conveniados.
Alimentar adequada e regularmente todos os sistemas nacionais de informação.
Aprimorar a divulgação de informações.
Melhorar a alimentação e qualidade das informações dos sistemas nacionais de informação do
SUS.
Implantar, promover e fortalecer mecanismos de sistematização de dados disponíveis e produzidos
nos sistemas de informação em saúde existentes, que possibilitem o planejamento das ações e a
disponibilização pública de dados.
Capacitar servidores para o correto desenvolvimento das auditorias,
Avaliar e auditar sistemas municipais de saúde.
Elaborar normas técnicas complementares.
Instituir mecanismos de apoio à implantação e ao monitoramento do pacto pela saúde.
Reorganizar os processos de trabalho em Auditoria.
Realizar pesquisas periódicas de satisfação junto aos públicos interno e externo, sobre os serviços
de saúde do SUS, discutir seus resultados com a sociedade, promovendo a melhoria constante e
permanente das políticas de saúde, e a qualidade de serviços prestados, com a implantação de
ouvidoria.
Fortalecer a ouvidoria, estimulando a população para participação e apresentação de soluções,
com relatórios e esclarecimentos sobre as providências adotadas, para o controle e
acompanhamento dos Conselhos de Saúde.
Avaliar o cumprimento da programação da Atenção Básica, resolubilidade dos Serviços Básicos de
Atenção e da programação da Atenção Especializada.
Avaliar a acessibilidade aos serviços de Atenção Básica.
Analisar e avaliar a coerência entre princípios do SUS e práticas de Atenção Básica (integralidade,
equidade, humanização, interdisciplinaridade).
Incentivar a participação social na gestão do sistema de saúde.
Controlar e avaliar a resolubilidade dos serviços especializados de saúde ambulatoriais e
hospitalares.
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Objetivo Específico: Fortalecer a participação da sociedade na gestão do SUS
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Garantir a participação social na gestão do SUS.
Ampliar o debate sobre a Política Municipal de Saúde.
Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde
Elaborar e implementar um plano/programa de capacitação permanente dos conselheiros de
Fortalecer a parceria com a sociedade civil.
saúde, lideranças comunitárias.
Apoiar e fortalecer a implantação dos Conselhos Gestores de Democratizar informações que facilitem o acesso da população aos serviços de Saúde.
Unidade
Envolver representantes da população no planejamento e avaliação do sistema de saúde
Apresentar a Programação Anual de Saúde, o Relatório Anual de Gestão e LOA dentro dos prazos
estabelecidos
Objetivo Específico: Fortalecer os Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Buscar meios de valorizar os trabalhadores da rede municipal Efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e de gestão, e fomentar trocas
de saúde, fortalecendo os vínculos com o trabalho, o solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários de forma harmoniosa.
aperfeiçoamento profissional e a sua participação na gestão Aplicar Política Municipal de Educação permanente e Humanização em Saúde no âmbito do SUS.
dos serviços.
Qualificar 100% dos profissionais envolvidos no processo de humanização.
Implantar a Política Educação Permanente de Humanização Estruturar o Núcleo de Educação Permanente e Humanização em Saúde.
na rede municipal de saúde
Criar Comissão para estudo e efetivação do Plano de Cargos e Carreiras dos funcionários da
Efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de Saúde.
atenção e de gestão, e fomentar trocas solidárias entre Monitorar o quadro de pessoal da SMS em número e perfil para devida lotação, visando as metas
gestores, trabalhadores e usuários de forma harmoniosa.
estabelecidas.
Aplicar a Política Municipal de Educação Permanente e Dispor de unidades de saúde com quadro efetivo compatível com os serviços ofertados.
Humanização em Saúde no âmbito do SUS.
Apoiar a qualificação dos recursos humanos envolvidos com a gestão e atendimento na Atenção
Ampliar o quadro de profissionais, segundo necessidades.
Básica.
Uniformizar e identificar todos os servidores.
Ampliar o quadro de profissionais da equipe de PSF capacitados e envolvidos nos processos de
Garantir aporte de recursos financeiros de transferência para educação permanente.
o pagamento de salários/gratificações em consonância ao art. Completar a cobertura da formação inicial básica para ACS, atingindo 100% destes profissionais
6º, § 2º, incisos II e III da Portaria GM nº 204/2007.
inseridos nas Estratégias de Saúde da Família (ESF).
Estabelecer parcerias com órgãos formadores que tenham excelência e experiência com serviços
de AB para a capacitação.
Capacitar os técnicos envolvidos com a Atenção Básica para alcançar as metas epidemiológicas
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pactuadas.
Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos levando em consideração conceitos como:
humanização e acolhimento, ação que refletirá em um melhor atendimento à população.
Retomar a implantação de controle de freqüência por meio de relógios de ponto.
Estabelecer proporcionalidade de recursos financeiros de transferência a serem utilizados no
financiamento da folha de pagamento dos servidores da saúde.
Objetivo Específico: Promover ações de educação permanente visando à valorização do servidor e melhoria da eficiência e qualidade dos serviços prestados ao
usuário.
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Implantar Núcleo de Educação Permanente e Humanização Fomentar o desenvolvimento de ações educativas compatíveis com indicadores epidemiológicos e
em Saúde.
ambientais.
Implementar a política de formação, desenvolvimento e Observar as especificidades locais.
valorização do servidor da área de saúde.
Buscar técnicas e práticas inovadoras de educação em saúde.
Implantar a Política de Educação Permanente e Humanização Priorizar ações educativas na população escolar.
na Secretaria Municipal de Saúde.
Atuar em parceria com órgãos e entidades públicas e privadas.
Supervisionar e avaliar o Programa de Educação Permanente Assessorar e coordenar ações educativas nas diversas áreas técnicas e programas da Secretaria
e Humanização em Saúde no SUS.
Municipal de Saúde, na prevenção, promoção e controle de agravos à saúde.
Realizar levantamento da necessidade de Educação Elaborar, produzir e validar material educativo/informativo em âmbito municipal.
Permanente junto as equipes de saúde.
Coordenar o processo de capacitação de recursos humanos em seu âmbito de ação para o
Análise do processo de trabalho das equipes de saúde
desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização em Saúde no SUS.
Fortalecer a abordagem multiprofissional para o cuidado Assessorar o município e outras organizações públicas e privadas na formulação de ações de
humanizado e de qualidade
educação em saúde, visando à promoção da saúde.
Elaborar Plano Municipal de Educação Permanente em Avaliar permanentemente a prática educativa desenvolvida no âmbito do município.
Saúde
Criar dotação orçamentária para a Educação Permanente
Criar ambiente adequado para as ações de educação
permanente
Objetivo Específico: Garantir que a rede de atenção tenha melhores condições de trabalho e de conforto aos usuários. Estrutura da Rede de Serviços – Ampliação
– Manutenção - Adequação
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Organização da atenção básica e garantia da universalização Unidades de Saúde com estrutura adequada ao atendimento da população.
do acesso aos serviços de saúde
Unidades de Saúde padronizadas em prédios próprios e adequadas às normas da Vigilância em
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Efetuar a expansão, manutenção e adequação da rede de
atenção à saúde.
Reformar e adequar, conforme necessidade, unidades de
atenção à saúde, obtendo 100% das Unidades de Saúde
adequadas às normas de Vigilância em Saúde.
Adquirir novos veículos para uso nos diversos setores da
Secretaria Municipal de Saúde.
Adaptar veículos para transporte dos portadores de
deficiências.
Aquisição de 1 carro para cada 2 equipes e 1 bicicleta para
cada ACS.

Saúde e às necessidades do serviço
Efetivar manutenção predial preventiva dos próprios da saúde.
Efetivar e ampliar os serviços especializados e de limpeza e higienização para as unidades de
saúde, e demais instalações pertinentes à área da saúde.
Garantir a manutenção dos estoques de todos os materiais de consumo da rede municipal de
saúde, através de atas de registro de preços.
Manter o quadro de pessoal compatível com as necessidades da rede de atenção à saúde.
Melhorar a mobilidade dos Agentes Comunitários de Saúde para garantir a efetivação de suas
ações.
Implementar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares,
eletrodomésticos, veículos, equipamentos odontológicos.
Analisar e aprovar projetos de estrutura física e funcional das unidades de saúde a serem
construídas, reformadas, de acordo com a legislação pertinente, que sejam compatíveis com o
projeto de assistência em saúde proposto para cada unidade, de acordo com as características da
demanda existente na área de abrangência específica e de acordo com o conjunto de serviços que
se pretende oferecer.
Exigir das empresas que se apresentarem, quando da elaboração de projetos de estrutura física e
funcional das unidades de saúde a serem construídas ou reformadas, experiência prévia
comprovada em trabalhos desta natureza.

Objetivo Específico: Garantir suporte logístico para as ações e serviços de saúde no âmbito da rede municipal, subdivididos pelas áreas que compõem ou estão
diretamente relacionadas às responsabilidades financeiras, administrativas e operacionais.
METAS
AÇÕES ESTRATÉGICAS
Integrar as diversas áreas responsáveis pela garantia do Estabelecer fluxo interno junto às Diretorias, identificando prioridades na execução de despesas.
suporte logístico, buscando otimizar recursos físico, material, Modernizar/renovar a frota.
financeiro e humano.
Redimensionar recursos humanos.
Adequar a gestão orçamentária e financeira do Fundo Reavaliar e redimensionar os contratos e convênios.
Municipal de Saúde com inscrição no CNPJ.
Implantar e estruturar sistemas informatizados em todas as unidades.
Implantar Tecnologia de Informação.
Viabilizar a Informatização global do setor de almoxarifado.
Implementar o processo de informatização na Secretaria Reorganizar e reestruturar o fluxo do trabalho administrativo.
Municipal de Saúde.
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Adotar sistemas tecnológicos de informática viáveis e
acessíveis.
Informatizar processos de trabalho.
Acompanhar sistematicamente os serviços de ampliação,
reforma e construção de espaços físicos para a saúde.
Revitalizar o controle nas áreas de telefonia, zeladoria,
malote, bens patrimoniais e afins.
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VIII – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Programação Orçamentária, de acordo com o PPA aprovado.
Ano

Valor em R$

2014

131.813.770,00

2015

136.260.600,00

2016

134.343.550,00

2017

135.980.505,37

Os Recursos Orçamentários para execução das ações descritas neste Plano Municipal
de Saúde serão detalhadas nas respectivas Programações Anuais de Saúde, conforme Art. 3º
da Portaria nº3.332, de 28 de dezembro de 2006.
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IX – REFLEXÃO
Como já havíamos apontado, é apropriado e necessário destacar neste
momento, o que O PLANO NÃO É:
• uma receita feita por uma única pessoa;
• permanente e imutável.
É necessário ter sempre em mente que o mundo contemporâneo
caracteriza-se, cada vez mais, por processos constantes de mudança, seja
pela ação do ser humano sobre os fatores ambientais, seja pela busca de
melhor qualidade de vida. As alterações de ordem social, econômica e
tecnológica

exigem

grande

habilidade

dos

gestores

para

evitar

a

obsolescência. Portanto, é imprescindível manter um olhar crítico e constante
sobre o que foi planificado inicialmente e propor as estratégias adequadas às
novas situações que surgem.
Assim, esse processo também exige do gestor um leque de habilidades
que permitam viabilizar soluções imediatas aos problemas emergentes e de
complexidade variável. Para tanto, é necessário criatividade, flexibilidade,
visão, liderança, autoridade, destemor em correr riscos e ousadia de inovar;
habilidades que devem se somar aos conhecimentos específicos em
administração pública.
Para dar conta da multiplicidade de ações em saúde pública, o gestor
necessita, ainda, do apoio de uma equipe multidisciplinar; técnicos de diversos
níveis e formações, que possam através de seus conhecimentos e habilidades
diversas, contribuir para o fortalecimento de uma administração que
desenvolva uma maior autoconfiança entre seus colaboradores, fomentando
um clima organizacional positivo que propicie maior segurança e credibilidade
para o êxito da maior missão pública: GARANTIA DA VIDA.
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