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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde da cidade do Paulista tem como objetivo apresentar aos munícipes, o planejamento da Secretaria 

Municipal de Saúde para o quadriênio 2014-2017. Este documento sistematiza o conjunto de proposições políticas do governo municipal na 

área de saúde, ou seja, o conjunto das propostas de ação em relação aos problemas e necessidades de saúde da população. Se traduz em 

um instrumento que apresenta as intenções e os resultados a serem alcançados no período de quatro anos as quais são expressas em 

diretrizes, objetivos e metas. 

 É a expressão das políticas e dos compromissos de saúde numa determinada esfera de governo, sendo elaborado no primeiro ano da 

gestão em curso, com execução a partir do segundo ano da gestão em curso ao primeiro da gestão subseqüente.  

O processo de elaboração do Plano compreende um momento de análise situacional para identificação das necessidades, onde são 

consideradas as condições de saúde da população, concentrando-se nos compromissos e responsabilidades do setor saúde, nos 

determinantes e condicionantes de saúde, e nas medidas compartilhadas ou sob a coordenação de outros setores (intersetorialidade) e a 

gestão em saúde. 

Para subsidiar a elaboração do Plano foi necessário que a equipe de trabalho utilizasse documentos elaborados anteriormente como o 

Plano Plurianual – PPA, Relatórios Anuais de Gestão, além da contribuição dos membros do Conselho Municipal de Saúde, através das 

diretrizes e propostas debatidas e aprovadas na Plenária Final da VI Conferência Municipal de Saúde, o que resultou em contribuições 

significativas para a construção do Plano. 

O Plano Municipal está operacionalizado segundo diretrizes, nas quais são definidas ações e atividades específicas. As ações a serem 

desenvolvidas serão detalhadas em Programação Anual, com descrição das atividades, metas e prazos para a execução, bem como a 

previsão orçamentária. 

Para a sua construção foram realizadas reuniões com as áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de definir as 

ações prioritárias e metas, segundo as diretrizes definidas e em consonância com a situação de saúde atual do município. Está estruturado 
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em quatro partes, a saber: histórico do município; análise situacional do município; ações e serviços de saúde; e diretrizes para a gestão 

municipal 2014-2017. 

A elaboração do Plano, bem como dos instrumentos que o operacionalizam é um processo dinâmico que, aliado ao sistema de 

monitoramento e avaliação correspondente, permite aos gestores e à sociedade acompanhar a execução das ações e revisar os objetivos, de 

modo a indicar rearranjos em torno dos parâmetros iniciais. 

Embora tenham sido identificadas necessidades de expansão da oferta assistencial, a decisão é de concretizar as propostas dentro 

das possibilidades e da viabilidade financeira para sua execução. 

 

I – HISTÓRICO 

 

O MUNICÍPIO DO PAULISTA 

 

O município do Paulista, instalado no ano de 1935, está localizado na Região Metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco. 

Distante da capital 12,50 km possui uma área territorial de 97km2, com população estimada de 316.714 habitantes e uma densidade 

demográfica de 3.087,66 habitantes por km2 (estimativa 2013 – IBGE). É limítrofe com as cidades de Paudalho, Abreu e Lima, Igarassu, 

Camaragibe, Olinda e Recife. Constitui-se em um dos 19 municípios que compõe a I GERES. 
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Figura 1- Mapa do município do Paulista com destaque para os municípios limítrofes. 

 
Fonte: IBGE – Cidades, 2010. 

É composto por 24 bairros, sendo os dois mais populosos, o Janga, com 13,6% dos munícipes, seguido por Maranguape I, com 

10,4%. O bairro com menor população é o de Jardim Velho, com 0,4% habitantes. Os bairros são dispostos em quatro Regiões Político 

Administrativas, assim distribuídas: Regional de Paratibe: Paratibe, Artur Lundgren I, Artur, Lundgren II, Jaguaribe, Jardim Velho; Regional 

Jardim Paulista: Jardim Paulista Baixo, Jardim Paulista Alto, Mirueira e Mumbeca; Regional Maranguape: Jardim Maranguape, Alameda 

Paulista, Uruba, Jaguarana, Engenho Maranguape, Maranguape I, Maranguape II, Riacho de Prata I e Riacho da Prata II; e Regional das 

Praias: Enseadinha, Janga, Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Conceição e Maria Farinha. 
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Possui ainda em seu território áreas estuarina: Rio Timbó e Rio Paratibe; reservas ecológicas: Mata de Caetés, onde funciona a 

Estação Ecológica de Caetés, Mata do Janga, Mata de Jaguarana; e Lagoas: Bonsucesso, Jardim Paulista e Maranguape. 

A economia do município está amparada em atividades ligadas ao setor de serviços, comércio e indústria, com representação 

significativa na Região Metropolitana do Recife, devido ao seu extenso parque industrial, localizado em Paratibe, o qual abriga diversos 

setores, dinamizando a economia da região. Outro pilar da economia é a agroindústria voltada para o álcool e o açúcar. O turismo, pelas 

praias existentes no município, também é responsável por atrair empreendimentos para o município, com a implantação de hotéis, 

restaurantes, pontos comerciais e marinas. 

 

II – ANÁLISE SITUACIONAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA 

 
1. PERFIL DEMOGRÁFICO 

 

Considerando a população total estimada pelo IBGE para 2012, de 306.239 habitantes, 53% são mulheres e 47% homens. Desta 

população, 17,7% é formada por jovens na faixa etária de 20 a 29 anos, enquanto que 9,9% estão na faixa etária de 60 anos e mais. De 

acordo com estimativas do IBGE a população do município do Paulista em 2013 é de 316.714 habitantes, o que representa 3,5% da 

população de Pernambuco, sendo a quinta cidade mais populosa do Estado com uma densidade demográfica de 3.087,66 hab/km2. 

A cidade apresentou, no ano de 2007, o maior índice de crescimento populacional, apresentando nos anos seguintes uma fase de 

deflexão de sua taxa de crescimento. Entre 2000 e 2010, a população do Paulista teve uma taxa média de crescimento anual de 1,37%. Na 

década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 2,30%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 

e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. A figura a seguir demonstra a evolução 

populacional do município em relação a Pernambuco e ao Brasil, nas últimas décadas: 
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Figura 2 - Evolução populacional no município do Paulista – PE em relação a Pernambuco e Brasil 

                   
 

 
Fonte: IBGE Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007, Censo Demográfico 2010. 
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Gráfico 1 - Pirâmide etária para população residente do Paulista, 2010 

 
 
 

 
 

Tabela 1-Estimativa de população residente no município do Paulista, segundo sexo e faixa etária, 2012. 

Faixa etária Masculino % Feminino % Total 

Menor de 1 ano 2.083 1,4 2.051 1,3 4.134 

1 a 4 anos 8.540 5,9 8.028 5,0 16.568 

5 a 9 anos 11.531 8,0 10.987 6,8 22.518 

10 a 14 anos 13.045 9,0 12.670 7,8 25.715 

15 a 19 anos 12.572 8,7 12.657 7,8 25.229 

20 a 29 anos 25.971 18,0 28.267 17,5 54.238 

30 a 39 anos 24.238 16,8 27.622 17,1 51.860 

Fonte: IBGE, Cidades. 
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40 a 49 anos 19.620 13,6 23.524 14,5 43.144 

50 a 59 anos 14.382 10,0 18.069 11,2 32.451 

60 a 69 anos 8.059 5,6 10.379 6,4 18.438 

70 a 79 anos 3.165 2,2 5.087 3,1 8.252 

80 anos e mais 1.144 0,8 2.548 1,6 3.692 

Total 144.350 100,0 161.889 100,0 306.239 

 
 

    Fonte: DATASUS. Instruções de Saúde (TABNET). Demográficas e Socioeconômicas. 
 
 

O Município é constituído por 24 bairros, registrando-se que 13,6% da população residem no bairro do Janga (bairro mais populoso 

com mais de 44 mil habitantes). Jardim Velho é o de menor população. 

 

Tabela 2: População residente por bairro – PAULISTA/ PE, 2010. 

 

TERRITÓRIO 
DE SAÚDE 

BAIRRO 
POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

IBGE - 2010 

TERRITÓRIO I 

JARDIM PAULISTA 25.817 

ARTHUR LUNDGREN I 18.148 

ARTHUR LUNDGREN II 15.487 

JARDIM VELHO 1.613 

PARATIBE 14.974 

TERRITÓRIO II 

CENTRO 3.248 

VILA TORRES GALVÃO 11.043 

MIRUEIRA 16.411 

NOBRE 4.948 

TABAJARA 4.800 
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FRAGOSO 17.701 

TERRITÓRIO 
III 

MARANGUAPE I 26.111 

MARANGUAPE II 18.219 

JARDIM MARANGUAPE 13.735 

JAGUARIBE 7.229 

JAGUARANA 3.450 

ENGENHO MARANGUAPE 10.898 

TERRITÓRIO 
IV 

JANGA 44.008 

CONCEIÇÃO 2.828 

MARIA FARINHA 1.780 

NOSSA SENHORA DO Ó 17.356 

PARQUE DO JANGA 2.460 

PAU AMARELO 18.202 
       Fonte: IBGE, 2010 

 

2. PERFIL SÓCIO ECONÔMICO  
 

2.1. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)  

É uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, esperança média de vida e outros fatores. É uma maneira padronizada de 

avaliação e medida do bem-estar de uma população, especialmente o bem-estar infantil. 

O IDHM do Paulista é 0,732, em 2010. Sendo este valor superior ao do Brasil (0,699), de Pernambuco (0,673) e o de Recife (0,660) 

para o mesmo ano. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a 

dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,170), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 

1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,152), seguida por Longevidade e por 

Renda (tabela 3).  
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Tabela 3: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Paulista - PE 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,381 0,533 0,703 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 43,25 53,47 66,62 
% de 5 a 6 anos frequentando a escola 62,44 88,19 94,79 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 46,77 59,38 87,15 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 21,44 40,26 60,28 
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 12,64 24,81 46,58 

IDHM Longevidade 0,728 0,797 0,830 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 68,65 72,80 74,77 

IDHM Renda 0,614 0,641 0,673 

Renda per capita (em R$) 366,11 430,90 528,04 
         Fonte: Atlas Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
 

2.2. Educação 
 

De acordo com a tabela 4, podemos observar que em relação a todas as faixas-etárias houve uma redução do analfabetismo nas 

últimas décadas. Destaca-se a redução acentuada nas idades entre 60 a 69 anos. 

 
Tabelas 4 - Proporção da população residente de 15 anos ou mais no município não alfabetizada, segundo faixa etária. 

 

Faixa Etária  1991  2000  2010  

15 a 24 anos  6,8  2,5  1,4  

25 a 29 anos  11,1  6,9  5,1  

60 a 69 anos  33,9  23,0  12,3  
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70 a 79 anos  41,0  29,1  22,9  

80 anos e mais  49,3  44,0  31,8  

Total    

Fonte: DATASUS. Informações de Saúde (TABNET). Demográficas e Socioeconômicas 
 
 

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 7,48% e no de período 1991 e 2000, 

41,24%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos freqüentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 46,77% entre 2000 e 

2010 e 26,96% entre 1991 e 2000.  A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 49,73% no 

período de 2000 a 2010 e 87,78% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio 

completo cresceu 87,75% entre 2000 e 2010 e 96,28% entre 1991 e 2000 (gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Fluxo Escolar por Faixa Etária - Paulista - PE 

 
Fonte: Atlas Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
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Anos esperados de estudo 

Indicam o número de anos que a criança que inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, Paulista tinha 

9,83 anos esperados de estudo, em 2000 tinha 9,29 anos e em 1991 8,65 anos. Enquanto que Pernambuco tinha 9,13 anos esperados 

de estudo em 2010, 7,70 anos em 2000 e 7,67 anos em 1991. 

 

2.3. Renda 

A renda per capita média de Paulista cresceu 44,23% nas últimas duas décadas, passando de R$366,11 em 1991 para R$430,90 em 

2000 e R$528,04 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 17,70% no primeiro período e 22,54% no segundo. A extrema 

pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 

11,45% em 1991 para 6,98% em 2000 e para 5,25% em 2010 (tabela 5). A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini, instrumento que mede 

o grau de concentração de renda, passou de 0,54 em 1991 para 0,52 em 2000 e para 0,49 em 2010 (tabela 5). 

 

Tabela 5: Renda, Pobreza e Desigualdade - Paulista - PE 

 

 
          Fonte: Atlas Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
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2.4. Trabalho 

 

Conforme tabela 6, entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que 

era economicamente ativa) passou de 62,35% em 2000 para 63,62% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o 

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 23,07% em 2000 para 14,30% em 2010. 

 

Tabela 6: Ocupação da população de 18 anos ou mais - Paulista - PE 

 
 Fonte: Atlas Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
 

 
2.5. Habitação 
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Tabela 7: Indicadores de Habitação - Paulista - PE 

 
    
Fonte: Atlas Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
 
 

3. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
 

3.1. Perfil de Nascimentos 
 

O processo de transição demográfica, consolidado no Brasil a partir da década de 60 iniciou com a redução da taxa de fecundidade, 

através da utilização de métodos anticoncepcionais e esterilização das mulheres de 15 a 49 anos de idade. Em 2012, no município do 

Paulista, a taxa bruta de natalidade foi 13,1 nascidos vivos em relação à população residente total (Gráfico 3). Constata-se que entre os anos 

de 2003 a 2012 houve uma queda de mais de 1% em relação ao referido indicador.  
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Gráfico 3: Evolução da taxa bruta de natalidade na cidade do Paulista (PE), segundo ano de ocorrência 

 
Fonte: SINASC, 2012. 

 

Considerando-se as idades das mães (Gráfico 4), observa-se que a maioria se concentra entre 20-34 anos. Mães adolescentes, com 

idade entre 15 a 19 anos apresentam um percentual considerável de 14%. Ainda que pequeno, observa-se certo percentual, de mães com 

idade inferior a 14 anos, o que demonstra a necessidade de medidas mais efetivas voltadas para o planejamento familiar. 

 
Gráfico 4: Proporção de nascidos vivos segundo faixa etária das mães na cidade do Paulista, 2013. 

             
Fonte: SINASC, janeiro a abril 2013. 
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3.2. Perfil de Morbimortalidade 

 

Mortalidade Geral e Mortalidade infantil 

 

O coeficiente de mortalidade geral é importante por permitir realizar análises que orientem a adoção de medidas preventivas 

bem como avaliações das ações implementadas que tenham impacto sobre as causas das mortes. Como observado no gráfico 5, o 

município do Paulista apresenta como principal causa de morte as doenças do aparelho circulatório (30% das mortes), seguidas 

das doenças do aparelho respiratório e neoplasias. Representam também um percentual considerável as causas externas de 

morbimortalidade. 

Gráfico 5: Mortalidade proporcional por causas em Paulista, 2012. 
 

 
Fonte: SIM, 2012.  
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De acordo com os dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) de 2013, a mortalidade infantil no município do Paulista 

representou 3,1% (56 óbitos) em relação à mortalidade geral (1.811 óbitos) ocorrida no ano de 2012.  

Acerca do coeficiente de mortalidade infantil, observa-se uma redução ao longo dos últimos 10 anos (Gráfico 6). Em 2003 ocorreram 

16,6 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, já em 2012 foram registrados 13,9 óbitos. Este indicador reflete as condições de 

desenvolvimento sócio-econômico e infra-estrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para a atenção 

a saúde materna e infantil.  

 

Gráfico 6: Coeficiente de Mortalidade infantil, 2003-2012. Paulista/PE. 

 
Fonte: SIM, 2012. 

 

Apesar da redução do coeficiente de mortalidade infantil observado, apontando para um nível de risco baixo (menos de 20), segundo 

parâmetros da OMS, estes resultados são ainda preocupantes. A maior parte dos óbitos de crianças se concentra no primeiro mês de vida 
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(72%) e principalmente nos 07 primeiros dias de vida (53%), o que evidencia a importância dos cuidados com a gestação, o parto e o pós-

parto. 

 
Grafico 7: Óbitos em menores de 01 ano segundo faixa etária, 2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: SIM, 2012 

 
 
Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS 

 

Paulista continua sendo a 4ª cidade de Pernambuco com o maior número de casos de AIDS, são 906 casos de 1986 a 2012, sendo 52 

novos casos de Aids em média entre os anos de 2000 a 2012.   

Segundo a distribuição de casos por faixa etária, o maior número encontra-se na faixa etária dos 20 aos 49 anos com 84,47% 

mostrando a necessidade de um maior investimento nesta faixa etária. Com relação à categoria de exposição, na série histórica de 1986 a 

1996, 34% eram homossexuais e 28 % heterossexuais, passando esta proporção no período, de 2004 a 2012 para 12,3% diagnosticados em 

homossexuais e 52 % em heterossexuais, mostrando mais uma vez a heterossexualização da epidemia.  Outra preocupação é com relação à 

população de Homens que fazem sexo com homens (HSH) e profissionais do sexo que necessitamos investir em mais ações 

A incidência no sexo feminino continua aumentando, que em 1996 era de 9 homens para cada 1 mulher,  essa razão em 2012 é de 1,6 

homens para cada 1 mulher, o que demonstra a  feminização  da AIDS e necessidade de maior investimento nas ações de sensibilização 

31

11
16

58

< 7dias (53%) 7 a 27 dias (19%) 28 a < 1 ano (28%) TOTAL
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direcionadas as mulheres, com o intuito de lançarmos o Plano de Feminização Municipal  em parceria com a Secretaria Municipal de Política 

para as Mulheres  e Organizações da sociedade civil (OSC) que trabalham com este público. 

Em relação à sífilis em gestante, tivemos 08 notificações em 2012, com uma subnotificação muito alta por conta da falta de fechamento 

das fichas por tratamento e investigação, enquanto a notificação de sífilis congênita foi de 32 casos com taxa de detecção de casos 8,0 por 

mil nascidos vivos, o que demonstra um diagnóstico tardio e falha no pré natal com necessidade de maior investimento na notificação, 

investigação e tratamento das gestantes e seus parceiros, considerando que o País tem como meta a eliminação desse agravo. 

 
 

3.3  Perfil de doenças de notificação compulsória 
 

 
Tuberculose 

 
A Tuberculose em pleno século XXI ainda se constitui como sério problema de saúde pública. No período de 2008 a 2012 em Paulista 

registramos 627 casos novos de Tuberculose.  

O coeficiente de incidência da tuberculose pulmonar em Paulista apresentada no Gráfico 8 estima o risco que um indivíduo tem para 

desenvolver tuberculose, em qualquer de suas formas clínicas em nosso território por ano. O maior risco está expresso no ano de 2008 com 

41,9 pessoas em cada 100.000 habitantes.  

A Incidência é um bom indicador do nível de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população. Em geral, altas taxas de 

tuberculose refletem baixos níveis de saúde, de desenvolvimento socioeconômico e de condições de vida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 
Gráfico 8 - Coeficiente de Incidência de Tuberculose Pulmonar por 100.000 hab. no período de 2008 a 2012, em Paulista. 

 

 
                           Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 

 

Observa-se que no gráfico 8, entre 2008 a 2012, houve pouco acréscimo na incidência de casos de Tuberculose Pulmonar. A busca 

ativa do SR (sintomático respiratório) deve ser realizada permanentemente por todos os serviços de saúde (nível primário, secundário e 

terciário) e tem sido uma estratégia recomendada. Nota-se que em 2012 a incidência baixou, em relação aos anos anteriores. 

A Tuberculose é uma doença milenar, sendo necessário somar esforços para combater o preconceito, a falta de informação, para 

controlar esta doença. Para alcançarmos este controle precisamos: conscientizar a população, descentralizar os exames, (diagnostico e 

controle), acompanhar os profissionais capacitando-os, implantar a busca de sintomáticos em todas as unidades, garantir a qualidade da 

vacina BCG (rede de frio) garantir a oferta do teste anti-HIV para todos os pacientes em tratamento de Tuberculose, melhorar o registro dos 

instrumentos de monitoramento, implantar a cultura, garantir a distribuição de cestas básicas, implementar o tratamento supervisionado 

(DOTS), busca ativa dos casos em abandono,confeccionar material educativo para as campanhas.  
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Gráfico 9 - Proporção de cura de casos de tuberculose pulmonar bacilífero, no período de 2008 a 2012, em Paulista. 

 

 
              Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 

 

No gráfico 9, a taxa de cura da  Tuberculose Pulmonar Bacilífero apresenta-se em 2010 e 2011  acima da meta do Ministério da Saúde 

que é 85%.  Este indicador sendo alcançado pode-se quebrar a cadeia de transmissão e impedir a propagação da doença.   

 
Tabela 8 - Proporção de cultura de escarro realizada nos casos de retratamento de tuberculose (recidiva e reingresso após abandono) no 
período de 2008 a 2012, em Paulista. 

Ano 
Diagnóstico Positivo Negativo 

Em 
andamento 

Não 
realizado Total 

Cultura 
realizada 

% Cultura 
realizada 

2008 0 0 1 19 20 0 0 
2009 0 1 1 10 12 1 8,3 
2010 0 2 2 11 15 2 13,3 
2011 1 0 3 12 16 1 6,25 
2012 2 1 2 8 13 3 23,0 
Total 3 4 9 60 76 7 9,2 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 
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Na tabela 8 a proporção de cultura realizada para os casos de retratamento está baixa, ressaltando os casos que não realizaram 

cultura observa-se que o total é bem significativo. Orientar os profissionais para a necessidade de requisitar o exame. 

 

Tabela 9 – Proporção de casos novos encerrados oportunamente no período de 2008 a 2012, em Paulista. 

Ano 
Ignorado 
/Branco Cura Abandono Óbito 

Óbito 
por Transferência 

Tuberculose 
Multirresistente Total Soma 

% 
Encerramento 
Oportuno 

Diagnóstico 
   

Por 
tuberculose 

Outras 
causas 

     2008 1 104 10 6 4 7 0 132 131 99,2 
2009 0 89 11 5 3 4 0 112 112 100,0 
2010 3 104 6 1 2 8 1 125 122 97,6 
2011 12 93 5 2 11 7 0 130 118 90,7 
2012 99 14 2 1 0 2 0 118 19 16,1 
Total 115 404 34 15 20 28 1 617 502 81,3 

  Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 

 

Analisando-se os casos por ano, na Tabela 9, observa-se que a maior taxa de encerramento oportuno foi no ano de 2009, como o 

encerramento de casos novos em 2011 deveria ser de 95%, o município não alcançou a meta. 

 
Tabela 10 – Proporção de casos novos pulmonares bacilíferos em tratamento diretamente observado no período de 2008 a 2012, em Paulista. 

Ano 
Diagnóstico 

Baar 
positivo Total Baar 

% 
TDO 

2008 34 55 61,8 
2009 43 56 76,7 
2010 48 66 72,7 
2011 54 67 80,6 
2012 37 64 57,8 
Total 216 308 70,1 

           Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 
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Observa-se que na tabela 10 o percentual de tratamento diretamente observado para os casos de bacilífero torna-se importante para o 

alcance da meta de cura de 85% e a diminuição do abandono para 5%, orientar os profissionais quanto a vantagem desta recomendação. 

 

Tabela 11- Proporção de contatos examinados dos casos de tuberculose pulmonar bacilífero no período de 2008 a 2012, em Paulista. 
 

Ano 
Diagnóstico 

Contatos 
examinados 

Contatos 
registrados 

% contatos 
examinados 

2008 163 251 64,9 
2009 161 247 65,1 
2010 187 264 70,8 
2011 198 278 71,2 
2012 70 221 31,6 
Total 779 1261 61,7 

       Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 

 

Na tabela 11 observa-se que a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 90%, não foi alcançada. Verifica-se que o quantitativo de 

contatos registrados não está sendo examinados devidamente, ou não foram informados ao SINAN. 

 

Hanseníase 

 

A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae,  que afeta os nervos e a pele e que provoca danos 

severos.  É uma doença contagiosa, que passa de uma pessoa doente, que não esteja em tratamento, para outra. Pode atingir crianças, 

adultos e idosos de todas as classes sociais, desde que tenham um contato intenso e prolongado com o bacilo. Pode causar incapacidade ou 

deformidades, quando não tratada ou tratada tardiamente, mas tem cura. O tratamento é fornecido pelo sistema público de saúde no Brasil. 

A meta de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, definida como prevalência inferior a um caso a cada 10 mil 

habitantes, foi definida na Assembléia Mundial de Saúde, em 1991, e permanece vigente para o Brasil e regiões que ainda não a alcançaram. 
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Em 2010, a OMS revisou a Estratégia Global para redução da carga da doença no período 2011-2015, na qual enfatiza a garantia da 

qualidade da assistência ao paciente. 

No Brasil o coeficiente de detecção no ano de 2012 foi de 17,17 p/100 000hab e dos menores de 15 anos foi de 4,8 p/ 100 000, 

considerado alto e muito alto respectivamente. A cura apresentou percentual de 85,9%, considerado regular, dos casos diagnosticados. 

Em Pernambuco o coeficiente de detecção no ano de 2012 foi de 27,66 p/100 000hab e dos menores de 15 anos foi de 10,86 p/ 100 

000, considerado muito alto e hiperendêmico respectivamente. A cura apresentou percentual de 83,0%, considerado regular, dos casos 

diagnosticados. 

Visando demonstrar o desenvolvimento do Programa Municipal da Hanseníase na Cidade do Paulista nos anos de 2006 à 2012, 

elencamos os principais indicadores de monitoramento com seus respectivos valores absolutos.  

Para efeito de análise elegemos o ano de 2012, informando que os dados apresentados estão sujeitos a modificação de acordo com o 

nosso sistema de informação – SINAN/Paulista.  

A população geral utilizada para análise é de 319.375 mil habitantes e dos menores de 15 anos é de 72.481 mil habitantes. 
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Gráfico 10 - Número de casos de Hanseníase em residentes em Paulista no período de 2006 a 2012. 

 
           Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 

 

Coeficiente de detecção no ano de 2012: 26,61 p/100 000hab 
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Gráfico 11 - Número de casos novos de Hanseníase em crianças e adolescentes diagnosticados em Paulista no período de 2006 a 2012. 

 
          Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 

 

Coeficiente de detecção no ano de 2012: 9,65 p/100 000hab 
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Gráfico 12 - Número de pacientes que receberam alta por cura em Paulista no período de 2006 a 2012 
 

 
           Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 

 

Proporção de cura dos casos novos em 2012: 91,7% 
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Gráfico 13 - Número de pacientes que abandonaram o tratamento em Paulista no período de 2006 a 2012 
 

 
      Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 
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Gráfico 14 – Número do registro dos contatos examinados em Paulista no período de 2006 a 2012 
 

 
      Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan 

 

Percentual dos contatos examinados ano de 2012: 40% examinados. 

 

 
Dengue 

 
A dengue no Brasil é considerada um agravo que têm sido alvo de preocupação para a saúde pública. A urbanização crescente e 

sazonalidade favorável estimulam a proliferação do vetor, principalmente no período do ano que compreende entre fevereiro e julho.  

Atualmente a dengue existe em quase todo território nacional, com quatro subtipos (DEN-1,DEN-2,DEN-3 e DEN-4).  
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O Ministério da Saúde considera satisfatório o controle da dengue definindo como situação de baixo risco a incidência menor ou igual a 

100 casos a cada 100.000 habitantes. Tendo como parâmetro este valor, afirmamos que o município apresenta uma taxa média anual de 

54/100.000 hab. com uma incidência menor a adequada. 

Os primeiros casos do Dengue na cidade do Paulista surgiram no ano de 1995, porém no ano de 1996 o município vive sua primeira 

grande epidemia. Temos circulando em nosso Município 3 subtipos (DEN-1 , DEN-3 e DEN-4). 

No ano de 2011 foram notificados 1.726 e confirmados 985 sendo 65 casos do dengue com complicações e 28 casos de febre 

hemorrágica do dengue, apresentando uma letalidade de 0,11%. 

Em 2011 os casos de dengue foram distribuídos em 17 bairros. Os Bairros com maior número de casos confirmados são: Janga, Pau 

Amarelo, Maranguape I, Maranguape II, Engenho Maranguape, Arthur Lundgren I, Arthur Lundgren II, Jardim Paulista, Paratibe, Nobre e Vila 

Torres Galvão. 

No ano 2012 foram notificados 1.781 e confirmados 513 sendo 05 casos de dengue com complicações e 01 caso de febre hemorrágico 

do dengue até o momento. Apresentando uma taxa média anual de incidência de 56/100.000hab. e uma letalidade de 0,05%. 

No ano de 2012 os casos de dengue foram distribuídos em 19 bairros. Os Bairros com maior número de casos confirmados são: 

Janga, Pau Amarelo, Maranguape I, Maranguape II, Engenho Maranguape, Arthur Lundgren I, Arthur Lundgren II, Jardim Paulista, Paratibe, 

Nobre e Vila Torres Galvão. 

  Até o presente momento foram notificados 03 óbitos de dengue sendo 02 em 2011 e 01 em 2012. Apresentamos como Unidades que 

mais notificaram: UPA e Prontoclínica Torres Galvão.  

 Houve isolamento viral em 2012 para sorotipo 4, proveniente dos Bairros de Pau Amarelo e Maria Farinha. 

Segue abaixo série histórica de 2008 a 2012 de Dengue no município do Paulista: 
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Gráfico 15 - Número de casos de dengue por sexo em Paulista/PE, no período de 2008 a 2012. 
 

 
Fonte: Sinan/SMS/Paulista 

   
 

Gráfico 16 - Número de casos de dengue segundo faixa etária em Paulista/PE, no período de 2008 a 2012. 
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Fonte: Sinan/SMS/Paulista 
 
 

TABELA 12- Número de casos de Dengue segundo classificação final 
Classificacao 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Ign/Branco 11 22 1 0 182 216 
Dengue Clássico 893 145 1470 892 507 3907 
Dengue com complicações 18 0 58 65 5 146 
Febre Hemorrágica do Dengue 3 0 15 28 1 47 
Síndrome do Choque do Dengue 0 0 1 0 0 1 
Descartado 662 271 719 741 595 2988 
Inconclusivo 0 0 0 0 491 491 
Total 1587 438 2264 1726 1781 7796 
Fonte: Sinan/SMS/Paulista - Periodo 2008 a 2012 
Dados Sujeitos a alteração 
 
 
TABELA 13 - Número de casos de Dengue segundo evolução 
Evolução 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Ign/Branco 573 227 6 61 793 1660 
Cura 1012 211 2255 1660 986 6124 
Óbito pelo agravo notificado 1 0 2 2 1 6 
Óbito por outra causa 1 0 1 3 1 s6 
Total 1587 438 2264 1726 1781 7796 
Fonte: Sinan/SMS/Paulista - Período 2008 a 2012 
Dados Sujeitos a alteração 
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Leptospirose 

 

A leptospirose é uma doença transmitida pelo contato da pele ou conjuntivas com água ou lama contaminadas pela urina de animais 

portadores de Leptospira, principalmente roedores (domésticos). Esse contato pode ocorrer durante ou imediatamente após as enchentes. A 

penetração do microorganismo corre através da pele com lesões, pele e mucosa integras quando imersas em água por longo tempo. 

No meio urbano, os principais reservatórios são roedores (especialmente, o rato de esgoto); suínos, bovinos, equinos, ovinos e cães. 

Os principais sintomas apresentados nos casos confirmados para leptospirose são a febre, mialgia, cefaleia, dor em panturrilha, 

vômitos e diarreia. A Síndrome de Weil, comumente descrita como icterícia, insuficiência renal e hemorragias, é a manifestação clássica da 

leptospirose grave. 

A leptospirose é uma zoonose de grande importância social e econômica, por apresentar elevada incidência em determinadas áreas, 

alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, como também por sua letalidade, que pode chegar a 40%, nos casos mais graves. Sua 

ocorrência está relacionada às precárias condições de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações 

propiciam a disseminação e persistência do agente causal no ambiente. 

A prevenção e controle dessa doença esta direcionada não somente aos reservatórios, mas também à proteção dos trabalhadores 

expostos, melhoria das condições higiênicas e sanitárias da população e medidas para reduzir a instalação e proliferação de roedores 

(destino adequado do lixo, antirratização e desratização). 

Trata-se de uma doença de notificação compulsória. Os objetivos da Vigilância Epidemiológica são: monitorar a ocorrência de casos e 

surtos, determinando sua distribuição espacial e temporal; reduzir a letalidade por meio de diagnóstico precoce e tratamento adequado; 

identificar os sorovares circulantes em cada área a direcionar as medidas preventivas e de controle à população, ao meio ambiente e aos 

reservatórios animais. 

No ano de 2011 foram notificados 43 casos de Leptospirose sendo 22 confirmados e 21 descartados com a ocorrência de 2 óbitos nos 

Bairros de Jaguarana e Pau Amarelo. 
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Os casos de leptospirose foram distribuídos em 17 Bairros sendo, Maranguape II, Janga, Paratibe, Jardim Paulista com maior 

incidência. 

Apresentando uma taxa média anual de incidência de 13,46 /100.000 habitantes e uma letalidade de 4,65 %.  

No ano de 2012 foram notificados 19 casos sendo 2 confirmados , 9 descartados e 8 ainda em investigação . Os casos de 

Leptospirose foram distribuídos em 13 Bairros. Apresentando uma taxa média anual de 6/100.000 habitantes. 

Segue abaixo serie histórica de Leptospirose de 2008 a 2012. 
 

 

 

 

Gráfico 17 – Número de casos de leptospirose por faixa etária em Paulista no período de 2008 a 2012 
 

 
           Fonte: Sinan/SMS/Paulista - Periodo 2008 a 2012 
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Gráfico 18 – Número de casos de leptospirose segundo sexo em Paulista no período de 2008 a 2012 

 

 

     Fonte: Sinan/SMS/Paulista - Período 2008 a 2012 

 

Tabela 14 – Número de casos de leptospirose segundo classificação final em Paulista no período de 2008 a 2012 
 

Ano da 
Notificação Ign/Branco Confirmado Descartado Total 

2008 0 6 11 17 
2009 7 21 8 36 
2010 0 12 19 31 
2011 0 22 21 43 
2012 8 2 9 19 
Total 15 63 68 146 

       Fonte: Sinan/SMS/Paulista - Período 2008 a 2012 
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Tabela 15 – Número de casos de leptospirose segundo evolução em Paulista no período de 2008 a 2012 
 

Ano da 
Notificação Ign/Branco Cura 

Óbito pelo agravo 
notificado 

Óbito por outra 
causa Total 

2008 11 6 0 0 17 
2009 14 21 0 1 36 
2010 0 28 2 1 31 
2011 1 37 2 3 43 
2012 10 8 0 1 19 
Total 36 100 4 6 146 

            Fonte: Sinan/SMS/Paulista - Período 2008 a 2012 

 
 

4. PERFIL NUTRICIONAL 
 

O perfil do estado nutricional de crianças de zero a sete anos beneficiárias do Programa Bolsa Família no período de 2008 e 2009 no 

município de Paulista/PE, segundo critério peso/idade (P/I) foram nesta ordem, déficit ponderal em 3,2% e 3,4% e peso elevado em 9,6% e 

10,9% das crianças. Em relação ao critério altura/idade (A/I) verificou-se um déficit estatural de 6,4% em 2008 e 6,7% em 2009. No que se 

refere ao Índice de Massa Corporal/idade (IMC/I), em 2008 e 2009, foi detectada magreza em 5,2% e 5,3%, sobrepeso em 25% e 24,7% e 

obesidade em 5,8% e 6,7% das crianças, respectivamente. 

 

Tabela 16: Estado nutricional de crianças de 0 a 07 anos de idade beneficiárias do Programa Bolsa família segundo critérios peso/idade (P/I), 
Altura/Idade (A/I) e Índice de massa corporal/Idade (IMC/I) no município de Paulista, 2008-2009 

 
 
 

(P/I) (A/I) (IMC/I) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Déficit Ponderal 3,2% 3,4% 6,4% 6,7% -- -- 
Peso elevado 9,6% 10,9% -- -- -- -- 
Magreza -- -- -- -- 5,2% 5,3% 
Sobrepeso -- -- -- -- 25% 24,7% 
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Obesidade -- -- -- -- 5,8% 6,7% 
     Fonte:Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN_MS 

 
 
Já o estado nutricional de crianças menores de cinco anos de idade, segundo o critério peso/altura (P/A), apesar de a maioria 

das crianças estarem com o peso adequado nos anos de 2010,2011 e 2012 observa-se déficit ponderal de 2,9 %,3,2% e 2,9% 

,sobrepeso 27,4%,27,2% e 24,3% e obesidade de 8,7%,7,7% e 9,7% respectivamente (Gráfico 19). 

 
 

Gráfico 19: Estado Nutricional de Crianças menores de 05 anos, segundo o critério peso/altura, 2010-2012 
 

 
            Fonte :Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN/MS 

 
 

Em relação ao consumo alimentar de crianças e adolescentes nos anos de 2010 e 2012, observamos um pequeno acréscimo no 

consumo de saladas e fruta. No entanto, ainda considerando, os anos de 2010 e 2012 nesta ordem, um percentual considerável de 33% e 

28% não consomem salada crua e 38% e 36% não consomem salada cozida. Por outro lado 30% ou mais consomem bolachas, biscoitos 

salgados, salgadinhos, biscoitos recheados e refrigerantes todos os dias da semana (Gráfico 20).  
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Gráfico 20: Freqüência de consumo de alimentos em maiores de 05 anos, Paulista, 2010. 
 

 
             Fonte:Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN_MS 

 
 
 

Os dados confirmam a existência da má nutrição, concomitante com excesso de peso o que caracteriza a transição nutricional 

determinada, freqüentemente, pela má alimentação fator que impacta na qualidade de vida do indivíduo, onerando significativamente o 

Sistema Único de Saúde. Para atuar neste dilema se faz necessário, o monitoramento do perfil nutricional da comunidade como com vistas 

ao direcionamento da promoção da saúde e estruturação de ações de alimentação e nutrição que contemplem a prevenção, controle e 

promoção da alimentação saudável em consonância com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição-PNAN e da Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar-LOSAN. 

Todos os dados demonstraram a coexistência de desnutrição, de sobrepeso e de obesidade sendo este último em proporção maior, 

acompanhando o perfil de transição nutricional que assola o país, necessitando da incorporação de ações de alimentação e nutrição na 

Atenção Primária em Saúde. 
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5. AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

5.1. O MODELO DE ATENÇÃO  

 

O modelo de atenção da cidade do Paulista norteia-se por 06 diretrizes quais sejam: 1. Garantir o acesso com qualificação das ações de 

saúde, 2. Promover articulação efetiva dos diferentes níveis de atenção à saúde: básica, média e alta complexidade, com integração entre as 

ações preventivas, curativas e de promoção à saúde, 3. Fortalecer a gestão de vigilância à saúde do município, implementando a integração 

e a descentralização das ações, de forma a ampliar a capacidade de análise da situação de saúde com ênfase ao atendimento das 

necessidades da população, 4. Aperfeiçoar os instrumentos de gestão do sistema de saúde, visando à tomada de decisão, o planejamento 

das ações, o controle social e a avaliação das políticas implantadas e a regulação assistencial, 5. Implementar a Política de gestão do 

trabalho com a participação dos diversos atores envolvidos no processo, fortalecendo as relações do trabalho e o desenvolvimento 

profissional, 6. Fortalecer a gestão estratégica e participativa do SUS.  

 

5.2. PERFIL ASSISTENCIAL 

 

O município possui 138 estabelecimentos de saúde, considerando as unidades públicas e privadas (CNES, 2012). A rede básica de 

saúde do município é composta por 35 Unidades de Saúde da Família (USF) com 40 Equipes de saúde da família, 12 Programas de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), 01 Pólo de Academia da Saúde e 03 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), dispostos em 04 

territórios de saúde. O NASF é composto de três equipes, uma no território I, uma no território III e outra no território IV, totalizando 27 

profissionais dos núcleos da psicologia (04), fisioterapia (06), serviço social (03), educação física (03), fonoaudiologia (03), terapeuta 

ocupacional (03), Farmacêutico (02) e nutricionista (03). A cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) corresponde a 44,35% da 

população residente, segundo dados do Ministério da Saúde, 2012. Em relação à saúde bucal, o município apresenta uma cobertura média 

de 25%, com 16 Equipes de Saúde Bucal distribuídas nas Unidades de Saúde da Família, 06 Centros de Saúde para atendimento 
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ambulatorial, 01 Urgência Odontológica, 01 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Este oferta os serviços de clínica geral, 

endodontia, periodontia, cirurgia, atendimento a pacientes especiais e urgência. O paciente tem acesso como porta de entrada ao serviço 

odontológico através das Unidades de Saúde da Família, Centros de Saúde e Urgência Odontológica e serviço especializado através de 

encaminhamento a partir da Atenção Básica.  

  

Figura 3: Mapa da rede de saúde da cidade do Paulista 

 

 

Os serviços de Atenção Básica têm importância fundamental em qualquer Sistema de Saúde, tendo em vista que tem a capacidade de 

resolver cerca de 90% dos problemas de saúde da população. 

 Entretanto, é necessário reconhecer que grande parte destes serviços tem sido pouco privilegiada do ponto de vista de garantir 

recursos orçamentários, estrutural e de pessoal. 
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 Baseado em modelo de atenção à saúde hegemônico e que, por décadas, foi o único modelo que pautava a política pública de saúde, 

o médico, o medicamento, e as grandes estruturas hospitalares são privilegiadas, em detrimento do trabalho em equipe, da educação popular 

em saúde, das atividades no território (comunidade) e das ações coletivas para grupos de risco e vulnerabilidade. 

 A Rede de Atenção Básica ainda precisa se organizar para ser a principal porta de entrada do SUS local, facilitando o acesso próximo 

às casas das pessoas. Esta Rede de Serviços pode produzir nova forma de acolher, introduzindo a capacidade de respostas resolutivas para 

as demandas de saúde e, promover a continuidade do cuidado. Para avançar nesse sentido um novo modelo de atenção à saúde tem sido 

implantado/implementado em todo o território nacional. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), criada enquanto programa em 1994, surge como modelo o qual incorpora um novo processo de 

trabalho, focado no trabalho em equipe, visando uma atenção voltada à saúde e não à doença, atuando sobre uma demanda programada e 

não mais espontânea, e com o saber centrado na equipe e na comunidade e não mais no profissional médico. 

 A ESF preconiza o trabalho em equipe composta pelo médico de família ou médico generalista, enfermeira, técnico de enfermagem, 

cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Tal equipe será responsável por um território composto 

por, no máximo, 4.000 pessoas, o que chamamos de área adscrita. 

 A equipe de Saúde da Família tem como diferencial, principalmente na figura do ACS, o contato permanente e contínuo com a 

comunidade de sua área adscrita. É ele o profissional responsável pela programação da demanda e, portanto, necessita de grande 

cumplicidade e conhecimento sobre aquela determinada comunidade para que, de fato, consiga atuar como o grande elo entre comunidade e 

unidade de saúde. 

Além do ACS toda a equipe é responsável por ações fora da unidade de saúde e, médicos e enfermeiros possuem, como uma de suas 

atribuições, visitas domiciliares na perspectiva de tratamento, principalmente para aqueles usuários que são impossibilitados de irem até a 

unidade de referência. Ou seja, o foco é na comunidade e não mais no sujeito individualizado. 

Além da Equipe de Saúde da Família, o modelo conta também com um núcleo responsável pelo matriciamento junto a tais equipes – o 

NASF. Este faz parte da atenção básica, porém, não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais. Deve, a 
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partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes, atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus 

serviços (ex: CAPS, Policlínicas, etc.), além de outras redes como redes sociais e comunitárias. 

De forma complementar a atenção básica, o município do Paulista conta com a atenção especializada. Esta é composta por 02 

Centros de Apoio Psicossocial (01 de Transtorno Mental e 01 de Álcool e outras Drogas), 03 Residências Terapêuticas, 01 Centro de 

Reabilitação, 01 Prontoclínica, 01 Centro de testagem e aconselhamento, 01 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 01 Centro 

de Especialidades Odontológicas (CEO), 06 Policlínicas e 06 centros de saúde. Compõe ainda a rede especializada o Núcleo Municipal da 

Pessoa Idosa – NUMPI, o Núcleo de Atenção a Saúde do Adolescente-NASA, 01 Laboratório Municipal de Saúde Pública – CEAMP e 01 

SAE. Além desses serviços, o município conta ainda com uma Rede Complementar (conveniada ou contratada).  

Pode-se reconhecer que, mesmo com um modelo de caráter reorganizacional na Atenção Básica (a ESF) ainda há baixa 

resolutividade nesse nível de atenção, gerando uma demanda muito grande aos serviços especializados e, consequentemente, uma 

demanda reprimida. Tal demanda reprimida, realidade em todo território nacional, é explicada (além da baixa resolutividade na Atenção 

Básica) por três motivos: primeiro, a falta de profissionais médicos especialistas no SUS; segundo, a quantidade excessiva de solicitação de 

exames complementares para fechamento de diagnóstico e; terceiro, pela própria cultura do hospital, do médico especialista e dos exames 

complementares. Tudo isso tem influência decisiva no aparecimento e perpetuação desses problemas na média e alta complexidade. 

 Além disso, e para diminuir tais problemas, é de fundamental importância que estes serviços sejam pensados se baseando na 

transição epidemiológica e demográfica (VI CMS) e estejam integrados na rede municipal, adequadamente regulados. A regulação tem um 

papel decisivo na diminuição da demora em agendar consultas especializadas e, orientar o usuário dentro da rede de saúde para que o 

mesmo não se perca. 

Novos critérios de encaminhamento se fazem necessários, com construção de protocolos para os agravos de maior demanda para os 

especialistas e, também, deve-se pensar em capacitação por meio de Educação Continuada aos profissionais atuantes na Atenção Básica. 

Os serviços de Urgência e Emergência têm sido o local de muitos conflitos, advindos da expectativa dos usuários do SUS local, e a 

forma de intervenção dos profissionais da saúde. 
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 Pode-se apontar que estes serviços recebem uma demanda desorganizada do ponto de vista da complexidade e do risco, sendo 

impactado pela dificuldade do acesso dos usuários aos serviços municipais, principalmente os da Rede de Atenção Básica e de Atenção em 

Saúde Mental. 

A relação das unidades da rede segundo tipo, nome e gestão estão detalhadas nos quadros 1 e 2 a seguir: 

 

Quadro 1 - Distribuição dos Estabelecimentos de saúde por Tipo de unidade, em Paulista – PE (2013). 

TIPOS DE ESTABELECIMENTOS Total 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 61 
POLICLINICA 6 
HOSPITAL GERAL 6 
UNIDADE MISTA 1 
CONSULTORIO ISOLADO/PRIVADO 25 

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 13 

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 16 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 2 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE 
URGENCIA 

3 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 1 

SECRETARIA DE SAUDE 1 

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 2 

PRONTO ATENDIMENTO 1 

POLO ACADEMIA DA SAUDE 1 
TOTAL 138 

                                                 Fonte: CNES, 2013 
 

Quadro 2 - Distribuição dos Estabelecimentos de saúde por Nome da unidade e Gestão, em Paulista – PE (2013). 
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CNES Estabelecimento Gestão 
HOSPITAL GERAL  

2433044 
HOSPITAL DA MIRUEIRA SANATORIO PADRE 
ANTONIO MANOEL D 

6431569 HOSPITAL MIGUEL ARRAES E 
2349264 HOSPITAL CENTRAL DE PAULISTA M 
7316607 EPS (ENTIDADE PAULISTENSE DE SAÚDE) M 
6186343 HOSPITAL MEMORIAL DE PAULISTA M 

5707234 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO O PAULISTA LTDA D 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  

2349205 PRONTOCLINICA TORRES GALVAO M 
6443419 UPA PAULISTA E 

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA  
5374936 SAMU PAULISTA USA M 
7044364 SAMU PAULISTA USB 03 M 
6949614 SAMU USB 02 M 

UNIDADES MÓVEIS  
2637146 UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA M 
3207498 UNIDADE MOVEL SAUDE EM MOVIMENTO M 

 ESTABELECIMENTOS / SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - USF 
2348918 USF ALBERT SABIN I M 
3778703 USF ALBERT SABIN II M 
3996662 USF ARTHUR LUNDGREN I M 
2349000 USF ARTHUR LUNDGREN II ALTO M 
2348942 USF ARTHUR LUNDGREN II BAIXO M 
3908232 USF AURORA M 
2349132 USF EDGAR ALVES I M 
3778762 USF EDGAR ALVES II M 
2348993 USF FRANCISCO MARCELO DIAS M 
2349116 USF JARDIM PAULISTA ALTO JARDIM DAS ILUSOES I M 
3370593 USF JARDIM PAULISTA BAIXO I M 
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3783855 USF JARDIM PAULISTA BAIXO II M 
5011809 USF JARDIM PAULISTA BAIXO III M 
5011817 USF JARDIM PAULISTA BAIXO IV M 
2349124 USF JOSE BORGES DE SOUZA I M 
3778738 USF JOSE BORGES DE SOUZA II M 
2348861 USF JURANDIR FREIRE REZENDE I M 
3778827 USF JURANDIR FREIRE REZENDE II M 
2349043 USF LOTEAMENTO CONCEICAO CHEGA MAIS M 
3996859 USF MARANGUAPE I A M 
3996867 USF MARANGUAPE I B M 
2349086 USF MARANGUAPE II A M 
2349051 USF MARANGUAPE II B M 
3996700 USF MARIA FARINHA M 
2679965 USF MIGUEL RUFINO M 
3996735 USF MIRUEIRA M 
3996832 USF NOBRE M 
2348837 USF NOSSA SENHORA APARECIDA M 
2349272 USF NOSSA SENHORA DA CONCEICAO I M 
3778754 USF NOSSA SENHORA DA CONCEICAO II M 
2348950 USF NOSSA SENHORA DOS PRAZERES I M 
3778800 USF NOSSA SENHORA DOS PRAZERES II M 
3996727 USF PARATIBE M 
3996689 USF PAU AMARELO M 
2348934 USF RURAL I M 
3335909 USF RURAL II M 
2348977 USF SAO PEDRO M 
3448886 USF SITIO FRAGOSO I M 
3448894 USF SITIO FRAGOSO II M 
3996840 USF TORRES GALVAO M 

ESTABELECIMENTOS / SERVIÇOS DE ATENÇÃO 
PRIMÁRIA - USF  
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5478200 PACS ARTHUR LUNDGREN I M 
7122225 PACS CHA DA MANGABEIRA M 
5478359 PACS HELIO INACIO M 
5478227 PACS JANGA M 
5478294 PACS JOSINO GUERRA I M 
5478316 PACS JOSINO GUERRA II M 
5973953 PACS MIRUEIRA M 
7125097 PACS PARATIBE M 
5478308 PACS PARATIBE II M 
5478340 PACS PRAIA JANGA M 
5478324 PACS TURURU M 
5478235 PACS VILA TORRES GALVAO M 

 
ESTABELECIMENTOS/ CENTROS DE SAÚDE 

 2348888 CENTRO DE SAUDE DO NOBRE M 
2348985 CENTRO DE SAUDE ELZANIR FERREIRA M 
2348926 CENTRO DE SAUDE FRANCISCO MEDEIROS DANTAS M 
2349078 CENTRO DE SAUDE JOAO ABIMAEL M 
2349019 CENTRO DE SAUDE MANOEL CALDAS DE ARAUJO M 
2349094 CENTRO DE SAUDE SEBASTIAO M DO AMARAL M 

ESTABELECIMENTOS / SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
2348829 POLICLINICA ADOLPHO SPECK M 
2348896 POLICLINICA HELIO INACIO M 
2349035 POLICLINICA JOSE CORREIA MANDU M 
2348969 POLICLINICA SAUDE DA MULHER M 
2349108 POLICLINICA SEVERINO JOSINO GUERRA M 
2349140 POLICLINICA WILLIAM NASCIMENTO DA SILVA M 

3221253 
NASA NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DO 
ADOLESCENTE M 

7007787 CENTRO DE FISIOTERAPIA M 
2679884 CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO M 

2637197 
CENTRO DE ENDEMIAS E ANALISES MEDICAS DO 
PAULISTA M 
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ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

 
5984157 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO 
PAULISTA M 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 
5482747 CAPS AD MARIA ELIANE DE AGUIAR M 

3164284 
CAPS II CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
TEREZA NORONHA M 

ESTABELECIMENTOS / SERVIÇOS PRIVADOS CONTRATADOS  
7075855 AMIGO DO PEITO PAULISTA M 
2766817 CEMID M 
2637170 CENTRO MEDICO E FRATURAS LTDA M 
3766160 CEP IMAGEM M 
2637189 CLINICA BILIO M 
6741630 FISIOPAULISTA M 
2349264 HOSPITAL CENTRAL DE PAULISTA M 
5707234 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO O PAULISTA LTDA D 

2349191 
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBERT 
SABIN LTDA M 

6468772 LABORATORIO DO O M 
2349175 LABORATORIO RILDA ANDRADE M 
2637154 PASM M 
7298390 PATLAB PAULISTA M 
3122573 PREVIMAGEM M 
7283601 CEVIPE M 
7316607 EPS M 
2349213 POLICLINICA GERAL DO PAULISTA M 
2637162 ULTRA PAULISTA DIAGNOSTICOS M 

                                                       Fonte: CNES, 2013 
 

 
LEGENDA:  M – GESTÃO MUNICIPAL;   D – GESTÃO DUPLA;   E – GESTÃO 
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O município apresenta um total de 479 leitos registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), dos quais 

91,2% são destinados ao SUS. O quantitativo pertencente ao SUS é de cerca de 90% dos leitos cirúrgicos e clínicos; 98% dos leitos 

obstétricos e 100% dos leitos pediátricos. 

 
Quadro 3 - Total de Leitos Existentes em Paulista – PE (2013). 

 
Especialidade/Descrição Existente SUS Não SUS 

CIRÚRGICO       
CIRURGIA GERAL 47 42 5 
GINECOLOGIA 1 0 1 
ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA 76 72 4 
PLASTICA 2 0 2 

SUB-TOTAL 126 114 12 
CLÍNICO       
CARDIOLOGIA 4 0 4 
CLINICA GERAL 115 105 10 
HANSENOLOGIA 25 25 0 

SUB-TOTAL 144 130 14 
COMPLEMENTAR       
UNIDADE ISOLAMENTO 3 3 0 
UTI ADULTO - TIPO II 75 60 15 

SUB-TOTAL 78 63 15 
OBSTÉTRICO       
OBSTETRICIA CIRURGICA 21 20 1 
OBSTETRICIA CLINICA  10 10 0 

SUB-TOTAL 31 30 1 
PEDIATRICO       
PEDIATRIA CLINICA 15 15 0 
PEDIATRIA CIRURGICA 4 4 0 

SUB-TOTAL 19 19 0 
OUTRAS ESPECIALIDADES       
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CRONICOS 69 69 0 
PNEUMOLOGIA SANITARIA 2 2 0 

SUB-TOTAL 71 71 0 
TOTAL GERAL 479 437 42 

Fonte: CNES, 2013 
 

Dentro dos serviços que são contratualizados, constam os exames complementares, que visam fornecer informações necessárias para 

a realização do diagnóstico de uma determinada alteração ou doença. São contratados exames de Patologia Clínica (27.545/mês), 

Mamografia (1.080/mês), USG (1.683/mês), Fisioterapia (2.324/mês), urgência em ortopedia (704/mês).  
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Quadro 4 - Distribuição dos exames complementares do município, segundo prestador, tipo de unidade, natureza de organização, esfera e 

gestão em Paulista- PE, no ano de 2013.    

Patologia Clínica 
CNES PRESTADOR TIPO NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO ESFERA GESTÃO MANTEDORA

2349175 LABORATÓRIO RILDA ANDRADE UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA EMPRESA PRIVADA PRIVADA M -

2766817 CEMID UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA EMPRESA PRIVADA PRIVADA M CENTRO MÉDICO DE IMUNOLOGIA E DIAGNÓSTICO

6468772 LABORATÓRIO DO Ó UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA EMPRESA PRIVADA PRIVADA M -

2637154 PASM UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA EMPRESA PRIVADA PRIVADA M -

2349191 LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS ALBERT SABIN LTDA UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA EMPRESA PRIVADA PRIVADA M -

2637197 CENTRO DE ENDEMIAS E ANÁLISES MÉDICAS DO PAULISTA UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA ADM. DIRETA DA SAÚDE (MS,SES E SMS) MUNICIPAL M PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA  

Mamografia 
CNES PRESTADOR TIPO NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO ESFERA GESTÃO MANTEDORA

3122573 PREVIMAGEM CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE EMPRESA PRIVADA PRIVADA M -

2637162 ULTRA PAULISTA DIAGNÓSTICO UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA EMPRESA PRIVADA PRIVADA M -

7075855 AMIGO DO PEITO PAULISTA CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE EMPRESA PRIVADA PRIVADA M R M DIAGNÓSTICO LTDA  

USG 
CNES PRESTADOR TIPO NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO ESFERA GESTÃO MANTEDORA

3122573 PREVIMAGEM CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE EMPRESA PRIVADA PRIVADA M -

3766160 CEP IMAGEM CONSULTÓRIO ISOLADO EMPRESA PRIVADA PRIVADA M -  

Fisioterapia 
CNES PRESTADOR TIPO NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO ESFERA GESTÃO MANTEDORA

6741630 FISIOPAULISTA CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE FUNDAÇÃO PRIVADA PRIVADA M -

2637189 CLINICA BILIO CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE EMPRESA PRIVADA PRIVADA M  

Raio X 
CNES PRESTADOR TIPO NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO ESFERA GESTÃO MANTEDORA

2349213 POLICLINICA GERAL DO PAULISTA UNIDADE DE APOIO E DIAGNOSE EMPRESA PRIVADA PRIVADA M -  

                                                                                                              Urgência em Ortopedia 

Fonte: CNES, 2013. 

CNES PRESTADOR TIPO NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO ESFERA GESTÃO MANTEDORA

2637170 CENTRO MÉDICO E FRATURAS LTDA CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE EMPRESA PRIVADA PRIVADA M -
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Vale ressaltar que ao longo do ano de 2013, com o intuito de ampliar e complementar a oferta dos serviços necessários à manutenção 

e qualificação da saúde da população paulistense, a Secretaria Municipal de Saúde busca a contratação de outros serviços, com o objetivo 

de realizar credenciamento de empresas prestadoras de saúde de média complexidade, tais como: Patologia clínica, Coleta de Material, 

Procedimentos com finalidades diagnósticas em Radiologia Geral, Radiologia Diagnóstica, Ultrassonografia, Diagnóstico em Cardiologia, 

Neurologia, Otorrinolaringologia/Fonoaudiologia, Ortopedia/Traumatologia, Procedimentos com consulta em Angiologia, Consulta médica em 

Coloproctologia e Reabilitação nos serviços de Fisioterapia adulta e pediátrica.    

No município existem atualmente 06 hospitais gerais registrados, no entanto, não há hospital próprio municipal. De forma 

complementar ao SUS existe contrato com o Hospital Central de Paulista com alguns serviços contratualizados, sendo estes: 160 consultas e 

60 internações por mês em ortopedia, 100 consultas e 222 internações por mês em vascular, 320 consultas e 120 internações por mês em 

ginecologia, 100 consultas e 100 internações por mês em cirurgia geral. O quadro abaixo detalha os hospitais registrados no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES: 

 
Quadro 5 - Distribuição dos Hospitais de Paulista segundo Natureza de organização, Esfera, Gestão e Mantedora, em Paulista – PE (2013).   

       Fonte: CNES, 2013 
 

 

 

 

 

CNES PRESTADOR TIPO ESFERA GESTÃO MANTEDORA 
7316607 EPS 

Hospital Geral 
 

PRIVADA M - 
2349264 HOSPITAL CENTRAL DE PAULISTA PRIVADA M - 

2433044 HOSPITAL DA MIRUEIRA SANATÓRIO PADRE ANTONIO 
MAMOEL ESTADUAL D SES-PE 

6186343 HOSPITAL MEMORIAL DE PAULISTA PRIVADA M - 
6431569 HOSPITAL MIGUEL ARRAES ESTADUAL E SES-PE 
5707234 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO O PAULISTA LTDA PRIVADA D - 

LEGENDA:  M – GESTÃO MUNICIPAL;    D – GESTÃO DUPLA;   E – GESTÃO ESTADUAL; SES-PE - 
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Quadro 6- Equipamentos cadastrados no município do Paulista- PE, 2013. 

Categoria EXISTENTES 
EM 

USO 
EXISTENTES 

SUS 
EM USO 

SUS 
EQUIPAMENTOS DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 49 49 41 41 
EQUIPAMENTOS DE INFRA-
ESTRUTURA 17 15 13 12 
EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS 
ÓPTICOS 29 25 26 22 
EQUIPAMENTOS POR MÉTODOS 
GRÁFICOS 36 34 33 31 
EQUIPAMENTOS DE 
MANUTENÇÃO DA VIDA 676 648 660 633 
EQUIPAMENTOS DE 
ODONTOLOGIA 120 116 72 72 
OUTROS EQUIPAMENTOS 32 30 26 24 
TOTAL 959 917 871 835 
Fonte: CNES, 2013. 

  

Tabela 17: Distribuição dos procedimento consulta em Paulista (PE), 2013. 

CÓDIGO                                                                  PROCEDIMENTO 2011 2012 
0301010013 CONSULTA AO PACIENTE CURADO DE TUBERCULOSE (TRATAMENTO 
SUPERVISIONADO) 122 26 
0301010021 CONSULTA C/ IDENTIFICAÇÃO DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE 384 135 
0301010030 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃOO BÁSICA 
(EXCETO MÉDICO) 45476 36599 
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃOO 
ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) 174443 190267 
0301010056 CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR 861 1469 
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO BASICA 149411 106277 
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃOO ESPECIALIZADA 190612 160883 
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 22422 18833 
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(PUERICULTURA) 

0301010099 CONSULTA PARA AVALIAÇÃOO CLÖNICA DO FUMANTE 1 3 
0301010110 CONSULTA PRÉ-NATAL 12362 210397 
0301010129 CONSULTA PUERPERAL 936 409 
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR 12769 6205 
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA 19048 15293 
Total 628847 746796 
Fonte: SIA, 2013. 

 

Considerando a força de trabalho para a realização das suas atividades, envolvendo áreas meio e áreas fim, a Secretaria Municipal de 

Saúde do Paulista (SMS) é composta por servidores efetivos, cargos em comissão, servidores com contrato temporário, os quais trabalham 

na Atenção Básica e na Especializada. Conta, ainda, com postos de trabalhos terceirizados, que são os trabalhadores de área-meio que 

atuam no nível central da SMS como serviços gerais, contratados mediante a realização de processo licitatório. 

 Com os vínculos apontados, o SUS em Paulista conta com uma força de trabalho de 1656 trabalhadores envolvidos com a saúde 

pública no Município, conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) para o período de competência outubro/2013.  

 Há de ser considerar a possibilidade de subnotificação ou supernotificação dos cadastros de profissionais atuantes no SUS, a 

depender da sistemática de alimentação e pela compreensão de uso do banco de dados em questão. Essa afirmação suscita para a 

necessidade de qualificação nas formas de registro e monitoramento do CNES, para que reflita um panorama real da força de trabalho em 

saúde em Paulista. 

 

 

6. ÁREAS TÉCNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

 

6.1. SAÚDE MENTAL  
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A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/01, busca consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base 

comunitária. Isso é, que garanta a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, comunidade e cidade, e oferece 

cuidados com base nos recursos que a comunidade oferece. 

Esse modelo conta com uma rede de serviços e equipamentos variados tais como os Centros de Atenção Psicossocial, os Serviços 

Residenciais Terapêuticos, os Centros de Convivência e Cultura e os leitos de atenção integral. 

São serviços que buscam ofertar um tratamento mais humanizado, garantindo a atenção integral aos usuários dentro de suas 

necessidades. 

No município, a gestão vem pleiteando recursos junto ao Ministério da Saúde para ampliar a Rede de Saúde Mental, com o intuito de 

ampliar a cobertura e melhorar a qualidade de vida das pessoas que são atendidas pelos serviços substitutivos da rede. 
 

6.2. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU) 

 

O Sistema de Atenção Integral às Urgências conta com a atenção pré-hospitalar fixa; a atenção pré-hospitalar móvel; a atenção hospitalar 

e; a atenção pós-hospitalar. Dessas, o atendimento pré-hospitalar móvel ganhou visibilidade tamanha sua importância no socorro a diferentes 

tipos de urgências, em todo o território nacional. O SAMU é responsável por tal atendimento móvel, atendendo às diretrizes da Portaria 

2.048/MS. Conta com uma sede no território II, e com unidades de suporte básico (03), unidade de suporte avançado (01) e motolância (1) e 

ambulância reserva técnica (01).  Esta última foi uma doação do Ministério da Saúde visto que o município é monitorado para desastres 

naturais, em virtude do elevado índice pluviométrico, áreas de alagamento, da existência de barreiras e áreas rurais no município. 

O SAMU é um elemento ordenador e orientador do Sistema de Atenção Integral às Urgências, que estrutura a relação entre os vários 

serviços, qualificando o fluxo dos pacientes no sistema e gerando uma porta de comunicação aberta ao público em geral, através da qual os 

pedidos de socorro são recebidos. Porém, a estrutura atualmente existente dificulta o atendimento de todas as demandas de forma eficaz e 

efetiva. Diante disso o objetivo da gestão é a qualificação da base existente bem como a ampliação e descentralização do serviço do SAMU 

no município do Paulista.  
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6.3. SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA  

 

Não existe no município do Paulista uma Política da população negra. A gestão apresenta como desafio implantar essa Política. É 

importante propor como diretrizes, a inclusão de temas relacionados ao racismo e a saúde da população negra, a educação permanente dos 

trabalhadores, a promoção dos saberes e práticas populares, bem como das religiões de matrizes africanas. Acrescenta-se a isso, a 

promoção do espaço de informação, formação educação, que reduzam as vulnerabilidades e desconstrua estigmas, preconceitos e fortaleça 

uma identidade negra positiva. A rede de saúde, em todo nível de atenção, será preparada para atender a demanda específica da população 

negra. 

 

6.4. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, foi instituído em 2007, pelo Decreto 

Presidencial nº 6.286. É um espaço privilegiado para as práticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos e de doenças, 

contribuindo para o fortalecimento do desenvolvimento integral e propiciando à comunidade escolar o enfrentamento das vulnerabilidades 

que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros. 

Sua gestão é centrada em ações compartilhadas e corresponsáveis pactuadas em termo de compromisso assinados pelos secretários 

municipais de saúde e educação junto ao Ministério da Saúde. As ações são desenvolvidas por meio dos Grupos de Trabalho Intersetoriais 

(GTIs), numa construção em que tanto o planejamento quanto a execução das ações são realizados coletivamente de forma a atender às 

necessidades e demandas locais mediante análises e avaliações construídas intersetorialmente. 

O Município de Paulista atualmente conta com 12 Unidades Escolares vinculadas ao programa as quais recebem apoio de 11 

Unidades de Saúde da Família localizada nos quatro territórios de saúde. Para que as ações sejam efetuadas com qualidade, o município 

disponibiliza 31 Agentes de Saúde Escolar que desempenha funções específicas dentro do que chamamos de atenção primária à saúde. O 

objetivo da atual gestão é que haja a interlocução entre Educação e Saúde garantindo a realização das ações pactuadas, sendo elas: 
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Avaliação Antropométrica; Avaliação de Saúde Bucal; Promoção da Segurança Alimentar e promoção da alimentação saudável; Verificação 

da Situação Vacinal; Acuidade Visual; Promoção das práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas; Prevenção das violências e 

acidentes; Promoção da cultura de paz e direitos humanos; Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; Promoção da saúde 

ambiental e desenvolvimento sustentável; Direito sexual e reprodutivo e prevenção das DST/AIDS; Promoção da saúde mental no território 

escolar: criação de grupos intersetoriais de discussão de ações de saúde mental no contexto escolar, em articulação com o GTI municipal. 

A prioridade do município é buscar ampliar cada vez mais o número de escolas inseridas no Programa e que a intersetorialidade seja 

garantida na execução das suas ações. 

 

6.5. SAÚDE DO IDOSO 

Segundo dados do IBGE (2010) em Paulista, a população idosa (60 anos ou mais) é estimada em 30.000 pessoas, representando um 

percentual de 10% da população municipal, indicando o envelhecimento desta e uma tendência ao crescimento desse percentual.  

É crescente o número de pessoas idosas com doenças crônicas não transmissíveis, fazendo uso contínuo de medicamentos, com 

maior risco de descompensações clínicas, gerando internamentos frequentes, aumento de comorbidades e aumento da mortalidade nesta 

faixa etária, caracterizada por sua maior fragilidade, baixa reserva funcional, polipatologias e uso de polifarmácia. Por isso, é fundamental o 

fortalecimento das ações referentes à pessoa idosa, a partir da mudança do olhar institucional e gestor quanto à necessidade de estratégias 

e ações que integrem diferentes áreas e recursos humanos da saúde e de diferentes secretarias, bem como, de diferentes segmentos 

sociais, objetivando envelhecimento ativo e a participação social do idoso. 

Nesse sentido, a Atenção à Saúde da Pessoa Idosa tem por missão:  

• Coordenar e executar as ações decorrentes das Políticas Nacional e Estadual da Pessoa Idosa; 

• Articular com outras áreas estratégicas o elenco de atividades especificas para a saúde do idoso; 

• Difundir conhecimentos e recomendações sobre a prática, os hábitos e o estilo saudável de vida na população idosa; 

• Implementar os núcleos de atendimento aos idosos; 

• Articular com outras instancias ações de promoção à qualidade de vida do idoso; 
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• Garantir condições e acesso ao tratamento, recuperação e reabilitação da saúde do idoso; 

• Acompanhar e avaliar o funcionamento de instituições geriátricas da rede local; 

• Estimular e viabilizar a participação social de idosos; 

• Valorizar e otimizar o uso de espaços públicos de convivência e de produção de saúde, desenvolvendo ações sistemáticas de 

atividade física como elemento para a promoção da saúde do idoso. 

 

6.6. ACADEMIA DA SAÚDE 

 

A Academia da Saúde, instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), constitui-se ponto de atenção à saúde contribuindo, desta 

forma, para o fortalecimento das ações de promoção da saúde no território de saúde, articulado com a Estratégia de Saúde da Família e os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família em articulação com toda a rede de serviços de saúde, bem como com outros equipamentos sociais. A 

iniciativa tem como principal objetivo contribuir a melhoraria da qualidade de vida da população, possibilitando a integração com as 

comunidades. Atualmente, o município conta apenas com 01 academia da saúde, sendo, portanto o grande desafio da gestão a ampliação 

deste equipamento com a finalidade de promover de forma descentralizada qualidade de vida para os seus munícipes. 

 

6.7. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 

A coordenação de Alimentação e Nutrição pressupõe o desenvolvimento de um processo que envolve as funções de planejamento, 

organização, direção e controle para a implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) no município, visando garantir 

a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). No município do Paulista as diretrizes 

priorizadas são: organização da atenção nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional, gestão 

ou coordenação de alimentação e nutrição e qualificação da força de trabalho. No que se refere à Atenção Nutricional, a mesma está 

presente em todos os pontos da Rede de Atenção a Saúde com diferentes formas de intervenção.  
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A promoção da alimentação adequada e saudável compreende um conjunto de estratégias que proporcionem aos indivíduos e 

coletividades, a realização de práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos biológicos e socioculturais. No município do Paulista estas 

ações são desenvolvidas através de eventos (dia do idoso, dia mundial da saúde, semana da amamentação, mutirões de saúde); academia 

da saúde e do programa saúde em movimento, Programa Saúde na Escola, Palestras e rodas de conversa (CRAS,USF e grupos) e através 

de oficinas sobre a Rede Amamenta e Alimenta Brasil. É imprescindível a qualificação dos gestores e de todos os trabalhadores de saúde 

para implementação de políticas, programas e ações de alimentação e nutrição voltados à atenção e vigilância alimentar e nutricional. 

 

6.8. SAÚDE BUCAL  

Historicamente a saúde bucal foi introduzida no SUS posterior ao processo de criação da estratégia de Saúde da Família e, portanto vem 

ganhando destaque nos últimos 10 anos. Em 2004 o Ministério da Saúde elaborou um documento com as diretrizes da Política nacional de 

Saúde Bucal que reorienta o modelo e destaca a humanização no atendimento. A Saúde Bucal no município do paulista vem sendo 

reestruturada com base na Política Nacional de Saúde Bucal para atendimento integral e humanizado do usuário. 

Atualmente os serviços vêm sendo requalificados através da compra de novos equipamentos, insumos, reformas físicas e capacitações 

em parcerias com instituições de ensino. 

A coordenação de saúde bucal municipal almeja aprimorar o atendimento na rede garantindo o processo de referência e contra-

referência; reorganizar a atenção em Saúde Bucal objetivando atendimento de forma integral e humanizada; e ampliar a participação popular 

através do conselho de saúde. 

 

6.9. CRIANÇA E ADOLESCENTE  

A coordenação da criança e do adolescente da Secretaria de Saúde do Paulista executa ações, as quais são orientadas pelas Políticas 

Nacional e Estadual de Saúde e também construídas de acordo com as características específicas do município.   

O atendimento da Criança é realizado na rede municipal através da Atenção Básica e referenciado quando necessário aos pediatras dos 

Centros de Saúde e Policlínicas mais próximos da residência dos pacientes. Em relação ao teste do pezinho, este é realizado pelo laboratório 
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do município (CEAMP). Os casos cujos, testes foram positivos para “traços de anemia falciforme” são encaminhados para acompanhamento 

na Policlínica Torres Galvão.  

O Município conta ainda com 01 Núcleo de Assistência a Saúde do Adolescente (NASA). 

O desafio da gestão é a reestruturação da coordenação, bem como a ampliação do NASA para a qualificação do atendimento integral a 

saúde da criança e do adolescente com a redução efetiva das mortes por morbidades de causas evitáveis e conseqüente fortalecimento da 

Política no Município. 

 

6.10. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

A Assistência Farmacêutica tem apresentado grandes desafios na capacidade de responder às demandas municipais, dentre os quais, 

questões relativas a quantidade de medicamentos e qualidade do serviço. Este último refere-se aos processos logísticos que compreende um 

conjunto de etapas até chegar ao momento da dispensação aos usuários do SUS local. Este processo envolve não só a Central de 

Abastecimento Farmacêutico (CAF) mais também outras Secretarias Municipais como Administração ou Assuntos Jurídicos.  

Dentro da organização da Assistência Farmacêutica há conflitos que envolvem os setores, público e suplementar, acarretando grandes 

processos de ações judiciais para a Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde. 

A compreensão de que o acesso ao medicamento também contribui para a garantia da atenção integral à saúde tem incentivado o 

município do Paulista a refletir sobre a necessidade de readequar a prática farmacêutica adotada no município. Como prioridades para a 

melhoria da qualidade do serviço pode-se destacar a questão da humanização do mesmo bem como a descentralização dos medicamentos, 

os quais seriam dispensados nos serviços de atenção básica ou até mesmo na casa das pessoas. 

 

6.11. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

A vigilância em saúde desenvolve ações com base no risco epidemiológico, sanitário e ambiental existentes no município. Para tanto é 

composta por 03 áreas distintas que são as Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. As vigilâncias do município do Paulista 

desenvolve trabalhos de prevenção de doenças, promoção da saúde, proteção das pessoas e operacionalização/análise dos sistemas de 
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Informação em Saúde (Mortalidade, Nascimentos, Notificação de Agravos). Este trabalho tem o papel de lidar com os problemas que podem 

afetar o coletivo, seja na identificação de serviços e produtos maléficos à população, seja o controle de doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, mas que afetam a coletividade. A Vigilância em Saúde tem o papel pleno em todo o território sanitário municipal abrangendo 

diversos setores produtivos. Questões ligadas aos fatores que determinam as doenças como riscos ambientais e doenças relacionadas ao 

trabalho são de fundamental importância nos dias atuais. É esperado que a Vigilância em Saúde possa identificar os problemas com 

antecedência e desta forma se antecipar diante de fatos através de monitoramento das informações em saúde. Tem o papel de lidar com os 

problemas que podem afetar o coletivo, seja na identificação de serviços e produtos maléficos à população, seja o controle de doenças 

transmissíveis e não transmissíveis, mas que afetam a coletividade.  

A vigilância epidemiológica é composta por uma equipe que trabalha os eventos vitais, as doenças transmissíveis, doenças crônicas e 

imunizações. Apresenta forte atuação dentro da vigilância epidemiológica, a coordenação de DST/AIDS, a qual é responsável pela 

prevenção das DST, HIV, AIDS através do Centro de Testagem e Aconselhamento–CTA que oferece testagem para HIV, sífilis e hepatite B e 

C com aconselhamento pré e pós teste, além da oferta do Teste Rápido com resultado em cerca de 20 minutos. Este serviço participa de 

atividades extramuros em escolas, instituições e campanhas do Fique Sabendo em eventos, para detecção precoce da população. Quando 

diagnosticados soropositivos, os mesmos são encaminhados ao serviço de referência , Serviço de Atendimento Especializado – SAE , que, 

articulado aos demais serviços do SUS, oferece atendimento especializado em HIV/Aids e outras DST aos pacientes para tratamento e 

acompanhamento. Os pacientes são atendidos por uma equipe composta por infectologista, psicóloga, assistente social, enfermeira e 

farmacêutico, que disponibiliza a medicação no próprio serviço. O CTA e o SAE funcionam no mesmo endereço, situado na Avenida Rodolfo, 

714 – Vila Torres Galvão - Paulista. Ainda dentro da vigilância epidemiológica merece destaque a atuação da coordenação de imunização. O 

Programa Nacional de Imunização (PNI) criado em 1973, completou este ano 40 anos de existência. É responsável pela política de 

vacinação da população e consolida-se até hoje como uma importante estratégia de intervenção dentro da saúde pública. Colaborando 

substancialmente para atenuar/eliminar a morbimortalidade dentro do país. A contribuição torna-se mais relevante quando em 1988 com a 

criação do SUS, iniciou-se um processo de descentralização do programa, tornando o município executor direto das ações. 
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O PNI-Paulista visa proteger crianças, jovens, adultos e idosos das diversas doenças preveníveis  por vacinas, oferecendo aos paulistenses  

16 tipos de imunobiológicos  nas 49 salas de vacina existentes, incluindo a febre amarela para os viajantes, o soro e imunoglobulinas 

tetânicas ao Hospital Miguel Arraes por ser referência em traumatologia e ortopedia da região. 

Um dos nossos desafios é a introdução do soro antirrábico (SAR) na Prontoclínica Torres Galvão (PTG), além da reforma e ampliação da 

estrutura física da rede de frio e aquisição de novos equipamentos (câmara frias para vacinas, condicionador de ar tipo Split, pia acionada a 

pedal, entre outros). 

A Vigilância Sanitária do Município de Paulista conta com seis profissionais sendo quatro biólogos e dois médicos veterinários. A 

atuação dessa equipe ocorre nas áreas de alimentos, medicamentos, serviços de saúde e saneamento, realizando ações de fiscalizações e 

licenciamento, buscando a adequação e manutenção da saúde da população. Recebe denúncias da população através do telefone 34374174 

e, além disso, atendem às demandas provenientes do Ministério Público de PE e Disque Denúncia.Em relação ao licenciamento sanitário, 

todo e qualquer estabelecimento de pessoa jurídica ou física que comercializa, armazena, vende ou entrega produtos e serviços de interesse 

à saúde deve requer a licença inicial para funcionamento junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, obedecendo a critérios como a 

apresentação de documentos que comprove a existência legal, responsabilidade técnica, entre outros necessários, de acordo com a 

atividade requerida. Já a renovação da licença é de responsabilidade da vigilância sanitária. O grande intuito do município é a qualificação e 

ampliação das ações desenvolvidas por esta área. Ainda compondo a vigilância sanitária encontra-se a coordenação de saúde do 

trabalhador. A Portaria GM/MS nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, instituiu a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

com intuito de nortear e consolidar junto aos entes federados o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador no SUS. Nesse 

sentido, o município da cidade do Paulista tem como objetivo a institucionalização dessa política, reconhecendo a necessidade de fortalecer a 

Vigilância em Saúde do Trabalhador, integrando-a com os demais componentes da Vigilância em Saúde; traçar um perfil produtivo e 

epidemiológico de saúde dos trabalhadores e garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador nos níveis da atenção básica, média 

e alta complexidade.  Em 2013 o município do Paulista participou de fóruns temáticos e reuniões junto ao Conselho Estadual de Saúde e 

Secretaria Estadual de Saúde com o intuito de aproximar os gestores, trabalhadores e usuários da discussão sobre saúde do trabalhador. 

Como produto primário desses encontros ficou estabelecido à criação da Comissão intersetorial em Saúde do Trabalhador (CIST) constituída 
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por trabalhadores, usuários e gestão; e a reativação da Unidade de Referência em Saúde do Trabalhador localizada na Prontoclínica Torres 

Galvão. Além disso, foi discutida a necessidade de pactuar junto às unidades de saúde, que compõem a rede do município, a realização de 

notificação em saúde do trabalhador. A incorporação da notificação compulsória pode colaborar com o planejamento de atividades 

específicas que incluem a vigilância e assistência em saúde. Por fim um dos grandes desafios da implantação da Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora, assumidos nesse plano municipal de saúde, é a efetivação dessa área temática, não como um serviço a 

parte, mas, como integrante a rede de saúde do município, que deve responsabilizar-se por identificar, diagnosticar, investigar, notificar, tratar 

e reabilitar indivíduos e coletividades acometidos por doenças, agravos e/ou acidentes relacionados ao trabalho. 

A vigilância ambiental: Estrutura-se através da composição de programas que atuam visando atenuar e/ou eliminar os riscos biológicos 

e não biológicos. No componente da Vigilância dos riscos biológicos, incluem-se os programas de controle da dengue, filariose, 

esquistossomose, leishmaniose, raiva, animais sinantrópicos e educação em saúde. Na vigilância dos riscos não-biológicos, incluem-se o 

VIGIÁGUA, VIGISOLO e VIGIDESASTRE. 

Para coordenação das ações executadas pelos programas, a diretoria conta com 03 profissionais com graduação em nível superior e 

mais 6 profissionais com nível médio.    

O programa da Dengue dispõe de 119 agentes de controle de endemias distribuídos nos bairros componentes do município.  Atuam 

visitando imóveis e realizando tratamento focal e pesquisa larvária para obtenção de índices entomológicos que norteiam as ações. 

Em relação a filariose, há a atuação de 13 profissionais ligados ao programa dividindo as funções da realização de exames, laboratório e 

transporte. Entre as ações executadas, evidencia-se a realização da gota espessa e filtração em membrana de policarbonato para 

identificação dos casos e monitoramento de cura, respectivamente. 

As ações para o controle da esquistossomose baseiam-se na realização de exames coproscópicos (Kato-katz) em bairros endêmicos 

objetivando a identificação e tratamento dos casos, impedindo conseqüentemente a contaminação ambiental e interrupção do ciclo.  

A retomada das ações do programa de controle da Leishmaniose visceral (LV) se dará através da realização de inquérito canino em 

toda região litorânea e eliminação de cães positivos. 
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O programa da Raiva sustenta-se nas medidas profiláticas de imunização através de posto fixo permanente e das campanhas nacionais 

além do monitoramento do vírus rábico por meio da coleta e envio para análise, as amostras de animais suspeitos. 

Entre as ações correlacionadas ao controle de animais sinantrópicos, subdividimos em duas linhas de ações principais: controle de 

roedores e controle de escorpiões.  As ações de controle de roedores objetivam a redução do risco de transmissão da Leptospirose através 

das seguintes atividades: utilização de raticidas em áreas estratégicas, bloqueio de casos e atendimento a demanda espontânea. As ações 

de controle de escorpiões objetivam a redução de acidentes e seguem o mesmo critério estratégico para o controle de roedores.  

O programa de educação em saúde suplementa as atividades realizadas pelos programas supracitados de forma a sensibilizar a 

população em assumir as responsabilidades mútuas entre o poder público e a comunidade. As ações baseiam-se em palestras em escolas e 

locais de atuação de atividades.    

Quanto ao componente da vigilância dos riscos não-biológicos as ações são executadas de forma a vigiar a qualidade da água, o 

monitoramento de contaminação do solo e a implantação de plano de contingência  aos possíveis desastres urbanos. O VIGIÁGUA conta 

com coletas sistemáticas de amostras de água do sistema de abastecimento visando aferir as condições físico-químicas (Cloro/turbidez) e 

bacteriológicas.  No VIGISOLO, cadastramos áreas com populações expostas ao solo potencialmente contaminado no SISSOLO. 

O VIGIDESASTRE consiste na elaboração e melhoramento contínuo de um plano de contingência que visa programar ações em 

situações de emergência diante dos desastres urbanos. 

O grande desafio da gestão é pensar em uma forma de promover uma atuação de forma mais integrada entre as vigilâncias, além da 

construção de projetos de intervenção articulados com a Atenção a Saúde, tendo como eixo orientador a integralidade do cuidado (VI CMS). 

Para a operacionalização deste processo é necessário uma revisão dos processos de trabalho, buscando-se agregar os vários atores 

envolvidos para o desenvolvimento e co-produção de ações descentralizadas e construção de projetos de intervenção articulados com outros 

serviços, potencializando assim a atenção à saúde. 

 

6.12. PLANEJAMENTO 
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O planejamento em saúde é uma função estratégica de gestão assegurada pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelas 

Portarias GM nº 3.085, de 01 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e GM 

nº 3.332, de 28 de dezembro de 2006, que aprova as orientações gerais relativas aos instrumentos de planejamento.  

Com a publicação do Decreto Presidencial 7.508/2011 o planejamento da saúde é colocado na centralidade da agenda da gestão, 

apontando como grandes desafios à necessidade de remodelagem e reordenamento dos instrumentos vigentes bem como a consolidação de 

uma cultura de planejamento em saúde. 

 No município do Paulista, a superintendência de Planejamento é responsável por elaborar de forma ascendente e participativa, os 

instrumentos da gestão quais sejam: plano municipal de saúde, programações anuais de saúde, relatórios quadrimestrais de saúde e os 

relatórios anuais de saúde. Estes dois últimos avaliam o alcance ou não das ações programadas, permitindo uma readequação ou 

replanejamento de metas. 

 Além da elaboração dos instrumentos de gestão, o planejamento é responsável por contribuir na construção da Lei Orçamentária anual 

e apoiar o conselho municipal de saúde na realização das conferências municipais de saúde.  

O principal desafio desta área técnica é sensibilizar as demais áreas técnicas acerca da importância de se realizar um diagnóstico da 

rede, de que as ações sejam planejadas e avaliadas de forma integrada e consciente tendo como finalidade a melhoria na qualidade dos 

serviços prestados pelo SUS no município.  

 

6.13. CONTROLE SOCIAL 

A participação social na formulação e no controle da politica pulica de saúde é uma inovação institucionalizada pelo SUS sob a forma de 

conferência e conselhos de saúde. Estes por sua vez são espaços de participação social e gestão compartilhada. Os conselhos de saúde são 

órgãos colegiados,previsos na legislação Federal,Estadual e Municipal que cumprem a função de representação da sociedade em todos os 

segmentos. Consiste em uma instância deliberativa no âmbito de planejamento em saúde, bem e órgão estratégico no controle 

e fiscalização da gestão e da prestação das ações e serviços de saúde. E necessário portanto assegurar a estrutura e capacidade 
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operacional adequadas ao cumprimento e ampliação da participação social, bem como ter seu papel reconhecido e respeitado pela gestão do 

SUS nas três esferas do governo. 

Nos desafios para fortalecer o controle social, o Conselho Municipal do Paulista, necessita de melhorias em sua estrutura física,bem 

como a reforma de sua sede própria onde se possa ter sala exclusiva para arquivamento de documentações,local para reunião,transporte 

próprio,consultoria  financeira e jurídica entre outros.Mesmo com estas e outras adversidades este órgão vem atuando de forma democrática, 

eficaz e continua para que se construa um sistema de saúde publico de qualidade.Este conselho tem se destacada pela coerência nas 

tomadas de decisões em prol da sociedade, bem como o fortalecimento da cultura democrática e gestão participativa.  

 

6.14. OUVIDORIA   

A Ouvidoria Municipal de Saúde do Paulista, implantada no ano de 2012, enquanto instrumento de gestão e controle social, tem o intuito 

de garantir espaços de expressão dos usuários e trabalhadores, sendo ainda utilizada como uma estratégia de monitoramento da qualidade 

dos serviços desenvolvidos na rede de saúde. 

Encontra-se em funcionamento sob a responsabilidade e atuação de um ouvidor, o qual atende as solicitações/reclamações/elogios da 

população com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde. Contudo esta área técnica 

necessita ser implementada para o fortalecimento da participação da sociedade civil e consequentemente do controle social. 

Para o próximo momento, propõe-se a ampliação dos acessos à ouvidoria, a partir da contratação de profissionais para recompor a 

mesma consolidando sua atuação, o que inclui a necessidade de divulgar o serviço da Ouvidoria na comunidade e diversificar as formas de 

registro das demandas dos usuários e trabalhadores. 

 

6.15. REGULAÇÃO ASSISTENCIAL 

A garantia da saúde é assegurada com a lei 8.080 de 1990 visando à redução de riscos e doenças e de outros agravos no 

estabelecimento de condições que garantam o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação, onde os serviços devem estar aptos a resolver os problemas em todos os níveis de atenção. O Sistema Único de Saúde (SUS) 
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tem sua organização fundamentada nas diretrizes da Regionalização e Hierarquização, com serviços organizados e dispostos em áreas 

delimitadas com definição da população a ser atendida (Brasil, 1990).  

O acesso da população deve se dar por meio dos serviços de nível primário de atenção, e estes por sua vez precisam estar 

qualificados para atender e resolver os principais problemas, e os que não forem resolvidos neste nível de atenção deverão ser referenciados 

para os serviços especializados ambulatoriais ou hospitalares. A regulação assistencial é a ordenação do acesso aos serviços de saúde. Esta 

ordenação atua tanto pelo lado da oferta, buscando otimizar os recursos assistenciais disponíveis, e pelo lado da demanda, procurando 

garantir a melhor alternativa assistencial face às necessidades de atenção e assistência à saúde da população. Foi instituída pela portaria 

MS/GM nº 1.559 de 1 de Agosto de 2008, desde então, vem-se vivenciando um momento de fortalecimento na regulação do acesso.  

 No município de Paulista a regulação assistencial é dividida em: 

� Diretoria de Controle, Avaliação e Auditoria: foca o monitoramento contínuo e periódico dos dados de produção, utilizando-se do 

instrumento de avaliação, a fim de melhorar as atividades em andamento e orientar a tomada de decisões, bem como realiza 

auditorias para verificar a adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes. 

� Diretoria de Redes Assistenciais que se subdivide em: 

o  Fluxos Assistenciais: responsável pela disposição do caminho percorrido pelo usuário dos SUS na Rede de Saúde, bem 

como organiza as referências partindo da Atenção Básica como ordenadora e coordenadora do cuidado até a Atenção 

Especializada. A construção destes fluxos baseia-se nos critérios populacionais e epidemiológicos, cobertura da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), além de considerar a necessidade do 

estabelecimento do vínculo territorial.  

o Central de Regulação Ambulatorial: Dispositivo como meta a ser implantado no município do Paulista, institui-se com a 

marcação de Consultas e Exames via Call Center ou via Web/Internet. 

 A Superintendência de Regulação Assistencial pretende organizar a rede de saúde tendo como mecanismo um Sistema de 

Informação em Saúde, o Sistema Nacional de Regulação (SISREG III) de modo que permita possibilitar a melhora no acesso, 
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monitoramento e planejamento, com integração da rede de saúde. Sendo assim, busca-se proporcionar ganhos salutares à população 

que será beneficiada, na medida em que o acesso aos serviços de saúde é organizado, evitando as filas e garantindo o atendimento 

ao usuário em tempo hábil e oportuno, levando-se em consideração a sua necessidade de saúde pautada na construção de vínculos 

com o território.  

Concomitante à implantação da Central de Regulação Ambulatorial, tem-se a Descentralização da confecção do Cartão 

Nacional de Saúde (CNS) para unidades de saúde distribuídas entre as 04 Regiões Políticas Administrativas - RPAs e mais próximas 

à população. Os objetivos do Sistema Cartão Nacional de Saúde são organizar e sistematizar dados sobre o atendimento prestado aos 

usuários; dotar a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) de um instrumento que facilite a comunicação entre os 

diversos serviços de saúde; fornecer informações sobre uma pessoa usuária do SUS em qualquer ponto do País; e gerar dados 

confiáveis e atualizados que permitam planejamento e intercâmbio de conhecimento para subsidiar a elaboração e execução das 

políticas públicas de saúde.   

 

6.16. GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE 

O município do Paulista/PE vem ao longo dos anos perpetuando uma lógica de precarização das relações de trabalho, com 

contratações irregulares de profissionais sem realização de concurso público, via contratos temporários. 

Essa lógica está diretamente ligada à ausência de uma Política estruturada de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, o que 

interfere diretamente na assistência à saúde da população do município. A fragilidade dos vínculos dos profissionais que atuam na saúde 

impõe ao Sistema de Saúde local uma inevitável rotatividade do quadro de pessoal e uma incerteza em relação à fixação desses, o que 

compromete a implementação e fortalecimento de um modelo de atenção que seja eficiente e resolutivo em relação aos principais problemas 

de saúde. 
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Dimensionamento de pessoal  

 A gestão do trabalho, nos últimos anos, apresentou dificuldades no dimensionamento de pessoal especifico para as áreas de atuação 

do SUS em Paulista. Entre as áreas de atuação do SUS em Paulista, destaca-se a Atenção Especializada que devido a precarização dos 

vínculos trabalhistas e pela perpetuação de contratos de trabalho temporários e ausência de concurso público desde 2006, tem a 

necessidade urgente de um trabalho de dimensionamento de pessoal.  

Outro problema de monitoramento e qualificação da gestão do trabalho, como apontado, é a qualidade dos registros, o que inclui os 

registros locais e na base de dados nacional – CNES. Isso posto, a previsão para 2014-2017 é de avanço no sentido do dimensionamento de 

pessoal. Tal dimensionamento, é preciso destacar, está vinculado à conclusão da proposta de nova estrutura da SMS, que está em processo 

de fechamento para posterior validação pela Secretaria de Administração. Há de se mencionar ainda, a elaboração de um Plano de Cargos 

Carreiras e Salários, ainda não disponível aos servidores da saúde, que envolvendo a mediação da equipe da gestão do trabalho da SMS 

com a equipe da Secretaria Municipal de Administração, responsável primeira por esta atividade. As tratativas em curso realizadas entre 

ambas as equipes visam a considerar as necessidades dos trabalhadores da saúde conforme as suas esferas de atuação e os processos de 

educação permanente. Para tal, pretende-se que, no quadriênio de 2014-2017, consigamos avançar na constituição de uma Mesa de 

Negociações do SUS na esfera Municipal, garantindo assim fórum específico de discussão democrática das demandas que envolvem os 

trabalhadores do SUS em Paulista. 

Acerca da educação Permanente em Saúde, esta tem como objetivo a elevação da qualidade de saúde da população, tanto no 

enfretamento dos aspectos epidemiológicos do processo saúde-doença, quanto nos aspectos de organização da gestão setorial e 

estruturação do cuidado à saúde. Permite que o quotidiano de relações da organização da gestão setorial e estruturação do cuidado à saúde 

seja incorporado ao aprender e ao ensinar. 

A educação em saúde da cidade do Paulista passa por processo de reestruturação que tem como prioridades, o fortalecimento da 

qualificação profissional e a implantação de um plano regional de educação permanente. Para isso conta com a participação social, com a 

gestão do trabalho, com grupos de discussões na esfera regional e estadual, trocas de experiências e parcerias. 
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O município do Paulista, visando a melhoria da saúde de seus munícipes vem desenvolvendo as atividades de educação permanente de 

forma articulada com as GERES e a Secretaria de Saúde do Estado. Vem também garantindo o seu espaço na CIES (Comissão Permanente 

de Integração Ensino-Serviço) com o intuito da construção do PAREPS (Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde). Este 

para ser construído necessita de um grupo de trabalho de diversas abrangências estas como: trabalhadores de saúde, movimentos sociais, 

instituições de ensino, conselhos de saúde e gestores. A reflexão a crítica, as práticas profissionais, a avaliação e a experiência são pontos 

importantes para a formação desse plano. As CIES são instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da 

formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde previstas no Artigo 14 da lei 8080/90 e na NOB/RH 

- SUS. Essa implantação das CIES surge da necessidade de ampliar os espaços de dialogo sobre a Gestão do Trabalho e Educação 

Permanente em Saúde.  

Para a realização das atividades de educação permanente, Paulista dispõe de parcerias em esferas nacional, estadual e municipal. Com 

os acordos de cooperação técnica, de convênios firmados entre a Secretaria de Saúde e as instituições de ensino, abrimos o campo de 

estágios curriculares obrigatórios, de cursos técnicos e superiores integral/parcial para nossos profissionais. Contamos com o apoio destas 

instituições para realização de diversos cursos, estabelecendo também a nossa secretaria como espaço de aprendizagem e incentivo aos 

alunos para formação de uma visão futura de continuidade para aperfeiçoamento das práticas voltadas ao SUS.  

Além das atividades acima, a Diretoria de Educação em saúde apoia e supervisiona as atividades dos programas Mais Médicos para o 

Brasil e PROVAB. Fazendo os procedimentos para a liberação das bolsas impostas pelo ministério de saúde, avaliação do gestor municipal, 

inclusão de novos profissionais e articulação com os mesmos.  

 

III- DIRETRIZES DA GESTÃO MUNICIPAL PARA O PERÍODO 2014-2017 

1. DIRETRIZ: REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE  

1.1. OBJETIVO: PROMOVER A CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Construção de Unidades de Saúde 
da Família priorizando a questão da 

35 USF existentes 08 03   11 USF construídas (USF 
Jaguarana, USF Arthur Lundgren I, 
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acessibilidade  
(VI CMS) 

USF Arthur Lundgren II, USF Dom 
Helder, USF Janga (Rua do Meio), 

USF Jardim Paulista Alto, USF 
Maranquape II (Av. F), USF Maria 

Farinha I, USF Jurandir Freire I, USF 
Maranguape II (Rua 94), USF Maria 

Farinha II  
Ampliação da estrutura física de 
Unidades Básicas de Saúde 

 05    05 unidades ampliadas (USF Albert 
Sabin, CS de Saúde Elzanir 

Ferreira, CS Sebastião do Amaral, 
USF Nossa Senhora da conceição II 

e USF Edgar Alves II) 
Reforma de Unidades Básicas de 
Saúde  

 04    04 unidades reformadas (USF 
Nossa Senhora da Conceição, USF 

Vila Torres Galvão, USF Nossa 
Senhora dos Prazeres e CS 

Francisco Medeiros). 
Construção de Academias da Saúde 01 Academia existente 07    Jurandir Freire, Mirueira (Hospital), 

Maranguape II ( Av. F), Jaguarana, 
Arthur Lundgren I, Jardim Paulista 
Alto e Paratibe (Clube Municipal) 

Reforma das Policlínicas 05 Policlínicas existentes 04 01   Pol.William Nascimento,Pol. 
Severino Josino Guerra e Pol. 

Correia Mandu, Pol. Hélio Inácio e 
Pol Adolfo Speck 

Construção de CAPS 02 CAPS existentes  03   01 CAPS AD (Maranguape I), 1 
CAPS i (Jaguarana- VI CMS), 1 
CAPS AD III (Arthur Lundrigren) 

Construção de Unidades de 
Acolhimento 

Não existente 02    01 Unidade Adulto (Janga), 1 
Infanto- juvenil (Maranguape I) 

Reforma do posto de saúde Rural I 
(VI CMS) 

01 posto existente  01   01 posto reformado 

Aquisição de imóvel para 
implantação da sede definitiva do 
PSF no alto do bigode (VI CMS) 

01 imóvel alugado 01    01 PSF transferido para o novo 
imóvel 

Estruturação das instalações físicas 
da rede de assistência farmacêutica 
(VI CMS) 

A estruturação terá como prioridade 
inicial as unidades que estão em 
construção, reforma e ampliação 

14    14 Unidades com a assistência 
farmacêutica estruturada  
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Reforma da estrutura física e 
ampliação da rede de frio com 
aquisição de novos equipamentos 
do PNI do Município do Paulista (VI 
CMS) 

Rede de frios inadequada 01    01 rede de frios reformada com 
equipamentos adquiridos 

Garantia da manutenção e a reforma 
(quando se fizer necessário) em 
todos os estabelecimentos/imóveis 
da secretaria de saúde (VI CMS).  

13 unidades foram reformadas em 
2013. Está em funcionamento o 

serviço de manutenção predial da 
secretaria de saúde. 

14 05 05 05 29 unidades reformadas e 100% 
mantidas 

Construção/aquisição de espaços 
para as equipes de saúde da família 
alocadas dentro dos centros de 
saúde e policlínicas (VI CMS) 

Existem alguns PSF dentro de 
Policlínicas e Centros de saúde  

01 01   02 unidades construídas/adquiridas 

Reforma da sede do CMS – Paulista 
(VI CMS) 

 01    01 reforma concluída 

Implantação do Centro de Controle 
de Zoonoses – CCZ  

Ausência do CCZ no Município.   01  01 CCZ implantado. 

Estruturação do conselho municipal 
de saúde dando as condições 
necessárias para que possa 
desenvolver suas atribuições (VI 
CMS) 

Deficiente estrutura física e de 
equipamentos permanentes e 
materiais permanentes e de 

consumo e transporte.   

x x   Conselho Municipal estruturado 

Readequação da estrutura das 
Policlínicas. 

05 Policlínicas com estrutura aquém 
da capacidade de oferta. 

02 01 01 01 05 Policlínicas com estrutura 
readequada 

Readequação na estrutura física da 
Prontoclínica Torres Galvão  

Serviço com estrutura aquém da 
capacidade de oferta. 

  01  01 prontoclínica reformada 

Reforma do NUMPI Estrutura física precária 01    01 NUMPI reformado 
 

1.2. OBJETIVO: APRIMORAR O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS TERRITÓRIOS DE SAÚDE  

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Criação de um guia informativo de 
atenção a saúde atualizado  
(VI CMS) 

Inexistente  01    01 Guia informativo criado 
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Garantia e fortalecimento do 
programa de assistência integral a 
saúde do homem no município (VI 
CMS) 

A atenção integral à saúde do 
homem é garantida dentro dos 

serviços e da rede existente, mas 
não existe um programa especifico. 

 01   01 Programa de Atenção à saúde 
do Homem Estruturado 

Construção de uma rede de saúde 
organizada adequando os serviços 
segundo critérios demográficos e 
epidemiológicos em Paulista (VI 
CMS) 

Há necessidade de (re)estruturação 
da rede baseada,  na realidade 

social e epidemiológica local e que 
haja uma atualização sistemática 

X X X X Rede de saúde organizada e 
atualizada 

 
 

Reforço a Integração da Vigilância á 
saúde com atenção á saúde (VI 
CMS). 

Existente a necessidade da 
realização de reuniões sistemáticas, 

com grupo de trabalho formado 
pelas superintendências e diretorias 

da Atenção e Vigilância. 

12 12 12 12 48 Reuniões realizadas 

Divulgação da Carta dos Direitos 
Usuários do SUS em todas as 
unidades de saúde e demais 
secretarias (VI CMS). 

Carta existente porém, não impressa 
para serem distribuídas. 

X    Carta impressa e distribuída  

Implantação da Politica de 
Humanização e Acolhimento no 
município do Paulista (VI CMS e 
Programa de governo) 

Inexistente   01   01 Política implantada 

 

1.3. OBJETIVO: FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Ampliação da cobertura de Equipes 
de Saúde da Família 

40 ESF (44,35%)  03  03  03  09 ESF (20%) de cobertura 
ampliada  

Garantia de que todos os PSF 
tenham no máximo 4.000 pessoas 
(VI CMS) 

ESF com número de usuários que 
excedem o limite de 4.000 

25% 25% 25% 25% 100 % das USF com no máximo 
4.000 pessoas cadastradas 

Ampliação do núcleo de apoio a 
Saúde da Família (NASF) (VI CMS) 

Existem 03 Equipes NASF (ENASF)  02   02 ENASF implantadas 
 

Implementação do Programa 
Hiperdia na rede básica 

Programa incipiente no Município 25% 25% 25% 25% 100% das unidades com o programa 
em funcionamento 

Garantia de estruturação dos Salas com pouca estrutura ou 01 03 03 03 10 PACS com espaço físico 
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espaços físicos para o 
funcionamento das equipes do 
PACS  
(VI CMS) 

inexistente  garantido. 

Descentralização das gerências de 
território (GT). (VI CMS) 

As GT trabalham na sede da 
secretaria de saúde 

04    04 GT trabalhando no território  
(1 por território) 

Desmembramento de PSFs que 
ocupam um mesmo espaço (VI 
CMS) 

Existem 02 PSF ocupando um 
mesmo espaço. 

02 01   03 PSF desmembrados 

Transformação de PACS em PSF  02 01   03 PACS transformados 
Implantação de unidades com 
atendimento ampliado e com 03 
equipes da ESF 

  02 02  04 unidades com atendimento 
ampliado (Jardim Maranguape, 
Janga, Maranguape II e Arthur 

Lundgreen/ Paratibe)  
 

1.4. OBJETIVO: AMPLIAR E GARANTIR ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Implantação da Unidade de 
Atendimento 24h no Território 
IV.(Programa de governo) 

Ausência de serviço 24h municipal 
neste território 

  01  01 Unidade 24h Implantada 
 

Ampliação e estruturação dos 
serviços do CEAMP (Centro de 
Endemias e Análises Médicas do 
Paulista). (VI CMS) 

O serviço realiza 
atendimentos/procedimentos abaixo 

da sua capacidade. 

 X   CEAMP estruturado e ampliado. 

Implantação dos setores de 
bacteriologia, micologia e análise de 
água no CEAMP. 

Inexistente   03  03 setores implantados 

Descentralização da coleta de 
exames de patologias clínicas (VI 
CMS) 
 

Algumas unidades de saúde já 
realizam os exames porém, 

necessita ampliar a 
descentralização. 

 X   Exames descentralizados 

Garantia de maior agilidade na 
entrega dos resultados dos exames 
do CEAMP (VI CMS). 
 

Os exames de rotina são entregues 
em até 05 dias úteis e exames de 
urgência no mesmo dia. Exames de 
citopatologia chegam tardiamente no 
CEAMP e após chegada são 

X    Agilidade na entrega garantida. 
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entregues em até 15 dias. 
Implantação de sistema de liberação 
dos laudos dos exames via web para 
os usuários da rede (Programa de 
Governo) 

Inexistente 01    01 sistema implantado 

Ampliação do acesso (oferta de 
consultas) das Especialidades nas 
Policlínicas. 

Existe déficit de profissionais de 
algumas especialidades 

(ginecologia, gastroenterologia, 
reumatologia e endocrinologia) e 

baixa produção dos profissionais da 
rede. A média de consultas é de 

60/mês. 

10% 10% 10%  30% de aumento da oferta de 
consultas 

 

Ampliação do atendimento/exames 
cardiológico (VI CMS) 

São oferecidas 880 consultas/ mês 
em cardiologia 

5% 5%   Número de atendimentos ampliado 

Criação de um centro oftalmológico 
no município e aumento do 
atendimento  
(VI CMS) 

Não existe 01    01 centro oftalmológico implantado 

Implantar a massoterapia no 
município de acordo com a lei 
municipal nº 4115/2009 para 
tratamentos específicos (VI CMS) 

Inexistente no município    X Massoterapia implantada 

Reestruturação e descentralização 
dos serviços de reabilitação do 
município (VI CMS) 

Atualmente não existe um fluxo 
adequadamente estruturado e que 
atenda a demanda do município. 

 x   Serviço de reabilitação reestruturado 

Fortalecimento da Prontoclínica 
Torres Galvão (PTG) como unidade 
para atendimento de urgências e 
emergências clínicas, pediátricas e 
odontológicas para a população do 
município (VI CMS) 

Atualmente a oferta é aquém da 
capacidade (estrutura física) que 

PTG pode atingir. 

x x x x PTG fortalecida com a contratação 
de profissionais e equipamentos 

adquiridos. 

Firmamento do convênio de 
fornecimento de órteses e próteses 
(VI CMS) 

Inexistente no município   01  01 convênio firmado 

Realização de estudo de 
necessidade para promover a 
descentralização de unidades fixas 

Não existe estudo   01  01 estudo realizado 
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de urgências e emergências (VI 
CMS) 
Implantação do Programa “Melhor 
em Casa” 

Ausência do programa no Município 01    01 Programa Implantado 

 

1.5. OBJETIVO: EXPANDIR E FORTALECER O PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE 
AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 

2014 2015 2016 2017 
Reestruturação do Pólo do Janga O pólo do Janga dispõe de 02 

educadores físicos. Os 
Equipamentos e telhados estão 

quebrados e falta alguns 
profissionais (01 nutricionista e 01 
Assistente social e 01 técnico de 

enfermagem). 

01    01 Pólo reestruturado 

Contratação de educadores físicos 
para os novos pólos (07), sendo 02 
para cada pólo. 

Existem 02 educadores físicos 
atuando no pólo existente 

 14   14 educadores físicos 
contratados 

Articulação com o NASF para apoio 
dos profissionais aos polos da 
academia da saúde. 

Atuação apenas de profissionais de 
Educação Física (02) no polo 

existente. 

x x x x Articulação com o NASF 
realizada. 

Fortalecimento do programa de 
academia da saúde, garantindo pelo 
menos 01 pólo por território (VI 
CMS) 

Atualmente só existe 1pólo no 
território IV do município (Janga) 

05 01 01  07 pólos construídos 
 

 

1.6. OBJETIVO: AMPLIAR E FORTALER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)  

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Ampliação do número de escolas 
vinculadas ao PSE 

Hoje o município possui 11 escolas 
e 01 creche vinculadas ao PSE 

12 12 12 12 48 escolas 
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Realização de ações que promovam 
a saúde dos escolares 

Hoje realiza-se apenas a avaliação 
antropométrica pelos Agentes de 

Saúde Escolar 

80% 80% 80% 80% 80% das ações pactuadas com o 
Ministério da Saúde realizadas 

Promoção da intersetorialidade e 
fortalecimento do planejamento das 
ações do PSE em parceria com a 
educação. 

Já existia um planejamento prévio 
realizado apenas pela saúde 

100% 100% 100% 100% 100% das escolas com o 
planejamento fortalecido 

Participação no evento da Semana 
de Saúde na Escola promovido 
anualmente pelo Ministério da 
Saúde. 

Esse ano o PSE não aderiu a essa 
semana 

01 01 01 01 Participação em 04 eventos 

Realização de capacitações 
(pactuadas com o Ministério da 
Saúde) com os profissionais da rede 
de saúde e educação para fortalecer 
as ações com os escolares  

Não se tem conhecimento sobre a 
realização das capacitações 

04 04 04 04 16 capacitações realizadas 

Realização de uma “mostra de 
saúde” ao final do segundo semestre 

Em 2013 não será realizada 01 01 01 01 04 Mostras de Saúde 
realizadas 

 

1.7. OBJETIVO: IMPLEMENTAR E AMPLIAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Implantação do Protocolo de 
fluxo assistencial da Criança e 
do Adolescente no Município 

O protocolo existe, mas não foi 
implantado ainda. 

01    01 Protocolo implantado. 

Ampliação da oferta de 
profissionais técnicos no NASA 
(Núcleo de Atenção à Saúde 
do Adolescente) 

É insuficiente o número de 
profissionais, o que tem gerado 

uma demanda reprimida 
significativa 

06    06 Profissionais contratados 
médico (01), psicólogos (02), 
enfermeira (01), assistente 

social (01), agente 
administrativo(01). 

Implantação e garantia de 
grupo de adolescentes e 
jovens nas UBSs para 
acompanhamento 
biopsicossocial na faixa etária 
de 10 a 24 anos (VI CMS). 

Não existem grupos de 
adolescentes e jovens 

05 
(CS) 

16 
(USF/PACS) 

16 
(USF/PACS) 

15 
(USF/PACS) 

Formação de 52 grupos de 
adolescente nos 
CS/USF/PACS 

Apoio e garantia de programas Existe um trabalho nas USF no 05 16 16 15 Formação de 52 grupos de 
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de prevenção a gravidez na 
adolescência e promoção da 
educação em saúde extensiva 
aos adolescentes (VI CMS)  

planejamento familiar, mas um 
programa específico não existe 

(CS) (USF/PACS) (USF/PACS) (USF/PACS) adolescente nos 
CS/USF/PACS 

Acompanhamento do cadastro 
dos serviços de atenção 
básica a adolescentes em 
situação de violência sexual 
(VI CMS)  

O NASA realiza o 
acompanhamento da demanda 

encaminhada por outras 
instituições (Ministério Público, 

CRAS, Conselho tutelar) 

X    Cadastro acompanhado 

Ampliação e descentralização 
para todos os territórios dos 
serviços de atenção à saúde 
do adolescente (NASA) (VI 
CMS)  

O NASA hoje funciona no 
território III, não existindo uma 

cobertura suficiente aos 
adolescentes do município. Já 

existe uma proposta de 
descentralização, mas ainda 

não foi efetivada 

 01 01 01 03 NASAs descentralizados 

Implementação das ações da 
triagem neonatal, com 
implantação do teste da 
orelhinha 

Não existe X    Teste da orelhinha implantado 

Implantação do Programa 
“Minha Certidão” no município 

Não existe 01    01 Programa implantado 

Apresentação de um projeto 
de ampliação do NASA para o 
NASCA (Núcleo de Atenção a 
saúde da criança e 
adolescente) 

Não existe   01  01 Projeto apresentado 

Estabelecimento de parcerias 
com a rede de saúde 
efetivando o atendimento 
especializado ao grupo infanto-
juvenil no município 

Existe, mas com resistência dos 
profissionais 

X    Parcerias estabelecidas 

Fortalecimento da educação 
permanente em saúde da 
criança, do adolescente e do 
jovem, voltada para os 
profissionais da rede. 

São realizadas apenas ações 
pontuais. 

X X X X Educação permanente 
fortalecida 
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1.8. OBJETIVO: FORTALECER A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO IDOSO  

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Ampliação do número de 
profissionais do NUMPI:  

Equipe reduzida (01 Enfermeira, 01 
Geriatra, 01 T.O, 01 Nutricionista). 

Necessita de ampliação dos 
profissionais existentes e 

contratação de especialistas. 

09    09 profissionais contratados 
Psicólogo (01), Fisioterapeutas (03), 
Cardiologista (01), Reumatologista 
(01), Endocrinologista (01), Geriatra 
(01), Terapeuta ocupacional (01). 

Implantação do serviço de 
fisioterapia e reabilitação voltada 
para o idoso no NUMPI 

Não existe  01    01 Serviço de fisioterapia e 
reabilitação implantado. 

Capacitação e sensibilização dos 
profissionais da rede para o 
Fortalecimento da Caderneta do 
Idoso 

Não implementada no município 100% 100% 100% 100% 100% dos profissionais da rede 
capacitados 

Ordenamento do fluxo de referência 
e contra-referência para atenção à 
saúde do idoso atendido no NUMPI 

Fluxo desordenado 01    01 Fluxo de referência e 
contrareferênciaordenado. 

Ampliação e descentralização para 
todos os territórios dos serviços de 
atenção à saúde dos idosos 
(NUMPI) (VI CMS) 

01 NUMPI atende aos 04 territórios 
de saúde 

  01  01 NUMPI implantado 
(1 para cada 2 territórios) 

Estruturação dos serviços de saúde 
municipais para atender a população 
idosa, integrada a rede de atenção a 
saúde do idoso Tendo o NUMPI 
como referência (VI CMS)  

No Município existe apenas 01 
NUMPI que realiza o atendimento 

geriátrico e gerontológico. A rede de 
atenção à pessoa idosa precisa ser 

estruturada em todos os níveis. 

x x x X Rede de atenção à pessoa idosa 
estruturada no município. 

Ampliação do Programa Saúde em 
Movimento (VI CMS) 

Projeto implantado com 16 Polos em 
funcionamento 

05 03 02 02 12 Polos implantados 

Fornecimento de material de uso 
para os grupos de saúde em 
movimento bem como locais para 
guardá-lo. (VI CMS) 

O Material existe mas, não é 
específico para determinados grupos 

(bolas plásticas, bastões, arcos, 
alteres, colchonetes) para os grupos. 

x x x X Materiais adquiridos 

Garantia de marcação por 
agendamento qualificando o 
atendimento ao idoso (VI CMS) 

Na maioria dos serviços não existe 
uma prioridade de marcação de 
consultas especializadas para o 

idoso.  

X X X X Marcação priorizada. 
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Garantia do respeito ao Estatuto 
Idoso quanto ao cumprimento na 
prioridade do atendimento em todas 
as Unidades de Saúde (VI CMS) 

Em algumas unidades de saúde não 
há priorização do atendimento ao 
idoso por conta do quantitativo baixo 
de cotas e profissionais. 

 X X X Prioridade garantida 

Garantia da implantação de Centros 
de Acolhimento e Convivência para 
a promoção da Saúde do Idoso (VI 
CMS) 

Inexistente no município 01 01 01 01 04 centros de convivência 
implantados 

Reativação da unidade móvel de 
saúde 

Unidade móvel parada por falta de 
profissional 

01    01 Unidade móvel funcionando 

Criação de um plano de atuação nas 
instituições de longa permanência 

Inexistente no município 01    01 Plano criado e implantado 

Realização de capacitações para o 
fortalecimento da atenção a saúde 
do idoso com os profissionais da 
rede 

 02 02 02 02 08 capacitações realizadas 

Realização de eventos em 
comemoração ao dia nacional do 
idoso 

Acontece todo ano no mês de 
outubro a comemoração ao dia 
nacional do idoso (serviços de saúde 
e de outros setores e secretarias são 
disponibilizados aos idosos do 
município) 

01 01 01 01 04 eventos realizados 

 

1.9. OBJETIVO: PROMOVER A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Implantação do fluxo de Referência 
para atenção à saúde da mulher 

Inexistente na atualidade 01    01 Fluxo de Referência implantado 

Monitoramento de todos os sistemas 
de informações referentes à atenção 
à saúde da mulher 

Sistemas implantados, mas não 
monitorados 

X X X X Monitoramento realizados 

Garantiada coleta de citologia 
oncótica nas USF 

Existente, necessitando de aumento 
da oferta na USF 

100% 100% 100% 100% Coleta garantida em 100% das USF 

Qualificaçãodo fluxo da atenção 
citopatológica no município 

Fluxo pouco resolutivo X    Fluxo qualificado 

Garantiada realização de 
Mamografias no município  

São realizadas 1080 exames mês, 
as quais são suficientes para 

1080/ 
mês 

1080/ 
mês 

1080/ 
mês 

1080/ 
mês 

1080 exames /mês garantidos 
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atender a demanda do município.. 
Garantia de consultas de pré-natal 
para as gestantes cadastradas no 
SISPRENATAL 

Atualmente não tem-se como 
mensurar através do SISPRENATAL 
como está a cobertura no município 

  100% 100% 100% das gestantes cadastradas no 
SISPRENATAL com no mínimo 06 
Consultas e pré-natal garantidas 

Fortalecimentodas ações de 
planejamento familiar no território de 
Paulista 

As ações são centralizadas na 
Policlínica de Saúde da Mulher 

X X X X Ações fortalecidas no território 

Acompanhamento do cadastramento 
dos serviços de atenção básica as 
mulheres em situação de violência 
sexual e doméstica (VI CMS)  

Não existe   X  Cadastramento acompanhado 

Garantia de atendimento 
ginecológico a todas as mulheres e 
adolescentes, incluindo as que 
vivem com HIV/AIDS (VI CMS) 

Atendimento ginecológico 
insuficiente pra demanda da rede 

 X   Atendimento garantido 

 
1.10. OBJETIVO: AMPLIAR E FORTALECER A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE BUCAL 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Ampliação e qualificação da 
cobertura de Saúde Bucal na 
Atenção Básica 

Existem 16 equipes de saúde bucal 
(ESB) funcionando (só USF) 

06 06 06 06 24 equipes de saúde bucal 
implantadas 

Implantação de 02 Centros de 
Especialidades Odontológicas 
(CEO) 

O município tem 01 CEO implantado 
tipo II 

 01  01 02 CEOS implantados 

Garantiado serviço de confecção de 
próteses para a população 

Não tem na rede esse serviço  01   01 serviço de prótese implantado 

Promoção da descentralização dos 
atendimentos odontológicos para 
locais de difícil acesso, através das 
unidades móveis (IV CMS) 

O município atualmente está sem 
Unidade móvel. A mesma está 

sendo reformada 

X X X X Atendimentos odontológicos 
descentralizados 

Implantação de uma sede própria 
para o Centro de especialidades 
odontológicas (VI CMS) 

O CEO atualmente funciona na 
Policlínica Hélio Ignácio, sem 

previsão para mudança de sede. 

X    CEO reorganizado dentro da 
Policlínica 

Garantia de cotas para radiografia 
panorâmica dos maxilares 

Inexistente, com licitação em 
andamento 

50 50   100 cotas garantidas 

Realização de fóruns de discussão Inexistente 01 01 01 01 04 fóruns realizados nos 04 
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em saúde bucal  territórios 
Ampliação e fortalecimento da 
prevenção ao câncer bucal 

Atualmente existem ações pontuais, 
mas não existe uma rotina de 

serviços em relação a prevenção de 
câncer bucal 

X X X X Ações de prevenção em câncer 
bucal ampliadas e fortalecidas 

Cobertura de 80% para os pacientes 
do CAPS transtorno e residências 
terapêuticas em saúde bucal  

Inexistente 80% 80% 80% 80% 80% dos usuários cobertos 

Garantia do levantamento e 
monitoramento do índice CPO-D em 
todas as crianças inseridas nas 
escolas vinculadas ao PSE 

Inexistente 100% 100% 100% 100% Levantamento e monitoramento 
realizados em 100% das crianças 

vinculadas ao PSE. 

 

1.11. OBJETIVO: IMPLEMENTAR E FORTALECER A ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E REDUÇÃO DE DANOS 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Implantação de 01 (um) fórum de 
saúde mental e garantia do fórum, 
por territórios com todos os 
trabalhadores da rede (VI CMS) 

Está em fase de implantaçãona 
atenção básica com proposta de 

expandir intersetorialmente. 

X X X X Fórum implantado e garantido. 

Garantia referência e contra 
referência dos serviços de saúde 
mental (VI CMS) 

Existe mas, não é efetivo. 01    01 fluxo de referência e contra-
referencia garantido 

Implantação de 02 unidades de 
acolhimento de saúde mental (01 
adulto e 01 infantil) (VI CMS) 

Não existe nenhuma unidade no 
município 

02    02 Unidades implantadas 

Ampliação e estruturação do 
CAPS AD 24hs (VI CMS) 

Existe o CAPS AD II o qual será 
transformado em CAPS AD III 

01    01 CAPS ampliado e estruturado. 

Implantar 01 CAPS AD III Não existe CAPS AD III no 
município 

01    01 CAPS implantado 

Reestruturação do CAPS 
transtorno (VI CMS) 

O CAPS está em processo de 
reforma mas, vai para outra sede 

que será alugada. 

01    01 CAPS transtorno reestruturado 

Implantaçãodo serviço de 
Consultório na rua no município 
(VI CMS) 

Inexistente 02    02 Equipes de Consultório na rua 
implantadas. 
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Implantação de Leitos integrais de 
Saúde Mental noHospital Geral 

Inexistente no município 13    13 leitos implantados 

Potencialização das ações 
comunitárias do CAPS 

Inexistente X X X X Ações potencializadas. 

Implantação da rede de Saúde 
mental 

Inexistente 01    01 rede implantada 

Realização de conferência de 
Saúde Mental como espaço 
democrático de 
planejamento/aprovação das 
ações de saúde mental 

Acontece no município 01 
conferência específica relacionada 

com o tema. 

01    01 Conferência realizada 

Realização de ações de educação 
permanente através de 
capacitações com profissionais da 
rede. 

Inexistente 02 02 02 02 08 capacitações realizadas 

Realização de diagnóstico 
territorial das demandas de saúde 
mental 

Inexistente  01   01 diagnóstico realizado 

Realização de reuniões de 
matriciamento em saúde mental 
com os profissionais da rede de 
atenção. 

Inexistente 12 12 12 12 48 reuniões realizadas 

Garantir supervisão institucional 
nos serviços CAPS 
 

Existente em apenas 1 CAPS e 
realizada por 1 supervisor. 

Necessita ampliar para o CAPS 
AD que será implantado. 

24/CAPS 24/CAPS 24/CAPS 24/CAPS 96 Supervisões para cada CAPS 

Ampliação do campo de formação 
acadêmica nos serviços de Saúde 
Mental. 

O município garante espaço 
nesses serviços para estágios 

curriculares e extra-curriculares. 

X X X X Espaços ampliados 

Implantação de residências 
terapêuticas garantindo a 
desinstitucionalização dos 
munícipes internados em hospitais 
psiquiátricos. 

Existem munícipes internados por 
falta de residências terapêuticas 

no município. 

01 01 01  03 residências terapêuticas 
implantadas. 

Realização de eventos 
comemorativos de saúde mental 

Já existe no município 02 02 02 02 08 eventos realizados 
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1.12. OBJETIVO: GARANTIR AÇÕES DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO NEGRA 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Implantação de Política de atenção a 
saúde da população negra (VI CMS) 

Política inexistente  01   01 política implantada 

Monitoramento, fiscalização e 
execução do recurso da Política da 
População Negra, garantindo a sua 
efetivação (VI CMS) 

Monitoramento inexistente  X   Monitoramento, fiscalização e 
execução realizados. 

Realização de seminário para 
discutir a saúde da população negra 
incluindo a discussão sobre racismo 
institucional  

Não houve 01    01 Seminário realizado 

Sensibilização dos profissionais da 
rede sobre a saúde da população 
negra 

Inexistência da política de atenção a 
saúde da população negra. 

02 02   04 oficinas realizadas 

Elaboração de uma cartilha sobre a 
política municipal de atenção integral 
a saúde da população negra.  

Inexiste   01  01 Cartilha elaborada 

 

1.13. OBJETIVO: GARANTIR AÇÕES DE SAÚDE PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS  

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Criação de centro de referência para 
assistência às pessoas com 
deficiência com fluxo estruturado (VI 
CMS) 

Existência 01 centro de reabilitação 
com fisioterapeutas. 

 01   01 centro de referência criado e com 
fluxo estruturado 

Capacitação dos profissionais com 
oficina de LIBRAS. 

Profissionais não capacitados em 
LIBRAS 

02 02   04 Oficinas de LIBRAS realizadas 

Implantação da Política Municipal de 
Atenção Integral a Pessoa com 
Deficiência.   

Inexistente  01   01 Política implantada 
 

Estruturação da rede assistencial de 
reabilitação com profissionais 
específicos.  

Rede assistencial desarticulada.     x  Rede assistencial de reabilitação 
estruturada. 

Realização de seminário para   01   01 Seminário realizado 
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implantação da política da pessoa 
com deficiência  
 

1.14. OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NUTRICIONAL E BOLSA FAMÍLIA  

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Incentivo da alimentação adequada 
e saudável nos diferentes ciclos de 
vida e em diferentes espaços 
incluindo as famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família 

Hoje se realizam atividades 
educativas em USF, academia da 
cidade, escolas em parceria com o 

PSE. 

x x x x Alimentação adequada e saudável 
incentivadas 

Acompanhamento das 
condicionalidades da saúde (peso, 
altura, vacinação, aleitamento, pré-
natal) de 60% das famílias 
beneficiadas pelo Programa Bolsa 
Família 

O acompanhamento é realizado 
semestralmente e encaminhado ao 

Ministério da Saúde 

60%  60% 60% 60% 60% das famílias do Programa 
Bolsa Família com as 

condicionalidades acompanhadas 

Prevenção dos agravos relacionados 
a alimentação e nutrição 

Dispensação e monitoramento de 
insumos (vitamina A, sulfato ferroso 
e ácido fólico) e ações em parceria 

com PNI e USF. 

 X X X Agravos prevenidos 

Qualificação da força de trabalho em 
alimentação e nutrição 

Não foi realizada nenhuma oficina 
de qualificação do processo de 

trabalho até agora 

12 10 10 10 40 oficinas realizadas 

 

1.15. OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA GRUPOS ESPECIFICOS 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Sensibilização dos profissionais e 
população alvo, por meio de 
oficinas, sobre a saúde integral de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais.  

Inexistente 01 
oficina 

01 
oficina  

01 
seminário 

 02 oficinas e 01 seminário 
realizados 

Implantação e implementação da 
política municipal de atenção 
integral a saúde de Lésbicas, Gays, 

   01 01 01 Política implantada e 01 
implementada 
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Bissexuais, Travestis e Transexuais.  
 

1.16. OBJETIVO: IMPLANTAR AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Realização de oficina para a 
sensibilização dos profissionais da 
rede sobre práticas integrativas e 
complementares 

 01 01 01 01 04 oficinas realizadas nos 04 
territórios 

Implantar a Política Municipal de 
Práticas Integrativas e 
Complementares.   

   01  01 política implantada 

 

1.17. OBJETIVO: AMPLIAR E APRIMORAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU  

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Garantia da descentralização da 
base do SAMU para o território IV 
(VI CMS) 

Já está em fase de arbitramento do 
imóvel para implantação de mais 01 

base do SAMU no município 
(território IV). 

 

x    Base do SAMU descentralizada 

Reestruturação da base atual do 
SAMU (VI CMS) 
 

Existe 01 base na Vila Torres 
Galvão (território II), a qual será 

transferida para a PE-22 em 
Maranguape I (território III). 

 

x    01 Base reestruturada 

Garantia de equipes para o 
funcionamento das 02 bases do 
SAMU (VI CMS) 
 

Atualmente a equipe se encontra na 
base existente e encontra-se em 

fase de contratação de profissionais 
para a nova base a ser implantada. 

x    Equipes garantidas 

Reativação do núcleo de educação 
permanente 
 

O núcleo não está funcionando x x x X Núcleo de educação permanente 
reativado 

Implantação do projeto “SAMU nas 
escolas” 

Não existente  01   01 Projeto implantado 
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Criação do Conselho Gestor do 
SAMU 

Não existe 01    01 Conselho Gestor criado 

 

 

2. DIRETRIZ: QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

2.1. OBJETIVO: DESENVOLVER DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Implantação da fitoterapia no 
município de acordo com a lei 
municipal nº 4115/2009 (VI CMS)  

Não está implantada.  01   01 Programa de fitoterapia 
implantado 

Formação da comissão de farmácia 
terapêutica a fim rever padronização 
dos medicamentos a serem 
adquiridos pelo município (VI CMS)  

Comissão não implantada 01    1 comissão formada. 

Criação da Relação Municipal de 
Medicamentos (REMUME) (VI CMS)  

Não existente. Será criada 
posterior a formação da comissão 

01    1 REMUME criada. 

Implantação do Programa Farmácia 
da Família (VI CMS)  

Não está implantado. Esta ação 
está incluída no Projeto do 

Programa Farmácia da Família 

 01 01 02 04 farmácias da família implantadas, 
sendo 01 para cada território de 

saúde. 
Implantação do Programa 
Medicamento em casa (VI CMS)  

Projeto finalizado e aprovado pelo 
Conselho 

01    01 Programa implantado  

Descentralização do Sistema 
Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (Hórus) (VI CMS)  

Ainda não descentralizado, porém 
já implantado na CAF. Será 

descentralizado paralelo a reforma 
e informatização das USFs. 

 05 05  10 unidades (05 Policlínicas e 05 
Centros de Saúde) com Hórus 

implantado.  
 

Promoção do uso racional de 
medicamentos através da educação 
em saúde envolvendo trabalhadores 
e usuários  
(VI CMS) 1 

Não existe programa de educação 
permanente. Serão realizadas 

oficinas de capacitação e educação 
continuada. 

8 8 8 8 32 oficinas realizadas 

Criação do Programa medicamento 
exclusivo (VI CMS)  

 01    01 Programa implantado  
 

Sensibilização dos profissionais Não existe programa de educação 8 8 8 8 32 oficinas realizadas 
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quanto à inserção da Política 
Nacional de Humanização no 
contexto da assistência farmacêutica 
(VI CMS)  

implantado. Serão realizadas 
oficinas de capacitação e educação 

continuada. 

Elaboração e publicação do manual 
de procedimentos da Assistência 
Farmacêutica  

Está em construção manual 
informativo sobre os fluxos para 

orientenção dos usuários acerca da 
obtenção de insumos 

farmacêuticos. 

01  01  01 manual elaborado e atualizado a 
cada 2 anos. 

Entrega em domicílio de 
medicamentos de uso controlado e 
contínuo, como os de controle da 
diabetes e hipertensão 
(Plano de governo) 

O programa foi lançado em 
dezembro de 2014 contemplando 3 

ESF 

20  
ESF 

17 
ESF 

  Medicamentos entregues em 40 
ESF  

 

Realização de oficina para a 
sensibilização dos profissionais da 
rede sobre farmácia viva 

 01 01 01 01 04 oficinas realizadas nos 04 
territórios 

 

3. DIRETRIZ: CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE  

 

3.1. OBJETIVO: DESENVOLVER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RELACIONADAS ÀS DOENÇAS E AGRAVO A SAÚDE  

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Fortalecimento do programa de 
tuberculose, descentralizando a 
baciloscopias para as unidades de 
saúde da família (VI CMS) 

Baciloscopia centralizada no 
CEAMP 

5 Policl 
5 CS 

10 
USF 

10 
USF 

20 
USF 

Baciloscopias descentralizadas 
nas USF (40), Policlínicas (05) e 

Centros de Saúde (05) 

Garantia de espaços de Educação 
Permanente em Tuberculose para 
os profissionais de saúde 

Todos os ACS foram capacitados 
em outubro de 2013 e será realizada 
capacitação até dezembro de 2013. 

100% 100% 100% 100% 100% dos profissionais atualizados. 

Implantação do exame de cultura de 
BK para tuberculose no laboratório 
municipal  

Exame centralizado no LACEN - PE X    Exame realizado no Laboratório 
Municipal do Paulista. 

Implantação do teste rápido para 
HIV em pacientes com diagnóstico 
de tuberculose 

Existe geladeira e os insumos em 5 
USF. 

05 05 05 05 50% (20 USF) das USF com 
exames implantados 
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Implantação da baciloscopia de 
diagnóstico para hanseníase no 
laboratório Municipal (CEAMP)  
(VI CMS). 

 
O CEAMP não está realizando a 
baciloscopia para hanseníase. Falta 
técnico nível médio capacitado para 
realização do exame. 

Realização do exame centralizado 
no Hospital da Mirueira. 

x    Baciloscopia realizada no 
Laboratório Municipal de Paulista. 

Garantia de espaços de Educação 
Permanente em Hanseníasepara 
todos os profissionais de saúde. 

Cerca de 40% dos profissionais 
médicos sem capacitação devido às 
mudanças de quadro profissional. 

100% 100% 100% 100% 100% dos profissionais capacitados. 

Implantação do CIEVS - Centro de 
Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde 

Inexistência do CIEVS no Município.   01  01 CIEVS implantado. 

Reativação da Unidade Sentinela de 
Violência na Prontoclínica Torres 
Galvão 

Unidade sentinela sem 
funcionamento. 

 01   01 Unidade Sentinela Reativada. 

Garantia da continuidade da cesta 
básica para as doenças co-
infecciosas como: hanseníase e 
tuberculose durante o tratamento (VI 
CMS). 

São garantidas por critérios pré-
definidos 50 cestas para Hanseníase 

e 50 para tuberculose por mês. 

1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 cestas 

Redução da mortalidade infantil 
 
 

Existe o grupo técnico de 
investigação de óbito infantil. Falta 
Recursos Humanos e transporte 
para a realizar as investigações e 
para a melhoria da qualidade das 
informações da Atenção Básica.  
Em 2012 a Mortalidade infantil no 
município foi de 14,4/1000 nascidos 
vivos 

5% 
(13,68) 

 
 

5% 
(12,9) 

5% 
(12,2) 

5% 
(11,5) 

20% de redução da mortalidade 
infantil 

(11,5/1000 habitantes) 

Reativação do comitê municipal de 
estudo e prevenção de mortalidade 
materna. (VI CMS) 

Existe uma Lei Municipal nº 3.908/ 
2006 que cria o comitê de estudo e 
prevenção de mortalidade materna. 

O comitê encontra-se desativado 
desde 2008. 

01    01 Comitê reativado 
 



94 

 

Criação do Comitê de Controle da 
Dengue. 

Ausência de um comitê de controle 
da Dengue no Município.  

 01   01 Comitê implantado. 
 

 

3.2. OBJETIVO: DESENVOLVER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RELACIONADAS AO PNI  

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Implantação do soro anti-rábico* Não existe no município.  X   Soro anti-rábicoimpantado 

Descentralização das ações de 
vacinação Anti-rábica Humana  Vacinação centralizada na PTG 

05 Poli 
05 CS 

5 USF 5 USF 5 USF Implantar a vacinação anti-rábica 
humana nas Policlínicas (05), 

Centros de Saúde (05) e USF (15). 
Atualização dos profissionais de 
enfermagem (nível superior e médio) 
em sala de vacina. 

Alta rotatividade de profissionais, o 
que prejudica a ação de vacinação. 

01 01 01 01 Realizar 04 atualizações 

Readequação da rede de frios A rede de frios está em um local 
muito pequeno e precisa de 5 
geladeiras e 1 arcondicionado 

01    01 Rede de frios readequada 

 

3.3. OBJETIVO: DESENVOLVER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RELACIONADAS À SAUDE DO TRABALHADOR 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Reativação da unidade de referência 
em Saúde do trabalhador na 
Prontoclínica Torres Galvão  
(VI CMS) 

Sala de atendimento em saúde do 
trabalhado desativada. 

01    01 unidade reativada. 

Fortalecimento da Comissão 
intersetorial de Saúde do 
Trabalhador (CIST) (VI CMS) 

Existente 01    01 comissão fortalecida 

Garantia de ações que promovam a 
saúde mental dos trabalhadores do 
município (VI CMS) 

Não existem ações específicas para 
os trabalhadores 

X X X X Ações garantidas 

Implantar a vigilância em Saúde do 
Trabalhador (VISAT) 

Inexistente  X   VISAT implantada 

Desenvolvimento de ações em Não existem ações desenvolvidas x X x x Ações desenvolvidas 
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saúde do trabalhador na rotina dos 
serviços de Atenção Básica 

pela atenção básica voltadas para a 
saúde do trabalhador 

 

3.4. OBJETIVO: DESENVOLVER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FORTALECENDO AS AÇÕES DE CONTROLE DST/AIDS 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Intensificação do Centro de 
Testagem e Aconselhamento (CTA) 
Itinerante em áreas vulneráveis (VI 
CMS) 

CTA Itinerante utilizado apenas nos 
grandes eventos do município. 

X X X X CTA Itinerante atendendo a todas às 
áreas vulneráveis do município. 

Realização de campanhas 
educativas anuais sobre prevenção 
das DST/HIV/Aids 

 04 04 04 04 Realização 16 campanhas. 

Implantação do Teste Rápido de 
diagnóstico do HIV e sífilis nas 
Unidades de Saúde da Família 

Realização do Teste rápido 
centralizado no CTA. 

25% 25% 25% 25% 100% das USF com teste rápido 
implantado 

Descentralização do tratamento da 
sífilis com Penicilina benzantina para 
as Unidades de Saúde da Família. 
(VI CMS) 

Realização do tratamento 
centralizado na Prontoclínica Torres 

Galvão. 

50% 25% 25%  100% das USF com tratamento 
descentralizado 

Realização de atividades de saúde e 
prevenção nos Terreiros de Matrizes 
Africanas. 

Ações locais suspensas.  04 04 04 04 16 ações (08 nos terreiros, 04 
caminhadas e04 seminário) 

Implantação do terceiro turno de 
atendimento no CTA – Centro de 
Testagem e Aconselhamento do 
Paulista (VI CMS) 

Atualmente só existem os dois 
turnos e há grande reclamação das 

mulheres para testarem seus 
parceiros que trabalham o dia 

inteiro. 

X    Terceiro turno implantado no CTA. 

Implementação das atividades de 
prevenção das DST/Aids- doenças 
sexualmente transmissíveis para 
adolescentes nas comunidades (VI 
CMS) 

Hoje existem ações pontuais/não 
integradas referente ao tema.  

X X X X Implementação realizada 
 

Garantia de profissional médico 
capacitado para atendimento de 
ginecologia e pediatria no SAE para 
atender mulheres, gestantes e 

Atualmente existe um infectologista 
Geral, o qual não contempla 

atendimento a gestantes e crianças. 

02    01 ginecologista e 01 pediatra 
contratados 

 



96 

 

crianças vivendo com HIV/Aids(VI 
CMS) 
Ampliação do quadro de 
funcionários para a coordenação de 
DST/AIDS e hepatites virais 

Há um déficit 02 profissionais: 01 
coordenador e 01 técnico de nível 

superior 

02    Contratar mais 01 técnico de nível 
superior e 01 administrativo 

Realização de um fórum de 
discussão anual sobre prevenção 
das DST/AIDS e hepatites virais com 
enfermeiros, médicos e odontólogos 
da rede. 

Já foi realizado este fórum, mas, não 
há uma frequência de realização. 

01 01 01 01 04 fóruns realizados 

Relocação do serviço de 
atendimento especializado (SAE) 
para o centro do Paulista. (VI CMS). 

  01   01 SAE relocado. 

Garantia de convênios para que em 
parceria com a sociedade civil se 
faça o replanejamento das ações 
voltadas a DST/AIDS 

Essa ação não acontece atualmente. 
Apenas o PAM é discutido junto a 

sociedade civil. 

x x x x Convênios garantidos 

 

3.5. OBJETIVO: DESENVOLVER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Revisão do código sanitário 
municipal. 

Código sanitário criado em 2003 
desatualizado.  

01    01 Código revisado e atualizado. 

Fortalecimento das Ações de VISA 
em estabelecimentos que funcionem 
apenas em horário noturno. 

Plantões atendendo apenas às 
demandas do Ministério Público. 

X X X X Plantões implementados como ação 
de rotina pelo menos 02 plantões 

por mês. 
Implantação do sistema municipal de 
cadastro dos estabelecimentos que 
exerçam atividades de interesse a 
saúde 

Existe mas, está desativado.  01   01 Sistema implantado 

Implantaçãodosistema de 
cadastramento online, com vias ao 
licenciamento dos estabelecimentos 
pela Vigilância Sanitária. 

Inexistente   01  01 Sistema implantado 

Implementação das ações de 
inspeções em estabelecimentos que 
exerçam atividades de interesse a 

Atualmente são realizadas poucas 
inspeções anuais (em média 480) 
em virtude da ausência de 

500 600 700 800 2.600 inspeções realizadas 
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saúde  transporte. 
 

3.6. OBJETIVO: FORTALER AS AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Implantação do laboratório do 
Vigiágua 

Ausência do laboratório do Vigiágua 
no Município. 

01    01 Laboratório implantado. 

Intensificação das ações de controle 
da dengue(PPA) 
 
 

Existem muitas áreas descobertas 
em virtude do baixo quantitativo de 

Agentes de endemias.(68% de 
cobertura das ações).  
Calculo: 102 agentes 

existentes*100/150 agentes 
(necessidade) 

x x x X 93,3% do território coberto com a 
contratação de 40 ACE. 

Implantação do Programa do 
controle de Leishmaniose 

Ausência de ações de controle de 
leishmaniose no município. 

01    01 Programa implantado 

Implementar as ações de controle 
de Esquistossomose 

Necessita da implantação do estudo 
do molusco (Malacologia) e a 

implementação da coproscopia 

 x   Ações implementadas 

Manter a vigilância do controle de 
Filariose 

Não existe casos notificado de 
filariose no município desde 2010 

6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 exames realizados 

Lotar os Agentes de Endemias nas 
Unidades de Saúde da Família. 

Ao todo são 18 Equipes 
(supervisores) e cerca de 20% dos 

Agentes estão lotados em USF. 

25% 25% 25% 25% 100% dos agentes lotados em USF. 

Implementação das Ações de 
prevenção e Controle de Acidentes 
por Animais Peçonhentos e 
Sinantrópicos 

Exitem ações de borrifação nas 
residências onde se detecta a 

presença dos animais.  

X X X X Ações implementadas 

 

4. DIRETRIZ: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS 
 

4.1. OBJETIVO: MANTER E QUALIFICAR AS AÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA EFETIVAR AS AÇÕES DE 

ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE 
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AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Reestruturação do serviço de 
transporte para usuário em 
atendimento nos serviços de saúde 
do município e fora dele para casos 
específicos (VI CMS) 

Existe uma deficiência no 
quantitativo de veículos que não 

consegue atender a toda a 
demanda. Será elaborado projeto 

para atender a demanda. 

x    Serviço reestruturado  
 

Garantia periódica de Equipamentos 
de Proteção Individual para os 
profissionais de saúde (VI CMS) 

Existe um déficit em relação a estes 
materiais 

100% 100% 100% 100% 100% dos EPI garantidos 
 

Garantia de segurança para todos 
os postos de saúde do município (VI 
CMS) 

Poucos vigilantes na rede 100% 100% 100% 100% Segurança garantida em 100% dos 
postos  

 
Transparência e prestação de 
contas ao CMS de todos os recursos 
referentes das reformas e 
construções de todos os 
estabelecimentos/imóveis da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(VI CMS) 

A superintendência administrativa 
financeira atende a todas as 

solicitações do Conselho Municipal. 

03 03 03 03 12 relatórios financeiros 
encaminhados ao conselho 

municipal de saúde 

Garantia de fardamentos e 
instrumentos de identificação de 
qualidades para os ACS e ACE (VI 
CMS) 

 100% 100% 100% 100% 100% dos fardamentos e 
instrumentos garantidos 

 

Garantiada Infra-estrutura 
Tecnológica e Conectividade da 
Rede de Saúde (PPA) 

 50% 50%   100% da rede  

Implantação do 
Georreferenciamento de 
informações estratégicas (PPA) 

Inexistente x    Georreferenciamento implantado 
 

Garantia de prazos de pagamentos 
aos prestadores de saúde no novo 
credenciamento (VI CMS) 

Existe atraso no pagamento x x x x Prazos de pagamento garantido 

Implantação do sistema 
informatizado de protocolos e 
contratos na superintendência 
administrativa e financeira 

Inexistente 01    01 sistema implantado 
 

Implantar fluxo para monitoramento Inexistente 01    01 fluxo implantado 
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dos processos administrativos e 
Financeiros 
Que a conferência de saúde seja 
realizada no primeiro semestre do 
ano preferencialmente entre os 
meses maio a junho (VI CMS) 

  01  01 02 Conferências realizadas no 1ª 
semestre  

 

Promoção de canais de divulgação 
via internet da situação da rede de 
saúde do município (VI CMS) 

   x  Canal de divulgação criado 
 

Elaboração da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 

 01 01 01 01  

 

4.2. OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Quadro de Metas Quadrienais 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Garantia da efetivação dos 
profissionais no município com 
remuneração adequada mediante 
Concurso Público (VI CMS) 

Funcionários contratados 
temporariamente 

01    01 concurso público realizado  

Implantação da Mesa de negociação 
Permanente com trabalhadores 

Inexistência de mesa de negociação    01 01 Mesa de negociação implantada  

Construção do PCCV exclusivo para 
os servidores da saúde (VI CMS) 

Inexiste plano de cargos, carreiras e 
vencimentos no município. 

 01   01 Plano implantado 

Implantação do Programa de 
Avaliação de desempenho 
. 

Programa inexistente no município   01  01 Programa Implantado 

Promoção da Semana da Saúde 
 

Falta de espaço para discussão 
pedagógica e acadêmica e 

realização de oficinas e amostras de 
trabalhos 

01 01 01 01 04 Eventos realizados 

Implantação do Plano de Ação 
Regional de Educação Permanente 
(PAREPS) 

Ausência do Plano x x x x Plano implantado anualmente 
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Promoção da formação permanente 
para os profissionais de saúde da 
rede municipal em Humanização e 
Acolhimento (VI CMS)  

Está sendo realizado levantamento 
da necessidade de capacitação na 
rede. 

x x x x Capacitações realizadas 

Implantação da política de educação 
popular em saúde (VI CMS) 
 
 

Não existe uma Política formalizada, 
porém, a educação popular está 

incluída dentro da Política de 
Educação permanente do município 

com a realização de cursos de 
capacitação, oficinas de educação 

popular voltada para os 
profissionais. Está sendo realizado 
levantamento da necessidade de 

capacitação na rede. 

 01   01 Política implantada 

Garantia de cursos periódicos para a 
formação e capacitação continuada 
dos profissionais de saúde (VI CMS)  

Esta ação está dentro da ação de 
educação permanente. Está sendo 

realizado levantamento da 
necessidade de capacitação na 

rede. 

x x x x Capacitações realizadas 

Garantia dos cursos de capacitação 
para as recepcionista da unidade 
saúde, para atendimento da 
população observando as pessoas 
com deficiência (VI CMS) 

Está sendo realizado levantamento 
da necessidade de capacitação na 

rede. Já está previsto para 
novembro de 2013 iniciar com os 

profissionais do nível central. 

01 01 01 01 04 capacitações realizadas 

Qualificação de todos os 
trabalhadores da rede de saúde para 
o atendimento humanizado e a 
valorização do seu trabalho, na 
perspectiva da Educação 
Permanente (VI CMS) 

Esta ação está dentro da ação de 
educação permanente. Está sendo 

realizado levantamento da 
necessidade de capacitação na 

rede. 

x x x x Capacitações realizadas 

Ampliação do número de 
profissionais farmacêuticos da rede 
de saúde  
(VI CMS) 

Número de farmacêuticos 
insuficientes 

08    08 farmacêuticos concursados 

Busca de recursos junto à Escola de 
Saúde Pública para a realização do 
Curso de Formação técnica dos 
ACS (2ª e 3ª etapa) (VI CMS) 

A 1ª etapa foi realizada em 2006. A 
segunda e terceira etapas 

dependem da liberação de recursos 
da Escola de Saúde Pública de 

x x x x Cursos realizados 
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Pernambuco.  
Garantiado deslocamento aos ACS 
e ACE para atividades educativas, 
cursos e oficinas fora do território, e 
alimentação quando em tempo 
integral. (VI CMS) 

Em 2013 o Grupo de Gestão de 
trabalho articulou infra-estrutura, 
transporte e alimentação para a 

realização dos cursos e oficinas para 
ACS e ACE 

x x x x Deslocamento e alimentação 
garantidos. 

 

 

4.3. OBJETIVO: FORTALER O CONTROLE SOCIAL E GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

Quadro de Metas Quadrienais 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Criação, estruturação e apoio aos 
Conselhos Gestores nas Unidades 
de Saúde (VI CMS e Programa de 
governo) 

Não existente 06 Polic. 10 US 10 US 10 US Conselhos implantados em 05 
Policlínicas e 30 US 

 

Monitoramento do cumprimento da 
Lei do Fundo Municipal de Saúde 
e de prestação de contas dos 
recursos do SUS (Sistema Único 
de Saúde) pelo conselho municipal 
de saúde (VI CMS) 

 Não existe acompanhamento 
efetivo 

x x x x Monitoramento realizado 

Monitoramento das deliberações 
das Conferências de saúde, 
através do Conselho municipal de 
saúde (VI CMS) 

Não existe acompanhamento 
efetivo 

x x x x Monitoramento realizado 

Garantia da alternância da 
Presidência do Conselho de 
Saúde entre as representações: 
Governamental, trabalhadores e 
sociedade civil conforme preconiza 
o regimento interno (VI CMS) 

Atualmente não é garantido. Éxiste 
eleição porém, não há alternância. 

x  x  Alternância garantida 

Deliberação pelo conselho sobre 
as propostas da 6º conferencia e 
acompanhamento da execução 
através de instrumental que torne 

Existe o acompanhamento porém, 
não efetivo e não há publicidade 

quanto a execução das propostas. 

x x x x Acompanhamento e publicidade 
realizada. 



102 

 

publico a sua execução (VI CMS) 
Realização de reuniões ordinárias 
descentralizadas do conselho de 
saúde nas comunidades (VI CMS) 

Atualmente as reuniões estão 
centralizadas no conselho d 

saúde. 

06 06 06 06 24 Reuniões bimestrais realizadas 

Garantia da efetivação da 
resolução aprovada pelo conselho 
municipal de saúde, em 
consonância com a lei municipal 
4115/2009 e dotação orçamentária 
existente no fundo política de 
distribuição de medicamentos 
fitoterapêuticos no município (VI 
CMS) 

A política ainda não foi implantada 
no município.  

01 
território 

01 
território 

01 
território 

01 
território 

04 territórios de saúde com a 
Política de fitoterápicos (“farmácia 

viva”) garantida 

Promoção de audiências públicas 
populares nos territórios para 
debater e avaliar com a 
comunidade a saúde local, pelo 
Conselho de Saúde e a Secretaria 
de Saúde (VI CMS) 

Não existe audiência pública no 
território. 

04 04 04 04 16 audiências públicas realizadas 

Garantia de que o Conselho 
Municipal de Saúde debata a 
reativação da maternidade na 
Prontoclínica Torres Galvão sendo 
gerida pelo município e não pelas 
Organizações privadas (VI CMS) 

Debate iniciado com a publicação 
de 1 resolução. 

01    01 debate realizado 

Capacitação permanente para os 
conselheiros dos Conselhos 
Gestores de unidade e Conselho 
Municipal de Saúde (VI CMS) 

Não existe programação 
permanente de capacitação para 

os conselheiros 

05 05 05 05 20 Capacitações realizadas. 

Discussão sobre o orçamento do 
Conselho Municipal de Saúde e 
sobre a criação do Fundo 
Municipal do Conselho de Saúde, 
permitindo que ele seja o 
ordenador de despesa de sua 
receita e garantido o repasse do 
Fundo Municipal de Saúde para o 
fundo do Conselho de Saúde (VI 

Atualmente não existe o fundo do 
conselho municipal. 

 x   Fundo do conselho municipal 
criado. 
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CMS) 
Realização de audiência pública 
específica sobre Hemodiálise que 
será implantada no Hospital 
Central e Hanseníase no município 
(VI CMS) 

Audiências não realizadas 02    02 audiências realizadas. 

Criação da Frente Parlamentar de 
enfrentamento das IST’s/HIV/AIDS 
e Hepatites Virais no município  
(VI CMS) 

Frente parlamentar inexiste x    Frente parlamentar criada 

Garantia da implantação das 
assessorias financeira e jurídica  
(VI CMS) 

Assessorias garantidas através de 
resolução do conselho, mas, não 

implantadas. Aguardando 
provocação por parte do conselho. 

02    02 Assessorias implantadas. 

Garantia de que antes da 
concretização da VII Conferencia 
Municipal de Saúde seja realizado 
um momento de avaliação da VI 
Conferencia (nas pré-
conferencias) onde deverá ser 
analisadas as propostas que foram 
efetivadas e não efetivadas (VI 
CMS) 

.Não existe   x   Avaliação realizada nas 
audiências públicas e nas pré-

conferências. 

Monitoramento do planejamento e 
execução das políticas públicas 
das populações vulneráveis (VI 
CMS) 

Não realizado por questões de 
infra-estrutura 

x x x x Monitoramento realizado 

Garantia de mecanismos de 
acesso a participação em eventos 
como: Seminários, Congressos, 
Conferências, de acordo com a 
portaria do ParticipaSUS 
(VI CMS) 

Essa ação já é garantida para o 
conselho municipal de saúde 

x x x x Participação garantida 

Realização da VII Conferência 
Municipal de Saúde 

  01   01 conferência realizada 

Criação de um boletim informativo 
sobre as ações do Conselho de 
Saúde 

Inexistente 01    01 boletim criado 



104 

 

4.4. OBJETIVO: IMPLEMENTAR A OUVIDORIA EM SAÚDE  

Quadro de Metas Quadrienais 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Contratação de profissionais para 
recomposição da ouvidoria conforme 
Lei nº 4.245/2012 (Dispõe sobre a 
criação da ouvidoria)  

Ouvidoria com apenas um 
profissional 

 05   05 profissionais contratados 

Garantia da divulgação dos 
resultados da Ouvidoria, enviando 
relatórios para o conselho municipal 
e para a gestão 

Inexistente  x x x Divulgação garantida 

Estruturação de Ouvidorias nas 
grandes unidades 

Inexistente  05 
Policl. 

 

05 
CS 

 Ouvidoria estruturada em 10 
unidades 

 

4.5. OBJETIVO: ELABORAR E IMPLEMENTAR OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, COM A PARTICIPAÇÃO DOS 

DIVERSOS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DO TRABALHO.  

Quadro de Metas Quadrienais 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Elaboração do Relatório 
Quadrimestral 

 03 03 03 03 12 relatórios quadrimestrais 
elaborados 

Elaboração do Relatório Anual de 
Gestão (RAG) 2014 

 01 01 01 01 04 relatórios elaborados 

Elaboração da Programação Anual 
de Saúde 2015 

 01 01 01 01 04 Programações elaboradas 

Participação na elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 

 01 01 01 01 04 LOA elaboradas 

Monitoramento e inclusão dos 
Indicadores do SISPACTO/COAP 

 01 01 01 01 04 monitoramentos realizados 

Pactuação do Instrutivo de Convênio  01 01 01 01 04 instrutivos pactuados 
Monitoramento dos Convênios e das 
ações estratégicas da secretaria de 

 x x x x Monitoramento realizado 
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saúde 
 

4.6. OBJETIVO: APRIMORAR A REGULAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR, COM ARTICULAÇÃO DA RELAÇÃO 

PÚBLICO-PRIVADO, GERANDO MAIOR RACIONALIDADE E QUALIDADE NO SETOR SAÚDE. 

Quadro de Metas Quadrienais 

AÇÕES SITUAÇÃO 2013 META META 2014-2017 
2014 2015 2016 2017 

Implantação da Central de 
marcação de consultas e exames 
ambulatoriais. (VI CMS) 

Estudo de necessidades realizado.  01    01 Central de marcação 
implantada. 

Consolidação da auditoria em 
saúde 

Equipe de Auditoria incompleta com 
apenas um profissional.  

03    No mínimo mais 03 auditores 
contratados. 

Descentralização do Cartão SUS 
para Policlínicas e Centros de 
Saúde. 

Descentralizado para duas 
Policlínicas e um Centro de Saúde. 

100%    Cartão SUS descentralizado em 
100% das policlínicas e centros de 

saúde. 
Descentralização do Cartão SUS 
para as Unidades de Saúde da 
Família. 

Levantamento das necessidades de 
equipamentos realizado.  

25% 25% 25% 25% 100% das Unidades de Saúde da 
Família. 

Implantação do Sistema Nacional 
de Regulação – SISREG III como 
ferramenta para marcação de 
consultas online nas policlínicas e 
centros de saúde. 

Treinamento da equipe gestora do 
sistema junto ao Ministério da 

Saúde realizado.  
Levantamento das agendas dos 

profissionais realizado. 

100%    100% das policlínicas e centros de 
saúde. 

Implantação do Sistema Nacional 
de Regulação – SISREG III como 
ferramenta para marcação de 
consultas online nas Unidades de 
Saúde da Família.(Plano de 
Governo) 

Treinamento da equipe gestora do 
sistema junto ao Ministério da 

Saúde realizado.  
 

25% 25% 25% 25% 100% das Unidades de Saúde da 
Família. 

Ampliação da oferta de serviços em 
saúde/cotas para exames e 
consultas (oftalmológicos, USG, 
Patologia Clínica e outros) 
(VI CMS) 

Oferta média de 48 mil 
procedimentos por mês, entretanto 
atualmente possui pouca oferta de 

oftalmologia no município (600 
consulta/mês através de convênio 

com a SES). 

20 mil 
proced./mês 

   Oferta média de 68 mil 
procedimentos por mês com a 

inclusão e ampliação da oferta de 
oftalmologia 

Contratualização de leitos 10 leitos contratualizados com o 21 leitos    21 leitos contratualizados 
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obstétricos para oferta de serviços 
em obstetrícia. 

Hospital Central de Paulista. 

Garantia de maior agilidade na 
entrega dos resultados dos exames 
contratados (VI CMS) 

O prazo de entrega dos exames foi 
inserido como pré-requisito no 
termo de referência do novo 

processo licitatório das clínicas de 
saúde. 

x x x x Monitoramento da agilidade da 
entrega dos resultados dos exames 

contratados  

Garantia das cotas de consultas e 
exames para todas as unidades de 
saúde, sendo as do PACS 
separadas dos centros de saúde 
onde estão alocados. (VI CMS) 

Cotas distribuídas da rede 
contratada/conveniada entre todas 
as unidades da saúde. Não existe 

tal separação com as cotas de 
consultas e exames produzidos 
pela rede própria municipal. O 

PACS não tem cota separada do 
centro de saúde 

x x 
 
 

x x 100 % das unidades de saúde 
municipal com as cotas de exames 
e consultas distribuídos sendo as 
do PACS separadas dos Centros 

de Saúde. 

Garantia do acesso a saúde 
integral desde o atendimento 
primário ao atendimento de média e 
alta complexidade (referência e 
contra-referência) (VI CMS) 

Está sendo construído o plano de 
referência/fluxos assistenciais para 
a secretaria de saúde de Paulista. 

x    Plano de referência/fluxos 
assistenciais construído. 
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ANEXOS (PPA 2014-2017 e LOA 2014) 
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