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“Planejar consiste, basicamente, em decidir com antecedência o que  

será feito para mudar condições insatisfatórias no presente ou evitar  

que condições adequadas venham a deteriorar-se no futuro”. 

(CHORNY, 1998) 
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Apresentação 

O Plano Municipal de Saúde, a partir de uma análise situacional, deve apontar soluções 

exeqüíveis, com compromissos assumidos por todos os atores, com normas e regras claras e que 

sigam as principais diretrizes de universalidade, equidade e integralidade, voltadas para a 

qualificação da atenção e educação do usuário, tanto em relação aos seus direitos quanto aos 

deveres como cidadão, com a finalidade de cumprirmos os objetivos e metas traçados e para a 

utilização adequada do SUS. 

O Plano de Saúde é um instrumento do planejamento estratégico como ferramenta de gestão 

à nível local que apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos; 

serve para orientar e aprimorar as decisões em Saúde, bem como assegurar a unicidade do SUS e a 

participação social. 

A elaboração do Plano Municipal de Saúde, tendo como base os indicadores do COAP e do 

Planejamento Regional de Saúde, tornou-se viável, a partir do entendendo da importância da 

transformação do processo de trabalho para o alcance das metas propostas de melhorar a 

resolutividade das unidades e serviços de saúde, construir um vínculo maior entre as unidades e sua 

comunidade, aprimorar o acolhimento ao usuário e melhorar o acesso aos serviços de saúde, através 

do enfrentamento dos seus principais problemas e desafios e permitindo a avaliação do desempenho 

das ações e serviços de saúde, além de conferir a transparência necessária ao controle social. 

Para uma efetiva gestão participativa é preciso ainda que o gestor municipal tenha apoio 

para fazer o que deva ser feito e tome as decisões certas no momento certo. 

1.  Introdução / Justificativa 

Este plano estabelecerá intenções, fornecendo elementos para a coordenação, articulação, 

negociação, programação, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria dos serviços de saúde, 

qualificando as decisões do gestor municipal e possibilitando sua utilização pelas lideranças 

comunitárias para efetivo controle social dos serviços de saúde. A importância deste instrumento é 

traduzir as ações de saúde municipais oriundas da relação do Governo Municipal e Comunidade na 

busca de serviços de saúde mais resolutivos e humanizados, contribuindo para definição de políticas 
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e aplicação de recursos que visem solucionar os problemas de saúde nas comunidades, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida e bem estar social da população. As ações de saúde propostas 

neste plano estão subordinadas aos princípios do SUS consolidando a gestão plena dos serviços de 

saúde prestados à população do município de São Sebastião do Alto, tornando o poder público o 

principal ator para a prestação de ações e serviços de saúde. 

A elaboração deste Plano de Saúde norteará todas as ações na área de saúde do município, 

configurando-se como grande desafio aos gestores da saúde, pois possui uma essência 

integralmente participativa, onde colaboraram diversos técnicos de Saúde e até mesmo de áreas 

diversas. É também um instrumento democrático, por ter sido analisado por representações de 

vários segmentos da sociedade, que constituem o Conselho de Saúde, entidade máxima de 

fiscalização e controle social do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Esperamos que as metas definidas, em consonância com os recursos disponíveis e o 

fundamental comprometimento de toda a equipe de profissionais, resultem em condições de saúde 

cada vez melhores para a população. 

1.1) Caracterização geral do município 

São Sebastião do Alto pertence à Região Serrana, que também abrange os municípios de 

Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa 

Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Morais 
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Tabela 1 – Informações Gerais do Município de |São Sebastião do Alto 

População estimada 2013 9.012 

População 2010 8.895 

Área da unidade territorial (km²) 397,898 

Densidade demográfica (hab/km²) 22,35 

Código do Município 3305307 

Gentílico Altense 

Prefeito CARMOD BARBOSA BASTOS 

Fonte: IBGE  

 

O município de São Sebastião do Alto, criado em 17 de Abril de 1891, através do Decreto 

nº.194, pertence à Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.  

. Inicialmente ocupada por índios Coroados e Goytacazes, a região do atual município de 

São Sebastião do Alto teve seu desbravamento motivado pelo ciclo do ouro, na segunda metade do 

século XVIII. A partir de 1786, os garimpeiros começaram a afluir em grandes levas para as 

margens dos afluentes dos rios Negro, Macuco e Grande. No entanto, logo se verificou o 

esgotamento dos filões existentes, permanecendo apenas um pequeno número de pessoas que se 

adaptaram a novas atividades, destacando-se a agricultura.  

 

A região passou a apresentar desenvolvimento muito lento. Somente em 1852 foi criado o 

curato de São Sebastião, sendo este elevado a freguesia em 1855 e vinculado ao município de 

Cantagalo. No ano de 1861, em virtude da criação do município e da vila de Santa Maria Madalena, 

a freguesia de São Sebastião, já por essa época denominada de São Sebastião do Alto, foi 

desmembrada de Cantagalo, passando a integrar o município então criado. Por essa ocasião, as 

lavouras da freguesia prosperavam apoiadas no braço escravo.  

Com a abolição, em 1888, esse desenvolvimento diminuiu, ressentindo-se toda a região de 

seus efeitos. A elevação da freguesia à categoria de município, dada pelo Decreto nº 194, de 17 de 

abril de 1891, obedeceu mais às dificuldades encontradas pelas autoridades de Santa Maria 

Madalena em dirigi-la, devido à escassez de vias de comunicação, do que ao progresso da 

localidade. Procedeu-se à sua instalação em 7 de dezembro de 1892. Finalmente, em 1929, a vila foi 

elevada à categoria de cidade, decorrente de lei que estabelecia que todas as sedes de municípios 

teriam esse status.  

O centro urbano encontra-se localizado num dos platôs da serra do Deus-Me-Livre, 

estabelecido ao longo do estreito vale do córrego da Cidade. 
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Localiza-se a uma latitude 21º5726sul e a uma longitude 42º0805 oeste, estando a uma 

altitude de 575 metros e 397 km² de extensão territorial. Grande parte de sua extensão territorial é 

predominantemente rural, o que dificulta o desenvolvimento das ações de saúde e o acesso dos 

munícipes aos serviços de saúde. O município é cortado por serras e rios dificultando com isso o 

deslocamento das pessoas da área rural até a área urbana. 

O município tem uma área total de 397,9 quilômetros quadrados, correspondentes a 5,7% da 

área da Região Serrana. Os limites municipais, no sentido horário, são: Cantagalo, Itaocara, São 

Fidélis, Santa Maria Madalena, Trajano de Morais e Macuco.  

O sistema rodoviário que atende São Sebastião do Alto é formado, basicamente pela RJ-116, 

que atravessa o território municipal no sentido sul-norte, desde Macuco até Itaocara. Em leito 

natural, a RJ-184 acessa a localidade de Laranjais, em Itaocara, e a RJ-176 liga a sede à rodovia que 

segue rumo leste para Santa Maria Madalena.  

Importante eixo rodoviário do interior do estado, a RJ-116 sai de Itaboraí e segue por 

Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Macuco, São Sebastião 

do Alto, Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Laje do Muriaé e conecta com a 

BR-356 a noroeste de Itaperuna, na localidade de Comendador Venâncio.  

A imagem a seguir apresenta o mapa do município em distritos: 

 

Figura 1 - Mapa do município. 

Sua população estimada para o ano de 2013 é de 9.0122 habitantes. Segundo o 

levantamento, o município possuía 3.620 domicílios, dos quais 9% eram de uso ocasional.  
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São Sebastião do Alto possui três agências de correios, três agências bancárias e nenhum 

estabelecimento hoteleiro. Quanto aos equipamentos culturais, o município não tem cinema, mas 

dispõe de um teatro e de uma biblioteca pública. 

Na metade do século passado tornou-se um povoado dinâmico em função das lavouras de 

café; atualmente o município vem progredindo, especialmente pelos setores agrícolas. 

 

 

Figura 2 - Imagem de satélite. Fonte: Google Earth. 

2. Análise Situacional 

2.1) Condições de Saúde da População 

Aspectos Demográficos 

Em 2010, de acordo com o censo, São Sebastião do Alto tinha uma população de 8.895 

habitantes, correspondente a 1,1% do contingente da Região Serrana, com uma proporção de 100,9 

homens para cada 100 mulheres. A densidade demográfica era de 22,3 habitantes por km², contra 

116 habitantes por km² de sua região. A taxa de urbanização correspondia a 51% da população. Em 

comparação com a década anterior, a população do município aumentou 5,9%, o 62º maior 

crescimento no estado. 
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A comparação entre as pirâmides etárias construídas pelos censos 2000 e 2010 6 revela 

mudanças no perfil demográfico municipal, com estreitamento na base e alargamento no meio da 

figura: 

 

                             Censo 2000                  Censo 2010 

 

 

Fonte. TCE/RJ 

Dados Socioeconômicos 

A atividade predominante destina-se à agropecuária, com pequenos fazendeiros que cuidam 

da pecuária leiteira e trabalhadores rurais nos estabelecimentos pecuaristas e agricultores com 

prática de produtos hortigranjeiros que abastecem o próprio município, cidades vizinhas e o 

CEASA-RIO. 

O potencial da produção agropecuária do município é muito grande cuja manifestação 

depende da concretização de projetos, como a construção de estufa para produção de mudas, já 

encaminhado ao órgão competente. 

SETOR INDUSTRIAL: A atividade industrial é pequena, limitando-se a pequenas indústrias 

artesanais de massas, doces e confecção. Existem, entretanto, grandes jazidas de calcário no 

município. 

COMÉRCIO: O comercio é realizado por pequenos comerciantes. 

SERVIÇOS: A maior fonte de serviço que atende a população é proveniente da 

PREFEITURA MUNICIPAL. 

 Na área rural predomina a produção pecuária de gado leiteiro e na agricultura o cultivo de 

milho, arroz, feijão e dos produtos olericultura. 
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 Possui um núcleo de infra-estrutura de serviços básicos adequados à população a população 

local, mas ainda, dependendo de Nova Friburgo para comércio e serviços especializados. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o nível de desenvolvimento humano dos 

países utilizando como critérios indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), 

longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). 

Quanto ao índice de desenvolvimento humano IDH, S. Sebastião do Alto apresenta uma 

melhora de seus indicadores nas últimas décadas conforme o quadro abaixo: 

 

ANO ÍNDICE 

1991 0,400 

2000 0,544 

2010 0,646 

 

Educação 

O Ministério da Educação implementou sistemas de avaliação de desempenho educacional. 

Em 2007, apresentou o primeiro Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. Ele é um 

indicador sintético de qualidade educacional que combina dois indicadores usualmente utilizados 

para monitorar nosso sistema de ensino: desempenho em exames padronizados e rendimento escolar 

(taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de ensino). O indicador final é a pontuação no 

exame padronizado (Prova Brasil) ajustada pelo tempo médio, em anos, para conclusão de uma 

série naquela etapa de ensino. A proficiência média padronizada para o IDEB está entre zero e dez. 

Para o conjunto do país, a proposta do Plano de Metas da Educação é que os resultados do 

IDEB dos anos iniciais do Ensino Fundamental passem de 3,8 em 2005 para 6,0 em 2021; de 3,5 

para 5,5 nos anos finais do Ensino Fundamental; e de 3,4 para 5,2 no Ensino Médio. As metas 

abrangem cada dependência administrativa, com desafios para todas as redes de ensino. 

 

Tabela 2 - Notas médias do IDEB – RJ – 2005 a 2011. 

Tabela 6: Notas 

médias do IDEB – 

RJ – 2005 a 2011 

IDEB global RJ  

Anos Iniciais do EF  Anos Finais do EF  Ensino Médio  

2005  2007  2009  2011  2005  2007  2009  2011  2005  2007  2009  201 1 

4,3  4,4  4,7  5,1  3,6  3,8  3,8  4,2  3,3  3,2  3,3  3,7  

Meta global RJ  -  4,4  4,7  5,1  -  3,6  3,8  4,1  -  3,3  3,4  3,6  
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São Sebastião do Alto apresentou o seguinte quadro nas quatro edições do IDEB: 

 

Tabela 3 - Notas médias e variação do IDEB do Ensino Fundamental – rede municipal local – 2005 a 2011. 

Rede 

Municipal 

IDEB 

2005 

Ranking 

2005 

IDEB 

2007 

Ranking 

2007 

IDEB 

2009 

Ranking 

2009 

IDEB 

20011 

Ranking 

2011 

Meta 

IDEB 

2011 

Atingiu 

Meta de 

2011? 

Anos 

Iniciais 
- 

Não 

avaliada 
4,4 

26º entre 

91 

avaliados 

4,7 

23º entre 

91 

avaliados 

4,8 

35º entre 

91 

avaliados 

4,9 Não 

Anos Finais - 
Não 

avaliada 
- 

Não 

avaliada 
- 

Não 

avaliada 
- 

Não 

avaliada 

Não 

definida 

Não 

avaliada 

 

Tabela 4 - Notas médias e variação do IDEB do Ensino Fundamental – rede estadual local – 2005 a 2011. 

Rede 

Estadual 

IDEB 

2005 

Ranking 

2005 

IDEB 

2007 

Ranking 

2007 

IDEB 

2009 

Ranking 

2009 

IDEB 

20011 

Ranking 

2011 

Meta 

IDEB 

2011 

Atingiu 

Meta de 

2011? 

Anos 

Iniciais 
7,8 

2º entre 71 

avaliados 
3,7 

54º entre 

77 

avaliados 

- 
Não 

avaliada 

Sem 

média 

5º entre 

91 

avaliados 

8,2 
Não 

avaliada 

Anos Finais 3,6 

44º entre 

90 

avaliados 

3,5 

23º entre 

90 

avaliados 

4,4 

7º entre 

90 

avaliados 

4,7 

11º entre 

89 

avaliados 

4,1 Sim 

 

O município possui ensino de 3° grau nas áreas de Serviço Social e Pedagogia na modalidade EAD, 

possibilitando aos jovens terem acesso à faculdade. 

Saúde 

O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) é um indicador síntese, que faz uma aferição 

contextualizada do desempenho do Sistema de Único de Saúde (SUS) quanto ao acesso (potencial 

ou obtido) e à efetividade da Atenção Básica, das Atenções Ambulatorial e Hospitalar e das 

Urgências e Emergências. 

Para avaliar o desempenho do sistema, a análise comparativa dos resultados do índice deve 

levar em consideração a existência de grupo de municípios com características similares. São os 

chamados Grupos de Municípios Homogêneos. 

Assim, a formação dos Grupos Homogêneos, segundo as suas semelhanças, ocorreu por 

meio da utilização de três índices: o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE); o Índice 

de Condições de Saúde (ICS); e o Índice de Estrutura do Sistema de Saúde do Município (IESSM). 
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São Sebastião do Alto está incluído no Grupo onde o IDSE, ICS e o IESSM são 

considerados médios. No quadro a seguir podemos observar a avaliação do município dentro do seu 

grupo: 

 

Município  NotaIDSUS  

Rio das Flores  7,18 

Paty do Alferes  6,03 

Areal  5,94 

Comendador Levy Gasparian 5,81 

Macuco  5,76 

Mendes  5,71 

Engenheiro Paulo de Frontin 5,68 

Pinheiral  5,42 

Santa Maria Madalena  5,30 

Aperibé 5,25 

São José de Ubá  5,24 

Cardoso Moreira  5,20 

São João da Barra  5,19 

Porto Real  5,18 

Armação dos Búzios  5,14 

Sumidouro  5,12 

Sapucaia  5,03 

Trajano de Moraes  4,99 

Rio Claro  4,98 

Arraial do Cabo  4,93 

Conceição de Macabu  4,88 

Quatis  4,86 

Iguaba Grande  4,78 

Cambuci  4,77 

Varre‐Sai 4,75 

Mesquita  4,68 

Carapebus 4,66 

Duas Barras  4,64 

Tanguá  4,06 

São Sebastião do Alto 3,88 

 

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) caracteriza a rede assistencial 

do município com base na descrição dos estabelecimentos de saúde existentes. São descritos 9 

estabelecimentos, considerando assistência básica, especializada e hospitalar. Quanto à natureza 

administrativa, 8 são unidades públicas e 1 privada. 
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Rede Ambulatorial 

Capacidade Instalada de Serviços Ambulatoriais: 

 Hospital São Sebastião ( Filantrópico )  

 Policlínica Municipal de São Sebastião do Alto  

 Centro Médico de Valão do Barro  

 Estratégia de Saúde da Família de Ipituna 

 Estratégia de Saúde de Família de São Sebastião do Alto 

 Estratégia de Saúde da Família de Valão do Barro 

 Posto de Saúde de Barra Mansa 

 Posto de Saúde de Cabeceiras 

 CAPS ( Centro de Atenção Psicossocial) de São Sebastião do Alto 

 

 

Tabela 5 - Recursos Humanos - Ocupações – Município – CNES - 2013 

Tabela 25: Recursos Humanos 

- Ocupações – Município – 

Abril 2012 Ocupação do 

profissional 

Quant. Ocupação do profissional Quant. 

Anestesista  4 Nutricionista  3 

Assistente social  2 Odontólogo  7 

Bioquímico/Farmacêutico  6 Pediatra  3 

Cirurgião geral  2 Psicólogo  2 

Clínico geral  14 Psiquiatra  1 

Enfermeiro  6 Radiologista  3 

Fisioterapeuta  5 Enfermeiro da ESF 3 

Fonoaudiólogo  2 Outras especialidades médicas  17 

Ginecologista/Obstetra  4 
Outras ocupações de nível 

superior  
0 

Médico de família  4 Total  88 

 

 

 

Tabela 6 - Proporção da População Cadastrada pela Estratégia de Saúde da Família. 

Ano % 

2007 54,00 

2008 53,96 

2009 53,96 

2010 54,00 

2011 24,91 

2012 100,00 
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Tabela 7 - Taxa de Internação hospitalar (SUS) por causas selecionadas -2011. 

Grupo de causas Região Serrana S. Sebastião do Alto 

Neoplasias malignas 17,47 15,74 

Diabetes mellitus 9,89 35,98 

Doenças hipertensivas 6,92 55,09 

Doenças isquêmicas do coração 21.24 40,47 

Doenças cerebrovasculares 18,64 28,11 

Pneumonia  28,34 114,67 
Fonte: Ministério da Saúde/Datasus – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

Tabela 8 - Taxa de Mortalidade Proporcional por Grupo de Causas - 2011. 

Grupo de causas Região Serrana S. Sebastião do Alto 

Doenças infecciosas e parasitárias 3,15 5,17 

Neoplasias 14.54 17,24 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 6,82 8,62 

Doenças do aparelho circulatório 31,76 36,21 

Doenças do aparelho respiratório 11,29 10,34 

Causas externas 17,49 10,34 

Demais causas definidas 14,96 12,07 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro/Subsecretaria de Vigilância em Saúde/Sistema de Informações 

 sobre Mortalidade (SIM) 
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Tabela 9 - Mortalidade Infantil - Números de óbitos. 

Ano 

S. Sebastião do Alto 

Nº absoluto de óbitos 

2001 1 

2002 3 

2003 1 

2004 1 

2005 1 

2006 1 

2007 2 

2008 0 

2009 1 

2010 0 

2011 2 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde/Subsecretaria de Vigilância em Saúde - SINASC 

Coordenação de Atenção Básica 

A Coordenação de Atenção Básica de São Sebastião do Alto está lotada na Secretaria de 

Saúde e Higiene de São Sebastião do Alto e gerencia 03 unidades de Estratégia de Saúde da 

Família, sendo uma no centro da cidade, uma no distrito de Valão do Barro e outra no distrito de 

Ipituna. Além dessas unidades  há uma subunidade de atendimento na localidade de Cabeceiras que 

pertence ao ESF- Valão do Barro. 

No ano de 2013 conseguimos uma melhora na infra-estrutura da ESF- Alto, mudando seu 

local de atendimento que antes era feito junto à Policlínica Municipal de Saúde para um local 

próprio. 

Para o ano de 2014 realizaremos a mudança da ESF-Valão do Barro para um local próprio, 

pois a mesma funciona no prédio do Posto de Urgência deste distrito. 

PAISMCA 

A coordenação do PASMICA está lotada  na Secretaria Municipal de Saúde deste município 

com a supervisão da enfermeira Isabela, e realiza cadastramento das gestantes além de grupo 

educativo mensal, exame pró- mãe, teste do pezinho, exame citopatológico e das mamas. 

No ano de 2013 realizamos uma campanha de detecção de câncer de colo de útero e mama 

com realização de mamografia em mulheres acima de 40 anos e exame de papanicolau nas 

mulheres em geral. 
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Para 2014, continuaremos com a meta de atingir 80% da população feminina do município 

com exames ginecológicos e de mama em dia. 

Programa Saúde do Idoso 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, instituída pela portaria GM-MS 2.528, de 19 

de Outubro de 2006, busca garantir atenção adequada e digna a população idosa. A finalidade da 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, é recuperar, manter e promover, a autonomia e a 

independência da pessoa idosa. É alvo desta política todo cidadão com 60 anos ou mais de idade. 

A Coordenação de Saúde do Idoso de São Sebastião do Alto, da atual gestão, está 

implantado nos programas da Vigilância em Saúde, e vem buscando promover a promoção do 

envelhecimento ativo e saudável, atenção integral e integrada á saúde da pessoa idosa. 

Dentro do plano de ação realizado em 2013, foram realizadas as ações: Implementação dos 

Planos de Cuidados à pessoa idosa, através de identificação de idosos, em estratificação de riscos, 

realizada pelos ACS, e acompanhadas pelos Enfermeiros Chefe das UBS, para as intervenções 

necessárias, priorizando o idoso com alta dependência funcional.  

O Plano Municipal da Coordenação de Saúde do Idoso, para os próximos anos, busca definir 

recursos orçamentários e financeiros, para a implantação da academia de saúde, voltada para a 

pessoa idosa, o Centro de Assistência e Convivência do Idoso Altense, plano de Ações de 

Enfrentamento às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, propor estratégias que visam fortalecer o 

envelhecimento ativo de forma saudável, Projeto Longevidade Saudável, voltado à prática de 

atividades físicas, socialização e oficinas sobre promoção e prevenção de saúde. Projeto Casa 

Segura, com visitas ao idoso restrito a domicílio (Humanização em Saúde e avaliação do ambiente, 

Caderneta de Saúde da pessoa Idosa, Orientações primárias em saúde, Orientação Postural, 

Distribuição de Material Educativo, Prevenção de Quedas em Casa, Relatório da Visita e outras 

necessidades identificadas, a serem encaminhadas a outros profissionais da área), bem como a 

Capacitação dos profissionais que atuam voltados à saúde do idoso. 

Programa Saúde na Escola 

O Programa Saúde na Escola (PSE), Política inter-setorial dos Ministérios da Saúde e da 

Educação, foi instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover o 

desenvolvimento pleno desse público, aproveitando o espaço privilegiado da escola para práticas de 

promoção, prevenção da saúde e construção de uma cultura de paz. A articulação entre Escola e 
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Rede Básica de Saúde é, portanto, fundamental para o Programa Saúde na Escola. o PSE é uma 

estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação 

das políticas brasileiras. 

O programa está implantado na secretaria de saúde de São Sebastião do Alto pelo Ministério 

da saúde e da educação. Até o momento foram desenvolvidas ações de saúde bucal, palestras sobre 

gravidez precoce, DST, métodos contraceptivos, higiene corporal, com alunos do ensino 

fundamental e médio de algumas escolas do município. 

O grande desafio e tentar montar uma equipe interessada em participar ativamente das 

atividades propostas, visitas nas escolas na qual conseguimos identificar as dificuldades dos alunos, 

suas dúvidas entre outras. 

Programa Odontológico Escolar de São Sebastião do Alto. 

O conceito ampliado de saúde, definido no artigo 196 da Constituição da República, deve 

nortear a mudança progressiva dos serviços, evoluindo de um modelo assistencial centrado na 

doença e baseado no atendimento a quem procura para um modelo de atenção integral à saúde, onde 

haja a incorporação progressiva de ações de promoção e de proteção, ao lado daquelas propriamente 

ditas de recuperação. 

O PROESA – Programa Odontológico Escolar de São Sebastião do Alto – tem como 

proposta principal suprir uma carência encontrada na maioria dos programas de saúde bucal, qual 

seja: a realização de atividades voltadas para área de prevenção e promoção da saúde. Nesse 

contexto o programa pretende dar cobertura a todos os escolares de pré-escolar a 9º ano escolar do 

município. Para atingir tal meta deverá contar com a disponibilização de insumos preventivos, bem 

como com o apoio dos gestores da saúde e da educação. 

Área técnica de Alimentação e Nutrição 

Programa Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa federal de transferência direta de renda a 

famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social, foi instituído pela Lei n.º 10.836, de 9 de 

janeiro de 2004, e regulamentado pelo Decreto n.º 5.209, de 17 de setembro de 2004. O 

recebimento da renda é vinculado ao cumprimento de compromissos das famílias com as agendas 

da educação e da saúde com finalidade de promover o acesso das famílias aos direitos sociais 

básicos. A oferta e o acompanhamento da saúde das famílias têm como objetivo reforçar o direito 

de acesso à política universal de saúde visando à melhoria das condições de vida. As famílias do 
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PBF com crianças de 0 a 7 anos, mulheres com idade entre 14 a 44 anos, gestantes e nutrizes devem 

ser acompanhadas por uma Equipe da Estratégia de Saúde da Família ou pela Unidade Básica de 

Saúde de mais fácil acesso pela família. O município de São Sebastião do Alto vem atingindo a 

meta pactuada com o Estado  do Rio de Janeiro e aumentando a cobertura das famílias totalmente 

acompanhadas com perfil saúde. O maior desafio para os próximos 4 anos será manter a cobertura 

em 90%. 

Programa de Suplementação de Vitamina A 

O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A foi instituído pela portaria 

ministerial nº 729 de 13 de maio de 2005. Tem como principal objetivo prevenir e/ou controlar a 

deficiência de vitamina A mediante a suplementação com mega doses desta vitamina e ações de 

promoção da alimentação saudável, em crianças de seis a cinqüenta e nove meses de idade. A Área 

Técnica de Alimentação e Nutrição do município foi capacitada pelo Estado do Rio de Janeiro em 

2012 e no ano seguinte a mesma implantou na atenção básica. A suplementação em todas as 

crianças com o perfil do programa pode ser considerada o principal desafio para os próximos anos. 

Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional 

Segundo a Política Nacional de Alimentação e Nutrição a vigilância alimentar e nutricional 

consiste na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição 

da população e seus fatores determinantes.   

Em 2008 o Ministério da Saúde com o objetivo de auxiliar os municípios a desenvolver essa 

ação na atenção básica criou o SISVAN Web, que consiste em  um sistema informatizado da 

Vigilância Alimentar e Nutricional para registro  do estado nutricional  e do consumo alimentar, de 

forma contínua, para todos os usuários do Sistema Único de Saúde. 

No município esse sistema vem sendo desenvolvido desde 2008 com o monitoramento do 

estado nutricional de crianças de 0 a 07 anos e gestantes. Em 2013 iniciou o registro de consumo 

alimentar para as crianças menores de 02 anos. Tem como principais desafios para os próximos 4 

anos: aumentar a cobertura de gestantes acompanhadas e  realizar o consumo alimentar em crianças 

de 02 a 05 anos. 

Programa Nacional de Suplementação de Ferro 

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro consiste na suplementação 

medicamentosa de sulfato ferroso para crianças com a faixa etária de 6 a 24 meses suplementação 
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diária dosagem 1mg de ferro elementar/kg. Gestantes iniciar suplementação desde o início da 

gestação com 40mg de ferro elementar e 400µg de ácido fólico e a suplementação deve ser diária e 

seguir até o final da gestação. Mulheres pós-parto e pós-aborto apenas a suplementação diária de 

ferro 40mg até o 3º mês pós-parto e pós-aborto. 

O Programa tem o objetivo de reduzir a prevalência de Anemia por Deficiência de Ferro em 

crianças de 6 a 18 meses, gestantes e mulheres no pós-parto em todo o País. 

Os suplementos de ferro são distribuídos, para os usuários que atendem ao perfil do 

programa em 03 unidades  :na Secretaria de Saúde do Alto, no Centro de Saúde do Valão Barro e 

no PSF em Ipituna. São distribuídos folders educativos sobre o uso dos suplementos e as 

orientações nutricionais. 

MDDA – Monitorização de Doenças Diarréicas Agudas 

O MDDA é o acompanhamento e avaliação contínua dos casos de diarréia aguda. 

Ações realizadas do Município: 

São notificadas as Fichas Individuais de Notificação do MDDA em 4 unidades de Saúde 

(Hospital de São Sebastião, na Secretaria de Saúde do Alto, no Centro de Saúde do Valão Barro e 

no PSF em Ipituna). Os dados são enviados para o programa. 

O Programa tem parceria com a Epidemiologia e a Vigilância Sanitária, para investigação 

dos casos de diarréia. 

Programa de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial 

O Programa funciona com o HiperDia que é um sistema informatizado que permite cadastrar 

e acompanhar os portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, captados e vinculados às 

unidades de saúde ou equipes de Estratégia de Saúde da Família do Sistema Único de Saúde – SUS, 

gerando informações para profissionais e gestores das secretarias municipais, estaduais e ministério 

da saúde. 

São realizadas reuniões do Grupo de DM e HAS desenvolvidas em 3 unidades: Secretaria de 

Saúde de  São Sebastião do Alto, Centro de Saúde do Valão do Barro e no PSF de Ipituna que por 

sua vez são realizadas uma vez por mês, onde dispomos de uma equipe multidisciplinar elaborando 

palestras , através da Educação em Saúde, monitoramento da glicemia e pressão arterial. Paralelo a 
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isto, ocorre a consulta médica para os pacientes, visando melhoria do cuidado e da assistência a 

saúde dos usuários. 

Programa de Controle do Tabagismo 

O Programa de Controle do Tabagismo tem como objetivo geral reduzir a prevalência de 

fumantes e a conseqüente morbi-mortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco e 

como objetivos específicos, reduzir a experimentação e iniciação do fumar, reduzir a aceitação 

social, reduzir a exposição à poluição tabagística e aumentar a cessação de fumar. 

Tem também como objetivo a prevenção de doenças na população através de ações que 

estimulam a adoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis e que contribuam para a redução 

da incidência e mortalidade por câncer e doenças tabaco relacionadas. 

As ações do Programa são desenvolvidas em parceria pelas três instâncias governamentais: 

federal, estadual e municipal. 

Em São Sebastião do Alto está implantado desde 2011 na Secretaria Municipal de Saúde e 

Higiene, sendo desenvolvido nos três distritos nas Unidades de ESF. 

As ações educativas dividem-se em pontuais e contínuas. 

As ações pontuais envolvem campanhas (Dia Mundial sem Tabaco e Dia Nacional de 

Combate ao Fumo), que têm como perspectiva comum a sensibilização e informação da 

comunidade e as lideranças em geral sobre o assunto. 

Outro passo importante nesse processo implica no desenvolvimento de ações que apóiem o 

fumante que queira parar de fumar. Desta forma, reuniões são realizadas semanalmente no sentido 

de colaborar com os pacientes que procuram as Unidades de Saúde com o objetivo de parar de 

utilizar o tabaco. 

Apesar de contar com a ajuda das equipes de Educação em Saúde, ESFs e Vigilâncias 

Sanitária, Ambiental e Epidemiológica, existem entraves no trabalho de equipe, pois a necessidade 

da colaboração de professores capacitados nas escolas, fiscais sanitários mais atuantes nos locais 

onde o ato de fumar é proibido e a atenção dos profissionais médicos é sempre deficiente. 

Vigilância em Saúde 

A Vigilância em Saúde busca contemplar os princípios da integralidade e da atenção, 

combinando diversas tecnologias para intervir sobre a realidade da saúde. Cabe a Vigilância em 

Saúde atuar no âmbito de proteção contra danos, riscos, agravos e determinantes dos problemas de 

saúde que afetam a população. 
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As ações executadas pela Vigilância em Saúde são definidas em função do risco 

epidemiológico, sanitário e ambiental em saúde, existentes no Município incorporando o maior 

conhecimento possível e integrando a área da assistência ao modelo epidemiológico adotado. 

Em São Sebastião do Alto ela apresenta a seguinte estrutura: Vigilância Epidemiológica, 

Vigilância em Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária, Programa de Imunização, DST/AIDS e 

Hepatites Virais, Controle da Tuberculose e Controle da Hanseníase e o desafio de implantar bem 

como ações de Saúde do Trabalhador. 

Vigilância Ambiental em Saúde 

A incorporação da vigilância ambiental no campo das políticas públicas de saúde é uma 

demanda relativamente recente no Brasil. Um dos principais desafios da vigilância ambiental em 

saúde é a definição do seu objeto e a especificidade de suas ações.  

O conceito ampliado de exposição, tratado não como um atributo da pessoa, mas do 

conjunto de relações complexas entre a sociedade e o ambiente, é central para a definição de 

indicadores e para a orientação da prática de vigilância ambiental. Entre as dificuldades encontradas 

para sua efetivação no Sistema Único de Saúde estão a necessidade de reestruturação das ações de 

vigilância em saúde e a formação de equipes multidisciplinares, com capacidade de diálogo com 

outros setores, além da construção de sistemas de informação capazes de auxiliar a análise de 

situações de saúde e a tomada de decisões.  

Em São Sebastião do Alto, somente em 2011, a Vigilância Ambiental foi desatrelada da 

Vigilância Sanitária e se por um lado a dedicação às ações da Ambiental foi intensificada, pois 

garantiu-se  mais tempo para a vigilância da água (VIGIAGUA), solo (VIGISOLO), ar (VIGIAR) e 

desastres naturais (VIGIDESASTRES); por outro lado a parte dos autos de notificação, de infração, 

entre outros documentos importantes para as ações da Ambiental ficou exclusivamente pertencendo 

à Sanitária. Desta forma faz-se necessária a criação da Vigilância Ambiental em Saúde e sua 

regularização perante as Leis Municipais para que possa tomar para si as responsabilidades 

inerentes às suas competências. 

Também é da competência da Vigilância Ambiental o controle de zoonoses e o combate a 

vetores responsáveis por algumas doenças importantes na saúde pública como Dengue, Malária, 

Doença de Chagas, Esquistossomose, Leishmaniose, Leptospirose, entre outras. Para tanto a ajuda 

de centros de referência como a FIOCRUZ e IVB são importantes instrumentos no 

controle/combate a estas enfermidades. A Vacinação Antirrábica animal (CÃES e GATOS) é feita 

anualmente e as vacinas são aplicadas por equipe treinada para este fim. 
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Os desafios da Vigilância Ambiental para o ano de 2014 em diante serão: 

 Implantação dos exames físico-químicos na vigilância da qualidade da água 

(VIGIÁGUA) com a aquisição de clorímetro, turbidímetro e phagâmetro pela SMS. 

 Implantação do Programa Monitora Dengue que melhorará a qualidade do serviço 

prestado pelos Agentes de Combate a Endemias além de ser instrumento de 

informação mais preciso e auxiliar na logística do trabalho de controle do Aedes 

aegypti. 

 Implementação dos Programas VIGIAR e VIGISOLO considerando a proximidade 

com os  municípios de Macuco e Cantagalo onde estão em funcionamento fornos de 

queima de resíduos tóxicos, que com o movimento dos ventos, faz de São Sebastião 

do Alto local vulnerável e aumenta os riscos para a população. 

 Implantação do Programa VIGIAGROTÓXICO para monitorar e orientar o uso de 

substâncias nocivas à saúde nas lavouras além de auxiliar o Programa de Saúde do 

Trabalhador. 

Vigilância Sanitária 

A Vigilância Sanitária trabalha um conjunto de ações no âmbito das práticas de saúde 

coletiva, assentada em várias áreas do conhecimento técnico científico e em bases jurídicas que lhe 

confere o poder de normatização, educação, avaliação e intervenção, capazes de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde, visando garantir a qualidade do processo de produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços relacionados à saúde, e das condições de vida e trabalho dos cidadãos. 

A Vigilância Sanitária funciona no prédio da Secretaria Municipal de Saúde situada na Rua 

Dr. Eurico Cerbino, 118 – Centro. Não possui veículo próprio para realização das ações, o que 

impossibilita o alcance da maior parte das metas do plano de ações. 

As atividades desenvolvidas pela VISA do município seguem a determinação da ANVISA, e 

são elas: 

 Atividades educativas para o setor regulado 

 Investigação de eventos adversos e/ou queixas técnicas 

 Exclusão de cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária com 

atividades encerradas. 

 Inspeção dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária 

 Aprovação de projetos básicos de arquitetura 
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 Investigação de surtos de doenças transmitidas por alimentos 

 Atividade educativa para a população 

 Recebimento de denúncias/reclamações 

 Atendimento à denúncias/reclamações 

 Cadastro de serviços de alimentação 

 Inspeção sanitária de serviços de alimentação 

 Licenciamento sanitário de serviços de alimentação 

 Fiscalização do uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em ambientes 

coletivos fechados, públicos ou privados.  

 Instauração de processo administrativo sanitário 

 Conclusão de processo administrativo sanitário; 

Programa Municipal de Imunização 

O Programa Nacional de Imunização tem como objetivo erradicar ou manter sob controle 

todas as doenças que podem ser erradicadas ou mantidas sob controle por meio de vacinas, 

garantindo saúde com comportamento técnico e ético, de forma objetiva e prática. Visa aprimorar a 

pactuação das metas de cobertura vacinal e o acompanhamento dos resultados das ações de 

vacinação não somente se restringindo a vacinação de rotina, mas também em todas as campanhas 

anuais realizadas. Visa também como fator relevante, a promoção da saúde para possibilitar a nossa 

sociedade um maior entendimento sobre seus benefícios, tanto para a saúde individual quanto para a 

coletiva, observando o aumento gradativo da expectativa de vida, gerando a necessidade de todo um 

trabalho para garantir saúde, bem-estar e qualidade de vida para todos. Em nosso município a 

Imunização se concentra também no sentido de eliminar ou controlar todas as doenças passíveis de 

imunização, preservando e aprimorando a mentalidade de que trabalhar em saúde pública é uma 

missão que requer engajamento, envolvimento e determinação por parte de todos os profissionais, 

gestores e participação social. O nosso desafio é manter a população protegida contra essas 

patologias. Quando a sociedade não percebe a presença delas por que foram eliminadas ou porque 

estão controladas, isso tem sido um grande mérito para este setor, e devido às metas alcançadas em 

nossas crianças, adolescentes, adultos e idosos demonstra um maior controle de sua saúde. Um dos 

aspectos importantes em nossas ações é o reconhecimento que os objetivos do Programa de 

Imunização só podem ser alcançados mediantes esforços coletivos e permanentes como vem 

acontecendo; isso implica em capacidade de articulação institucional e trabalho em equipe, pautada 
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em atributos de profissionalismo e dedicação pessoal. Tais ingredientes sustentam a estabilidade 

desse Programa que tem colaborado para nossa população altense de forma ativa e decisiva para um 

melhor nível de vida. 

O município, em sua estrutura, conta com 03 salas de vacinação de rotina e 01 unidade 

hospitalar. Temos implantado no hospital a administração de hepatite B nas primeiras 12 horas de 

vida. 

Temos como principais objetivos a monitorar os eventos adversos relacionados à vacinas; 

manter a qualidade dos registros dos imunobiológicos aplicados; manter a cobertura vacinal em 

95%; promover jornadas de atualização para os profissionais envolvidos na sala de vacina. 

Como entraves  temos o difícil acesso viário dos usuários do SUS aos serviços de saúde 

devido à grande extensão territorial e área rural e a aquisição de veiculo exclusivo garantiria a 

ampliação do acesso da população ao referido programa. 

Assistência Hospitalar 

O município conta com um hospital de pequeno porte executando procedimentos de média e 

alta complexidade sendo administrado pela Associação Hospitalar São Sebastião. Esta unidade 

conta com 48 leitos para internação, realizam atendimentos ambulatoriais em diversas 

especialidades, cirurgias de média complexidade e exames de médio e alto custo. 

Assistência de Urgência e Emergência 

A porta de entrada para urgência e emergência é o Hospital São Sebastião. O município 

também faz parte da Rede de Urgência e Emergência da Região Serrana e está em conjunto com os 

municípios da região se organizando para a implantação do Serviço Móvel de Urgência (SAMU). A 

Rede de Atenção às Urgências foi constituída considerando que o Atendimento aos usuários com 

quadros agudos deva ser prestado por todas as portas de entrada dos serviços de saúde do SUS, 

possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a, responsavelmente, para um 

serviço de maior ou menor complexidade, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, 

organizado em redes regionais de atenção às urgências enquanto elos de uma rede de manutenção 

da vida em níveis crescentes de complexidade e responsabilidade. 

Temos também o Centro Médico de Valão do Barro funcionando 24 horas com atendimento 

de urgência de baixa complexidade. A Unidade possui um aparelho de desfibrilador, objetivando 

aumentar a efetividade das ações na urgência. 
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Assistência Farmacêutica 

Conforme a Política Nacional de Medicamentos, a reorientação da Assistência Farmacêutica 

é uma diretriz fundamental para o cumprimento de seus principais objetivos, que são: facilitar o 

acesso aos medicamentos essenciais e promover o uso racional dos mesmos. Assim, o 

estabelecimento de um controle efetivo na execução dessas atividades assume um papel prioritário. 

No Município de São Sebastião do Alto, o Plano Municipal de Assistência Farmacêutica descreve 

que esta área compreende todas as atividades relacionadas a medicamentos destinadas a apoiar as 

ações de saúde demandadas pela comunidade. Compreende abastecimento, conservação, controle 

da qualidade, segurança, eficácia terapêutica, difusão de informações sobre medicamentos, para 

assegurar o seu uso racional.  Em sua estrutura, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza três 

farmácias básicas, onde são dispensados medicamentos da atenção básica. As medicações de uso 

excepcional são encaminhadas ao município Polo, na cidade de Cordeiro. 

Dentre as principais dificuldades encontradas na área de assistência farmacêutica, podemos 

destacar: 

 Necessidade de atualização da portaria de nomeação da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica; 

o Falta de calendário para reuniões da Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

o Criação da lista de medicamentos essenciais - REMUME (Relação Municipal 

de Medicamentos Essenciais). 

As propostas para melhoria da assistência farmacêutica no município deverão ser norteadas 

no sentido de abranger as seguintes ações: 

 Revisão da portaria de nomeação da Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

 Organizar calendário para reuniões da Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

 Elaboração do REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais). 

2.2) Determinantes Sociais de Saúde 

As diversas definições de determinantes sociais de saúde (DSS) expressam, com maior ou 

menor nível de detalhe, o conceito atualmente bastante generalizado de que as condições de vida e 

trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde. 

Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os 

fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população (Buss, 200 
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O modelo de Dahlgren e Whiteheadinclui os DSS dispostos em diferentes camadas, desde 

uma camada mais próxima dos determinantes individuais até uma camada distal, onde se situam os 

macro-determinantes. 

 

 

Figura 3 - Determinantes sociais: modelo de Dahlgren e Whitehead. 

 

Saneamento básico  

O Censo 2010 avaliou as condições de saneamento dos domicílios brasileiros, classificando-

as como adequadas, semi-adequadas ou inadequadas. Comparando-se os dados com o censo 

anterior, contata-se que, no período de 2000 a 2010, 72 municípios fluminenses apresentaram 

aumento na proporção de domicílios adequados e redução de inadequados. Outros 16 municípios 

tiveram redução tanto no percentual de domicílios adequados quanto no de inadequados (com 

aumento na proporção de domicílios com saneamento semi-adequado). Houve, portanto, no estado, 

uma redução geral do saneamento inadequado, com exceção de Itatiaia, onde esse percentual 

manteve-se inalterado, e em Aperibé, onde aumentou. Há ainda o município de Mesquita, que não 

figurava no censo anterior por ser de criação recente.  

Em São Sebastião do Alto, a evolução do indicador ocorreu conforme a figura a seguir:  
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Tabela 10 - Distribuição percentual por tipo de saneamento – série histórica 2000/2010. 

SANEAMENTO 2000 2010 

Adequado 31,0 38,9 

Semi-adequado 17,2 31,7 

Inadequado 51,8 29,5 

 

O saneamento básico elimina chances de contágio por diversas moléstias e está relacionado 

aos índices de mortalidade, principalmente infantil. O censo informa que, no município, o 

percentual de crianças entre 0 a 05 anos residentes em domicílios permanentes com saneamento 

inadequado reduziu-se de 53,4% para 28,9%.  

Quando se compara a região urbana à rural, o percentual de domicílios com saneamento 

adequado restringe-se a 3,7%, enquanto o de inadequados alcança 59,9% . 

Em 2010, conforme o censo, São Sebastião do Alto contava com 2.757 domicílios 

permanentes. Em 1.586 a coleta de lixo era feita diretamente por serviço de limpeza, e em 195 

através de caçamba de serviço de limpeza. Em 976 domicílios, o lixo era queimado, enterrado ou 

jogado em terreno baldio, entre outras possibilidades inadequadas. 

Na área urbana, o lixo é recolhido com regularidade (diariamente) em caminhões, é 

encaminhado à usina de reciclagem e compostagem  no 2° distrito, que tem capacidade de atender a 

todo município. 

O abastecimento de água era feito adequadamente, através da rede geral de distribuição, em 

1.409 domicílios. Formas inadequadas, como a utilização de poço ou nascente dentro ou fora da 

propriedade, ou o armazenamento de água da chuva, eram utilizadas em 1.348 domicílios.  

O esgotamento sanitário adequado distribuía-se entre a rede geral de esgoto ou pluvial (em 

1.109 domicílios). Outros 1.610 utilizavam formas inadequadas como fossa rudimentar, rio, lago ou 

mar e valas. Não dispunham de banheiro ou sanitário 38 domicílios.  

O município possui sistema de tratamento de esgoto sanitário no 3° distrito, Ipituna, e no 

restante se resume em fossa e filtro individual ou coletivo. Grande investimento foi feito pela 

administração pública municipal, com a construção de fossas e filtros em todas as residências rurais 

e captação de esgoto para tratamento. 
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Índice de Vulnerabilidade Municipal 

O mapa a seguir detalha os índices de vulnerabilidade, em cenário A1FI, de cada município 

fluminense. Foi atribuído o índice 0,31 à cidade de São Sebastião do Alto, situando-a em zona 

intermediária de vulnerabilidade. Duas situações podem corresponder aos municípios que se 

encontram nessa situação:  

1) municípios com alto grau de vulnerabilidade, apontados nos componentes social da 

família, saúde e ambiental, mas nos quais a demanda de capacidade adaptativa poderá ser menor em 

face à menor expectativa de ocorrência de impactos climáticos;  

2) municípios de menor vulnerabilidade (com índices baixos para os componentes 

anteriormente listados), mas que terão maior demanda de capacidade adaptativa às mudanças do 

clima.  

 

Figura 4 - Fonte: Mapeamento de Vulnerabilidade Climática. FIOCRUZ/SEA. 2011. 

A partir dos dados apresentados, que evidenciam a vulnerabilidade municipal, a 

classificação dos municípios por área de domínio em relação ao risco de escorregamentos e a série 

histórica dos desastres naturais no período 1991/2010, elaboramos a tabela a seguir quanto à 

situação do município de São Sebastião do Alto, no tocante a esses três fatores. 



 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 

Secretaria Municipal de Saúde e Higiene 
  

 

Página 31 de 55 

 

Tabela 11 - Vulnerabilidade, desastres registrados e risco de escorregamento. 

Município: São Sebastião do Alto de Morais 

Vulnerabilidade 

(1) 
Registros de Ocorrência de Desastres Naturais (2) 
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Intermediário - - - - - - 1 - 2 

1) IVMp-A1F1, onde IVMp = Indicador de Vulnerabilidade Municipal que associa fatores sociais e 

ambientais a projeção de mudanças do clima até 2040 e A1F1 = perspectiva de uso intensivo de combustíveis 

fósseis. Vulnerabilidade intermediária para IVMp-A1F1 entre 0,21 e 0,60.  

2) Registros de acidentes naturais entre os anos de 1991/2010.  

3) Grau 2: presença isolada de pontos de risco iminente. 

Mobilidade Urbana 

O município hoje dispõe de um sistema de transportes uni modal, isto é, apenas rodoviário. 

Nesse contexto, dispõem serviços prestados empresas de ônibus e táxis individuais (particulares). 

2.3) Gestão em Saúde 

Gestão como a atividade e responsabilidade de comandar um sistema de saúde (municipal, 

estadual ou nacional) exercendo as funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, 

acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. As funções gestoras no SUS podem ser definidas 

como “um conjunto articulado de saberes e práticas de gestão  necessário para a implementação de 

políticas na área da saúde” (Souza,2002). 

Pode-se identificar “nove grandes grupos de macro-funções gestoras na saúde que 

destacamos a seguir: 

Planejamento 

O Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde – PlanejaSUS – é definido como a 

atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das três esferas de 

gestão do SUS e tem por objetivo geral coordenar o processo de planejamento no âmbito do SUS de 

modo a contribuir para consolidação e conseqüentemente para a resolubilidade e qualidade da 

gestão e da atenção à saúde. 
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Assim, através dos instrumentos de gestão: Plano Municipal de Saúde e Programação Anual 

da Saúde a Secretaria Municipal de Saúde formula propostas, pactua diretrizes e as avalia no 

Relatório Anual de Gestão.  

Por tratar-se de um processo de construção mútua, o planejamento municipal da saúde deve 

estar integrado com toda a estrutura da Secretaria de Saúde, para tal serão necessárias algumas 

ações, tais como: aquisição de equipamentos, participação em cursos e treinamentos, inclusão da 

área no organograma da Secretaria e comprometimento de todos no sentido de alcançar as metas 

estabelecidas. 

Financiamento 

Por financiamento em saúde, compreende-se o aporte de recursos financeiros para 

viabilidade das Ações e Serviços Públicos de Saúde, implementados pelos Estados, Municípios e 

Distrito Federal com recursos próprios da União, Estados e Municípios e de outras fontes 

suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no orçamento da seguridade 

social. Cada esfera governamental deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo 

de saúde de acordo coma Emenda constitucional nº 29, de 2000. 

O município de São Sebastião do Alto vem destinando ao setor saúde um aporte de recursos 

superior aos 15% garantidos pela Lei Complementar 141 de 2012. Conforme o Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em saúde (SIOPS), o percentual aplicado para as ações e 

serviços do SUS/S. Sebastião do Alto é superior ao previsto em Lei. 

Participação Social 

Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, previstos na Legislação Federal, Estadual e 

Municipal, que cumprem a função de representação da sociedade no controle da política pública de 

Saúde. É instância deliberativa no âmbito do planejamento em saúde, bem como tem papel 

estratégico no controle e fiscalização da gestão e da prestação das ações e serviços de saúde. Nesse 

sentido, deve ter assegurada a estrutura e capacidade operacional adequada ao cumprimento dessas 

funções, bem como ter seu papel reconhecido e respeitado pela gestão do SUS nas três esferas de 

governo. 

Os Conselhos de Saúde buscam participar da discussão das políticas de saúde tendo uma 

atuação independente do governo, embora façam parte de sua estrutura e onde se manifestam os 

interesses dos diferentes segmentos sociais, possibilitando a negociação de propostas e o 

direcionamento de recursos para diferentes prioridades. 
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Em seu parágrafo 2º, a Lei 8.142/90 define: “O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 

deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de 

governo”. 

Como desafios para o quadriênio, além da ampliação da participação do controle social no 

município, também há necessidades de montar espaço físico exclusivo para o funcionamento do 

Conselho Municipal de Saúde, objetivando o seu pleno funcionamento. 

Gestão do Trabalho em Saúde 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) na década de 1980 representou para os 

gestores, trabalhadores e usuários do sistema uma nova forma de pensar, estruturar, se desenvolver 

e produzir serviços e assistência em saúde. A partir desse momento a gestão do trabalho ganha 

relevância nacional e torna-se elemento essencial para consolidação do SUS. 

A gestão do trabalho tem merecido a devida atenção por parte de todas as instituições que 

buscam a correta adequação entre as necessidades da população usuária e seus objetivos 

institucionais. Entender a gestão do trabalho como eixo da estrutura organizacional dos serviços de 

saúde significa pensar estrategicamente, uma vez que a produtividade e a qualidade dos serviços 

oferecidos à sociedade serão, em boa parte, reflexos da forma e das condições com que são tratados 

os que atuam profissionalmente na organização. 

Em São Sebastião do Alto, a gestão do trabalho é formada em grande parte por profissionais 

efetivos, mas ainda não possui PCCS. 

Informação em Saúde 

Utilizar intensivamente a informação na gestão da saúde é, cada vez mais, o que confere o 

diferencial na qualificação do processo decisório. Esta constatação impõe a necessidade de 

implementação de estratégias políticas e técnicas que superem os limites ainda existentes na gestão 

da informação em saúde. 

No SUS/S. Sebastião do Alto tem como grande desafio aprimorar os serviços oferecidos aos 

munícipes através da ampliação dos programas de informação e informática em saúde. Consolidar a 

política de ampliação do uso da microinformática como ferramenta facilitadora da gestão, 



 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 

Secretaria Municipal de Saúde e Higiene 
  

 

Página 34 de 55 

aumentando a sua transparência e eficácia na solução dos problemas e desafios da saúde no 

Município melhorar e disponibilizar o acesso a internet em toda rede municipal de saúde. 

Infraestrutura 

A gestão do SUS/S. Sebastião do Alto tem investido na aquisição de equipamentos e acesso 

à internet, mas a ampliação deste acesso a todas as Unidades de Saúde é fundamental para melhorar 

nosso desempenho e aprimorar a qualidade dos dados gerados.  

A proposta da Gestão é investir na estrutura da atenção básica, tanto na compra de 

equipamentos quanto no restabelecimento e recuperação física de Unidades desativadas.( Guarani e 

Jabuticaba). 

Regulação, Controle. Avaliação e Auditoria  

Este é o setor que tem como atribuições as funções relativas à organização das portas de 

entrada do sistema, o estabelecimento de fluxos de referência, a integração da rede de serviços, a 

articulação com outros municípios para referências, a regulação e avaliação dos prestadores 

públicos e privados situados no município e análise e avaliação dos resultados das políticas 

municipais. 

Considerado como setor estratégico na gestão do SUS é a partir de sua organização que se 

estabelecem critérios e normas para garantir um acesso universal e de qualidade para todos os 

usuários do SUS. Em S. Sebastião do Alto este é um setor que requer uma atenção especial nos 

próximos quatro anos, por haver grande necessidade de fortalecimento de sua estrutura com 

ampliação do quadro de recursos humanos e capacitação permanente dos mesmos. 

É também a partir de análises feitas, neste setor, que se define a necessidade de 

contratualização de serviços complementares de prestação de serviços privados e seu permanente 

acompanhamento e avaliação. 
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3) Formulação de Objetivos, Diretrizes e Metas 

Eixo 1 – Condições de Saúde da População 

OBJETIVO 1: Assumir a execução das ações de Vigilância em Saúde no âmbito local de acordo com as 

normas vigentes e pactuações estabelecidas.  Fortalecendo as ações de Vigilância em Saúde para prevenção e 

controle de doenças e outros agravos 

Diretriz 1: Fortalecer as ações de Vigilância Epidemiológica - Estruturar a rede de coleta de dados 

epidemiológicos, promover a transmissão e disseminação das informações geradas. 

 

Metas Indicadores 

Investigar 100% dos óbitos infantis e fetais Proporção de óbitos infantis e fetais investigados 

Investigar 100% os óbitos maternos. Proporção de óbitos maternos investigados 

Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) 
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 

(MIF) investigados 

Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa 

básica definida 

Proporção de registro de óbitos com causa básica 

definida 

Encerrar 80% ou mais das doenças compulsórias imediatas 

registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de 

notificação. 

Proporção de casos de doenças de notificação 

compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 

60 dias após notificação 

Alimentar e enviar regulamente o banco de dados do 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 

Proporção de registros de óbitos alimentados no 

SIM em até 60 dias do final do mês de ocorrência 

Alimentar e enviar regularmente (1 lote por semana) o 

banco de dados do Sistema de Informação de Nascidos 

(SINASC) 

Proporção de registros de nascidos vivos 

alimentados no SINASC em até 60 dias do final 

do mês de ocorrência 

Garantir o envio de 52 lotes (01 por semanal) anualmente 

do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) 

Proporção de semanas com lotes do SINAN 

enviados 

Encerrar oportunamente (no SINAN) as investigações das 

notificações de agravos compulsórios registrados no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação(SINAN) 

Proporção de casos de doenças de notificação 

compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 

60 dias após notificação 

Participar dos trabalhos para traçar o perfil epidemiológico 

das doenças infecto-parasitárias na região 

Número de participações nas reuniões para 

realizar o perfil regional 

Realizar análise periódica dos dados gerados Número de análise realizada 

Realizar investigação em 80% dos casos notificados Percentual dos casos notificados investigados 
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Diretriz 2: Fortalecer as ações de Imunização 

Metas Indicadores 

Alcançar, em pelo menos 70% as coberturas vacinais (CV) 

adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança 

 

Proporção de vacinas do Calendário Básico de 

Vacinação da Criança com coberturas vacinais 

alcançadas  

Alimentar, em todas as salas de vacinas, o banco de dados 

do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) 

Proporção de salas de vacina do município 

alimentando mensalmente o Sistema de Informação 

do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)  

Ampliar e aprimorar o funcionamento da Central de Frio 

 
Número de imunos dispensados 

Monitorar 95% dos eventos adversos a vacinas Percentual de eventos adversos monitorados 

 

Diretriz 3: Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde Ambiental - Reduzir os problemas de saúde da 

população relacionados com os agravos ambientais. 

Metas Indicadores 

Garantir a vacinação antirrábica dos cães e gatos na campanha  
Proporção de cães e gatos  vacinados  na 

campanha de vacinação antirrábica canina 

Reduzir o número absoluto de óbitos por dengue Número absoluto de óbitos por dengue  

Realizar visitas domiciliares para controle da dengue  

Proporção de imóveis visitados em pelo 

menos 04 ciclos de visitas domiciliares para 

controle da dengue  

Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para 

consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro 

residual livre e turbidez. 

Proporção de análises realizadas em 

amostras de água para consumo humano 

quanto aos parâmetros coliformes totais, 

cloro residual livre e turbidez. 

Participar da elaboração do Plano Regional para Gestão de Risco, com 

apoio do Ministério da Saúde. 

Número de participações nas reuniões de 

elaboração do Plano 

Participar das capacitações dos profissionais em Gestão de Risco, com 

apoio do Ministério da Saúde. 
Número de profissionais capacitados 

Participar da elaboração Projeto Regional para a implantação do 

Centro de Vigilância em Zoonoses 

Número de participações nas reuniões de 

elaboração do Projeto 

Alimentar os dados de cadastro no Sistema de Informação de 

Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano - 

SISAGUA. 

Banco de dados alimentados mensalmente 

Inspecionar estação de tratamento de água 
Fazer 01 inspeção anual em  cada ETA do 

município 

Realizar 04 Levantamento do Índice Rápido para Aedes  aegypti 

(LIRAa). 
Número de LIRAs realizados 

Realizar visitas quinzenais em imóveis do tipo Pontos Estratégicos 

(PE) (oficinas, cemitério e ferro velho) cadastrados pelo município. 
Número de visitas realizadas 

Manter controle e monitoramento de vetores transmissores de 

zoonoses 

Número de atendimentos realizados 

mensalmente 

Desenvolver medidas de prevenção e controle de acidentes com 

animais peçonhentos. 

Número de material informativo 

distribuídos anualmente 
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Manter controle e prevenção das zoonoses transmitidas por roedores 
Número de atendimentos realizados 

mensalmente 

 

 

Diretriz 4: Fortalecer as ações de Vigilância e Fiscalização Sanitária - Intervir nos problemas sanitários no 

meio ambiente, decorrente da produção e circulação de bens e da prestação de serviços que possam colocar 

em risco a saúde da população. 

Metas Indicadores 

Realizar 100% das ações de vigilância sanitária no município 
Números de ações de vigilância sanitária 

consideradas  necessárias executadas 

Participar da estruturação de uma rede de cooperação regional 
Número de participação nas reuniões 

regionais 

Atualizar o Código Sanitário Municipal 
Código atualizado e encaminhado para a 

Casa Legislativa 

Atender 100% das denúncias recebidas Proporção das denúncias atendidas 

Regulamentar o Selo de Inspeção Municipal (SIM). Selo de Inspeção Municipal regulamentado 

 

 

Diretriz 5:Fortalecer as ações de prevenção/controle das doenças sexualmente transmissíveis, HIV/aids, 

Hepatites Virais - visando o acesso  dos munícipes às informações sobre os riscos e como se proteger das 

DSTs, HIV / AIDS e Hepatite.  

Metas Indicadores 

Garantir a realização de 100% dos exames anti-HIV nos casos novos 

de tuberculose  

Proporção de exame anti-HIV realizados 

entre os casos novos de tuberculose. 

Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos  
Número de casos novos de AIDS em 

menores de 5 anos. 

Aumentar o acesso ao diagnóstico da hepatite C.  
Número de testes sorológicos anti-HCV 

realizados  

Realizar atividades educativas de DST/AIDS/Hepatite através do 

grupo de adolescentes e nos PSFs. 
Número de atividades realizadas 
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Diretriz 6: Fortalecer as ações do Programa de Hanseníase. 

Metas Indicadores 

Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de 

hanseníase  

Proporção de cura de casos novos de 

hanseníase diagnosticados nos anos das 

coortes  

Garantir exames dos contatos intra-domiciliares de casos  novos de 

hanseníase  

Proporção de contatos  intra-domiciliares 

de casos novos de hanseníase examinados  

Implementar  a descentralização das atividades de prevenção nas 

Unidades de Saúde do Município. 

Número de Unidades com atividades de 

prevenção 

Promover seminários de prevenção, suspeição diagnóstica, tratamento 

e controle de contatos de hanseníase, para profissionais de saúde que 

atuam no município. 

 01 seminário realizado anualmente 

Definir serviço de referência para os casos de esclarecimento 

diagnóstico e quadros reacionais. 
Referência definida 

Divulgar a nova imagem da hanseníase à população, instituindo 

atividades educativas para informar e esclarecer dúvidas sobre a 

doença 

Número de atividades realizadas 

Intensificar as ações na busca ativa dos sintomáticos e no abandono 

de tratamento 
Número de busca ativa realizada 

 

Diretriz 7: Fortalecer as ações do Programa de Tuberculose 

Metas Indicadores 

Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose 

pulmonar  bacilífera 

Proporção de cura de casos novos de 

tuberculose pulmonar  bacilífera 

Ampliar em 20% a busca dos sintomáticos respiratórios através dos 

ESF / PACS. 
Percentual de busca de sintomáticos 

 



 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 

Secretaria Municipal de Saúde e Higiene 
  

 

Página 39 de 55 

 

 

Diretriz 8: Fortalecer as ações do Programa de Saúde do Trabalhador 

Metas Indicadores 

Ampliar o número de casos de doenças ou agravos relacionados ao 

trabalho notificados  

Número de casos de doenças ou agravos 

relacionados ao trabalho notificados  

Garantir o preenchimento do campo “ocupação” nas notificações 

Aprofundar o diagnóstico das doenças e riscos ocupacionais na região 

Número de preenchimento do campo 

“ocupação” nas notificações de agravos e 

doenças relacionados ao trabalho 

Acompanhar a redefinição d a localização e o funcionamento do 

Centro Regional de Saúde do Trabalhador ( CEREST) na região 

Número de participação nas discussões 

regionais sobre o CEREST 

Aprofundar o diagnóstico das doenças e riscos ocupacionais na região 
Número de ações realizadas com equipe de 

profissionais para melhorar o diagnóstico 

Implantar o Programa de Saúde do Trabalhador no município  Programa implantado 

 

Eixo 1 – Condições de Saúde da População 

OBJETIVO 2:Implementar a política municipal de saúde investindo na humanização da assistência, na prevenção da 

doença e promoção da saúde, efetivando a Atenção Básica como espaço prioritário de organização do SUS/S. 

Sebastião do Alto  e sua articulação com os vários níveis de  complexidade da atenção à saúde municipal e  com as 

pactuações estabelecidas na região, assegurando as condições de acesso aos serviços de saúde e garantindo os direitos 

dos usuários do SUS. 

Diretriz 1: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica – tendo a 

Estratégia de Saúde da Família como ação prioritária e principal porta de acesso ao SUS/S. Sebastião do Alto 

Metas Indicadores 

Promover a qualificação anual dos profissionais de saúde para a 

prevenção, diagnóstico e manejo das situações de violência. 
01 treinamento por ano 

Garantir a participação do GT de Atenção Básica como espaço 

permanente de discussão e qualificação  

Número de participações nas reuniões do GT 

na região 

Garantir a participação dos profissionais de Atenção Básica no Fórum 

Estadual de Atenção Básica (bimestral). 

Número de profissionais participantes do 

Fórum 

Manter em 100% a Cobertura populacional estimada pelas equipes de 

Atenção Básica  

100% de Cobertura populacional estimada 

pelas equipes de Atenção Básica 

Reduzir o número de internações por causas sensíveis à atenção 

básica 

Proporção de internações por condições 

sensíveis à atenção básica (ICSAB) 

Garantir a discussão sobre o tema da ESF e suas especificidades no 

GT de Atenção Básica. 
Números de participação no GT 
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Diretriz 2:Fortalecer as ações  do PAISMCA - Desenvolver ações, a partir de dados epidemiológicos, de 

promoção, prevenção e reabilitação na assistência da saúde da mulher, criança e do adolescente tendo em vista 

a redução das taxas de morbi-mortalidade. 

Metas Indicadores 

Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um 

exame citopatológico a cada 03 anos 

Razão de exames citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 

população da mesma faixa etária.  

Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 

anos de idade 

Razão de exames de mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres de 50 a 

69 anos e população da mesma faixa etária  

Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 07 

consultas de pré-natal  

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 

ou mais consultas de pré-natal  

Realizar testes de sífilis nas gestantes usuárias do SUS  Número de testes de sífilis por gestante  

Reduzir o número de óbitos maternos 
Número de óbitos maternos em determinado 

período e local de residência 

Reduzir a mortalidade infantil 
Número de óbitos infantil  

 

Reduzir a incidência de sífilis congênita 
Número de casos novos de sífilis congênita 

em menores de um ano de idade  

Aumentar a taxa em 10% de aleitamento materno exclusivo nos seis 

primeiros meses de vida da criança 
Percentual de aleitamento exclusivo 

Implementar  os grupos de gestantes no município. Número de grupos de gestante por unidade 

Rastrear 95% dos recém nascidos para: Fenilcetonúria, 

hipotireoidismo e anemia falciforme. 

Proporção de recém nascidos com exame 

realizado 

Divulgar os benefícios do parto normal, e os riscos do parto Cesário 

desnecessário em 95% das gestantes. 
Número de divulgações realizadas 

Intensificar a busca ativa das gestantes no 1º trimestre para o 

acompanhamento do pré-natal. 

Percentual de gestantes capitadas no 1º 

trimestre de gestação 

 

Diretriz 3: Fortalecer as ações do Programa de Aleitamento Materno - Promover ações de incentivo ao 

aleitamento materno exclusivo, bem como a alimentação complementar oportuna. 

Metas Indicadores 

Verificar  a prevalência de AME  através da análise do consumo 

alimentar de crianças menores de 2 anos emitido pelo SISVAN Web. 
Média de AME 

 Capacitar os enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família e PACS 

em IUBAAM.  
Número de profissionais capacitados 

Implantar a rotina de aconselhamento para  nutrizes em aleitamento na 

sala do teste do pezinho e vacinação.  
Número de nutrizes atendidas 

Aumentar a prevalência de AME em 5%. Média de AME 
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Diretriz 4: Área Técnica de Alimentação e nutrição - Atender as diretrizes da Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição atuando em programas, grupos de trabalho e demais fóruns de discussão constituídos pela SMS e 

representá-la quando necessário em outras instâncias. 

Metas Indicadores 

Manter Ambulatório de Nutrição nos três distritos 
Ambulatórios de nutrição funcionando nos 03 

distritos 

Fomentar a Comemoração da Semana de Vigilância Alimentar e 

Nutricional em parceria com o PACS e PSF em diversas localidades 

do município, estimulando práticas de alimentação saudável. 

Número de localidades que realizaram 

comemoração 

Implementar  a realização Oficina culinária nos grupos de DM e HAS 

de S. S. do Alto, Valão do Barro e Ipituna, visando a promoção da 

alimentação saudável e a prevenção de complicações cardiovasculares 

Número de oficinas realizadas 

Viabilizar a participação dos profissionais da ATAN em reuniões, 

capacitação, congressos e cursos de aprimoramento. 

Número de participação de profissionais em 

cursos 

 

Diretriz 5:Fortalecer as ações da Área Técnica de Alimentação e Nutrição -Fortalecer as ações do Programa de 

Suplementação de Ferro - Reduzir a prevalência de Anemia por Deficiência de Ferro em crianças de 6 a 18 

meses, gestantes e mulheres no pós-parto em todo o município 

Metas Indicadores 

Manter Ambulatório de Nutrição nos três distritos 
Ambulatórios de nutrição funcionando nos 3 

distritos 

Garantir a manutenção da suplementação do público alvo já incluso 

no programa 

Número de pacientes incluso no Programa 

recebendo a suplementação 

Ampliar para 50% a cobertura da suplementação no pós-parto/aborto. Percentual de cobertura 

Manter parceria com o Hospital São Sebastião para inclusão da 

prescrição de suplementação de sulfato ferroso pós-parto/aborto na 

alta hospitalar 

Parceria mantida 

Manter a realização atividades de orientação nutricional para as 

famílias acompanhadas no Programa, com vistas a fomentar o 

consumo de alimentos ricos em ferro e hábitos alimentares saudáveis. 

Número de atividades realizadas 

Manter atualizado o banco de dados informatizado do programa. Banco de dados atualizado 

Realizar busca ativa de novos usuários com o perfil do programa e 

fornecer a suplementação medicamentos 
Número de busca ativa realizada 

Ampliar para 30% a cobertura de crianças de 6 a 18 meses atendidas Percentual de cobertura  

Garantir a aquisição de sulfato ferroso e ácido fólico 
Número de solicitações da Coordenação 

municipal atendidas 
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Diretriz 6: Fortalecer o Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional - Monitorar o perfil nutricional da 

população e diagnosticar os problemas ou desvios nutricionais, visando o planejamento e à avaliação de 

políticas, programas e intervenções. 

Metas Indicadores 

Implementar  o acompanhamento de gestantes e crianças menores de 

7 anos de idade no SISVAN web. 

Percentual de gestantes e crianças 

acompanhadas pelo Sistema 

Manter o acompanhamento e tratamento nutricional quando indicado 

para as crianças menores de 7 anos 

Percentual de crianças com indicação 

acompanhadas pelo programa 

Manter o acompanhamento e tratamento nutricional quando indicado 

para as gestantes.  

Percentual de gestante com  indicação 

acompanhadas pelo programa em todos os 

distritos 

 

Diretriz 7:Fortalecer as ações para as condicionalidades do Bolsa Família -Combater a fome e a miséria e 

promover a emancipação das famílias pobres do país através do recurso financeiro e acesso aos direitos sociais 

básicos – saúde, alimentação, educação e assistência social. 

Metas Indicadores 

Aumentar para 95% a cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades  de saúde do programa Bolsa Família 

Percentual de cobertura de acompanhamento 

das  condicionalidades de saúde do Programa 

Bolsa Família 

Garantir condições de trabalho (digitador,equipamentos 

antropométricos adequados, impressora,etc.) para o coordenador 

monitorar o Programa na Rede Básica de Saúde. 

Número de solicitações da Coordenação 

Municipal do Programa atendidas 

Manter parceria com a Secretaria de Assistência Social para maior 

divulgação dos critérios do programa. 
Parceria mantida 

 

 

Diretriz 8:Fortalecer as ações da Área Técnica de Alimentação e Nutrição -Fortalecer as ações do Programa de 

Suplementação de Vitamina A - Prevenir e/ou controlar  a deficiência de Vitamina A em crianças de seis a 

cinqüenta e nove meses de idade no município. 

Metas Indicadores 

Implementar o Programa de Vitamina A na atenção básica  
Percentual de crianças que receberam 

vitamina A 

Manter atualizado o banco de dados informatizado do programa. Banco de dados atualizados 
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Diretriz 9:Dotar o nível local de instrumentos ágeis e simplificados que permitam a detecção de alterações no 

padrão local das doenças diarréicas, apontando em tempo oportuno surtos e epidemias, bem como, fornecer 

subsídios para traçar ações preventivas 

Metas Indicadores 

Manter alimentação do Sistema informatizado de MDDA. Sistema de informação atualizado 

Intensificar a notificação (SINAN) dos casos de DDA, melhorando o 

preenchimento dos dados contidos nas fichas, facilitando a 

investigação dos mesmos. 

Percentual de notificação com preenchimento 

adequado 

Reduzir o tempo na entrega das notificações. 
Percentual de notificações entregues  em 

tempo oportuno 

Realizar capacitação com os profissionais de Saúde (Agentes 

Comunitários de Saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, etc.) 

quanto à importância e como realizar as notificações do MDDA. 

Número de profissionais capacitados 

Garantir distribuição de folder educativo à população informando 

quanto a importância de procurar as unidades de saúde em casos de 

ocorrência de Doenças Diarréicas Agudas – MDDA.   

Número de material educativo destruído 

 

Diretriz 10: Fortalecer as ações do Programa de Saúde Bucal – Implementar  ações voltadas para a melhoria da 

saúde bucal, baseadas no enfoque da vigilância em Saúde, de acordo com as características e necessidades da 

população do Município. 

Metas Indicadores 

Aumentar a Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde 

Bucal  

Cobertura populacional estimada pelas 

equipes básicas de saúde bucal 

Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental 

supervisionada  

Média da ação coletiva de escovação dental 

supervisionada  

Reduzir o percentual de exodontia em relação aos procedimentos 

preventivos e curativos  

Proporção de exodontia em relação aos 

procedimentos  

Realizar ações de prevenção e detecção de câncer bucal 01 campanha anual sobre o tema 

Atualizar a padronização e manutenção de materiais e instrumentais 

odontológicos com critério de qualidade 
Padronização atualizada 

Capacitar 10% dos profissionais de saúde para identificação de 

possíveis lesões de CA. bucal e posterior encaminhamento para o 

serviço de referência. 

Percentual de profissionais capacitados 

Capacitar os ACS sobre prevenção e detecção do câncer bucal Número de ACS capacitados 

Elaborar protocolo de encaminhamento de casos suspeitos de câncer 

bucal. 
Protocolo elaborado 
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Diretriz 11: Fortalecer as ações do Programa de Saúde Mental - Oferecer aos portadores de sofrimento 

psíquico, novas possibilidades, através de ações que busquem o resgate da cidadania, inserção social e o 

aumento da resolutividade e eficácia em saúde mental. 

Metas Indicadores 

Manter a cobertura do Centro de Atenção Psicossocial 
Cobertura de Centro de Atenção 

Psicossocial  

Realizar ações de matriciamento junto com a ESF Número de ações realizadas 

Credenciar e implantar  01 Residência Terapêutica 
Residência Terapêutica credenciada e 

implantada 

Implantar projeto de geração de renda e artesanato nos CAPS Projeto implantado 

Realizar capacitação periódica dos profissionais do hospital geral Número de profissionais capacitados 

Realizar capacitação em atendimento AD e supervisão junto ao CAPS I Número de profissionais capacitados 

Realizar capacitação continuada dos profissionais da rede. Número de profissionais capacitados 

Implantar 01NASF (já aprovado na CIR-Serrana) NASF implantado 

Garantir equipe mínima para o pleno funcionamento do CAPS de acordo 

com a Portaria 336 

Equipe mínima trabalhando e pleno 

funcionamento do CAPS 

Garantir contratação de supervisão clínico-institucional de acordo com 

meta da RAPS 
Número de supervisão realizada 

Incrementar as ações de promoção e prevenção do uso de álcool e outras 

drogas em parceria com o PSE às crianças e jovens. 

Executar palestras e grupos educativos 

nas escolas da rede municipal de ensino. 

Implantar em parceria com o programa de saúde mental oficinas e grupos 

para usuários de álcool e outras drogas. 

Executar palestras e grupos educativos  

no CAPS 1 

Manter parceria com o hospital São Sebastião para atendimento dos 

usuários de álcool e outras drogas com o cadastro do leito psiquiátrico no 

Hospital Geral. 

1 leito cadastrado 
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Diretriz 13: Fortalecer as ações de Controle do Tabagismo e outros fatores de risco - reduzir a prevalência de 

fumantes e a consequente morbimortalidade por doenças tabaco relacionadas 

Metas Indicadores 

Manter credenciamento da Policlínica Municipal de São Sebastião do 

Alto à SES para implantação do Programa de Controle do Tabagismo 

no município 

Credenciamento mantido 

Manter atualizada a identificação e cadastramento da população 

tabagista; 
Cadastramento atualizado 

Ampliar o número dos grupos de tratamento aos tabagistas Número de grupos 

Garantir o tratamento medicamentoso de acordo com as necessidades 

pessoais, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para 

aqueles que tiverem interesse em cessar o hábito de fumar; 

Percentual de usuários com medicamento 

garantido 

Alimentar e retroalimentar as planilhas para que todos os fomentos 

tanto federal como estadual possam chegar a tempo hábil aos grupos 

de tratamento 

Planilhas alimentadas e atualizadas 

 

 

Diretriz 14: Fortalecer as ações do Programa de Atenção ao Idoso- Implementar ações para promoção, 

prevenção e reabilitação da saúde da população idosa de forma a assisti-la com dignidade 

Metas Indicadores 

Apoiar grupos da terceira idade nas atividades desenvolvidas Número de grupos  

Reduzir o número de mortalidade prematura (<70 anos) por Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis – DCNT (Doenças do aparelho 

circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).  

Número de óbitos prematuros (<70 anos) 

pelo conjunto das 4 principais DCNT 

(Doenças do aparelho circulatório, câncer, 

diabetes e doenças respiratórias crônicas) 

Implementar ações de promoção, prevenção através de palestras em 

educação em saúde para o grupo da terceira idade, em articulação com 

a Secretaria de Promoção Social que já mantém os grupos 

 

Número de ações desenvolvidas 

Realizar palestras de educação em saúde  para o Grupo de Hiperdia. 

 
Número de palestras realizadas 

Estabelecer  linha de cuidados junto com os PSF, e capacitação dos 

ACS, para os pacientes que estão incluídos no grupo de 

DCNT (Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas). 

 

Linha de cuidado estabelecida e número de 

ACS capacitados 

Realizar 01  campanha anualmente  de  Conscientização para o 

diagnostico precoce de Doenças Crônicas não Transmissíveis, que se 

encontra estabelecida nas diretrizes. 

Número de campanhas realizadas anualmente 

Realizar levantamento estatístico das morbidades da pessoa idosa, que 

pertencem ao grupo de DCNT,  
Levantamento realizado 

Implantar o Projeto longevidade saudável (Grupos de Ginástica) junto 

à ATI (Academia da Terceira Idade) 
Projeto implantado 
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Diretriz 15: Fortalecer as ações do Programa Saúde do Homem 

Metas Indicadores 

Realizar ações estratégicas permanentes para o enfrentamento dos 

principais problemas relacionado ao sexo masculino: câncer de 

próstata, câncer de pulmão, acidentes e violências, visando  à 

prevenção e garantido o tratamento 

Monitorar a taxa de mortalidade do câncer de 

próstata 

Realizar capacitação para os profissionais sobre o câncer de próstata 

Monitorar o percentual de exames de PSA 

realizadas na população masculina acima de 

40 anos 

 

 

Diretriz 16:  Fortalecer as ações do Programa de Controle da Hipertensão e Diabetes 

Metas Indicadores 

Manter parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e FENAD       

(Federação Nacional das Associações e Entidades de Diabetes ) 
Parceria mantida 

Garantir o acompanhamento dos hipertensos e diabéticos cadastrados 

e cadastrar os faltosos. 
Número de usuários acompanhados 

Manter os 03 grupos para discussão e orientação sobre a doença com 

participação de equipe multiprofissional atuante na área da saúde. 
03 grupos ativos 

Manter a consulta ambulatorial de nutrição no município.  
Número de consultas realizadas nos 3 

distritos 

Elaborar e implantar linha de cuidado para os hipertensos e diabéticos Linha de cuidado elaborada e implantada 

Manter atualizado as fichas de acompanhamento dos usuários Número de fichas atualizadas 

Cadastrar 100% dos usuários portadores de Diabetes Mellitus e 

Hipertensão Arterial 
Percentual de cadastramento  

Realizar novos cadastramentos Número de novos cadastramentos realizados 
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Diretriz 17: Fortalecer as ações do Programa de Educação em Saúde - Fomentar a educação continuada dos 

profissionais de saúde visando o aprimoramento do atendimento aos usuários do SUS no Município 

Metas Indicadores 

Manter espaço físico adequado, na sede da S.M.S.H., estimulando o 

estudo das ações de saúde; 
Espaço físico adequado 

Realizar no âmbito da S.M.S.H. seminários com temáticas voltadas 

para a educação continuada, proporcionando a capacitação e 

desenvolvimento profissional, destacando dentre outros temas, a ética 

no trabalho, relacionamento interpessoal, os princípios do SUS, 

atendimento ao público; 

Número de seminários realizados anualmente 

Estabelecer parcerias com instituições de ensino no âmbito público, 

visando atender as necessidades de desenvolvimento de RH, a fim de 

aperfeiçoar os profissionais em suas áreas de atuação; 

Número de parcerias estabelecidas 

Criar fórum de discussão para fomentar o estudo e análise do 

desempenho das ações de saúde 
Número de encontros do fórum 

Ampliar o número de pontos do TelessaúdeBrasil Redes Número de pontos implantados 

 

Diretriz 18: Fortalecer as ações do Programa de Saúde na Escola -  

Metas Indicadores 

Garantir  a execução de 70% das metas do termo de compromisso do 

PSE 
Percentual de metas executadas. 

 

Diretriz 19: Fortalecer as ações do programa Odontológico Escolar - 

Metas Indicadores 

Realizar Levantamento Epidemiológico da Cárie Dentária Levantamento realizado 

Realizar aplicação tópica de fluoreto gel Número de aplicações realizadas 

Realizar escovação supervisionada nas unidades escolares 
Número de escovação supervisionada 

realizadas 
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 Diretriz 20: Fortalecer as ações da Assistência Farmacêutica - Descentralizar a distribuição de medicamentos, 

visando aprimorar a política de assistência farmacêutica e de medicamentos tornando-a mais equânime. 

Metas Indicadores 

Implantar/Ampliar o número de Unidades de Saúde com o Sistema 

Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – HÓRUS  

Número de Unidades com o Sistema HORUS 

implantado  

Garantir a manutenção dos serviços farmacêuticos estruturados no 

município 

Manutenção do funcionamento das farmácias 

da Atenção Básica e central de abastecimento  

Participar da elaboração do diagnóstico sobre a assistência 

farmacêutica na região 

Número de participações nas reuniões para 

elaboração do diagnóstico regional 

Participar da estruturação da rede de cooperação regional 
Número de participações para estruturação da 

rede regional 

Implantar a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) 01 REMUME publicada 

Implantar a REMECOM (Relação Complementar de Medicamentos), 

adotando os Protocolos Clínicos Municipais e o Protocolo para 

Dispensadores. 

01 REMECOM implantada 

Padronização de medicamentos dentro dos critérios da RENAME , em 

toda a rede, sendo todos contemplados pela farmácia básica 

Número de unidades com padronização 

implantada 

Capacitar  prescritores para o manuseio dos Protocolos Clínicos 

Municipais, utilizando a orientação de Uso Racional de 

Medicamentos 

Número de prescritores capacitados 

 

Eixo 1 – Condições de Saúde da População 

OBJETIVO 3: Reestruturar a rede de atenção ambulatorial especializada, visando garantir a continuidade e a 

integralidade da atenção e ampliação do acesso a esta modalidade de atenção. 

Diretriz 1: Garantir o pleno funcionamento das Unidades de atenção especializadas 

Metas Indicadores 

Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de média 

complexidade selecionados para população residente 

Razão de procedimentos ambulatoriais de 

média complexidade e população residente  

 Garantir a manutenção, reforma, ampliação e adequação das 

Unidades  de Saúde  do município 

Número de Unidades em bom estado de 

conservação e com estrutura física adequada 
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Eixo 1 – Condições de Saúde da População 

OBJETIVO 4 :  Aprimorar e ampliar a rede de atenção hospitalar, bem como, da rede de atenção de alta 

complexidade e urgência e emergência participando ativamente dos planos e pactuações  regionais. 

Diretriz 1::  Garantir a atenção hospitalar de qualidade no município de S. Sebastião do Alto através de 

acompanhamento, manutenção e avaliação dos serviços prestados pelo Hospital  São Sebastião 

Metas Indicadores 

Aumentar o número de internações clínico cirúrgicas de média 

complexidade na população residente 

Número de internações clínico-cirúrgicas de 

média complexidade e população residente  

Ampliar os serviços hospitalares com contrato de metas firmado 01 contrato de metas firmado 

Ampliar o número de pessoas assistidas no Hospital quando 

acidentadas  
 

Proporção de acesso hospitalar dos óbitos 

por acidente  

Reduzir de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio 

(IAM).  

Número de óbitos nas internações por infarto 

agudo do miocárdio (IAM) em comparação à 

série histórica 

Aumentar o percentual de parto normal Proporção de parto normal  

 

Diretriz 2: Participar do aprimoramento, mapeamento  e avaliação das ações de atenção de alta complexidade  

e de urgência e emergência 

Metas Indicadores 

Reduzir óbitos em menores de 15 anos em Unidade de Terapia 

Intensiva  
 

Proporção de óbitos, em menores de 15 anos, 

nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).  

Aumentar a cobertura do serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU 192) com a implantação do SAMU regional, no âmbito do 

município 

 

SAMU 192 implantado na região 

Participar das discussões e implementação das ações do Plano de 

Atenção Oncológica do Estado para a Região 
 

Número de participações em reuniões para 

discutir o tema 

Participar da implementação do Plano Regional para a Rede de 

Urgência e Emergência no âmbito do município 
 

01 Plano Regional de UE implantado no 

âmbito municipal 
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Eixo 2 – Determinantes Sociais de Saúde 

OBJETIVO 1 :Implementar políticas municipais que promovam a saúde,  através da identificação dos determinantes 

sociais que interferem no bem-estar da população de S. Sebastião do Alto 

Diretriz 1: Fortalecer trabalhos e ações Intersetoriais 

Metas Indicadores 

Ampliar o número de unidades de saúde com serviço de 

notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras 

violências.  
 

Número de unidades de saúde com serviço de 

notificação de violência doméstica, sexual e 

outras violências implantado. 

Participar da realização campanhas regionais utilizando a mídia local 

(emissoras de televisão e rádio regionais) para prevenção de acidentes 

de trânsito, especialmente motocicletas. 

 01 campanha anualmente 

Participar do estabelecimento do Dia de Mobilização regional de 

Prevenção de Acidentes de Trânsito, no âmbito do município 
01 dia de mobilização estabelecido 

Participar da realização de campanhas regionais de promoção à saúde 

utilizando a mídia local (emissoras de televisão e rádio regionais) no 

âmbito do município 

01 campanha anual 

Participar do estabelecimento do Dia de Mobilização regional de 

Prevenção dos agravos (doenças isquêmicas, cerebrovasculares, 

diabetes e doenças respiratórias, no âmbito do município 

01 campanha anual 
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Eixo 3 – Gestão em Saúde 

OBJETIVO 1 :Implantar e modernizar a gestão pública em saúde buscando proporcionar maior qualidade de 

atendimento aos usuários do SUS/S. Sebastião do Alto, objetivando organizar, sistematizar e aprimorar as ações, bem 

como dar transparência à utilização dos recursos financeiros aplicados no setor. 

Diretriz 1: Fortalecer os mecanismo da gestão do SUS municipal 

Metas Indicadores 

Manter em 100% o percentual de trabalhadores que atendem ao SUS 

com vínculos protegidos  

Proporção de trabalhadores que atendem ao 

SUS, na esfera pública, com vínculos 

protegidos. 

Implantar mesa (ou espaços formais) no âmbito do município  de 

Negociação do SUS 

01 mesa ou espaços formais de negociação 

permanente do SUS, implantados e/ou 

mantidos em funcionamento.  

Elaboração do Plano Municipal de Saúde e posterior envio ao 

Conselho  Municipal de Saúde  

 Plano Municipal de Saúde enviado ao 

Conselho de Saúde  

Elaborar e Implantar Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Plano elaborado e implantado 

Implementar  01 serviço de Ouvidoria 
Proporção de municípios com Ouvidoria 

Implantada 

Estruturar o serviço de auditoria como componente municipal do 

Sistema Nacional de Auditoria - SNA  

01 componente do SNA no âmbito do 

município estruturado  

Participar da realização de  capacitação regional para as áreas de 

controle e avaliação, auditoria e regulação tendo como trabalho de 

conclusão a elaboração do Plano Municipal. 

Número de profissionais capacitados no 

município 

Garantir a presença do município na CIR com a participação dos 

gestores e técnicos nos espaços regionais propositivos e deliberativos 

Número de participação nas reuniões da 

CIR-Serrana 

Participar da reavaliação do papel do CIS-SERRA nas discussões 

sobre o consórcio na região 

Número de participação nos espaços de 

discussão sobre o consórcio regional 

Participar do mapeamento da situação relacionada à Gestão do 

Trabalho nos municípios da região 

Número de participações nas reuniões para 

realização do mapeamento 

Participar da realização de 01 Seminário regional sobre Gestão do 

Trabalho 
Número de participantes do município 

Participar da realização de Oficina Regional de Educação Permanente Número de participantes do município 

Participar da realização de 01 encontro regional sobre o planejamento 

dos grandes eventos e sobre o impacto do turismo sobre o sistema de 

saúde na região 

Número de participantes 

Elaborar proposta de uma nova estrutura organizacional da Secretaria 

Municipal de Saúde 
01 organograma elaborado 

Elaboração da Programação Anual de Saúde (PAS) e posterior envio 

ao Conselho Municipal de Saúde 
01 PAS enviada anualmente 

Elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG) e posterior envio ao 

Conselho Municipal de Saúde 
01 RAG enviado anualmente 
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Realização de prestação de contas quadrimestralmente  na Câmara dos 

Vereadores 
03 prestações por ano 

Garantir publicação em Diário Oficial das resoluções do Conselho 

Municipal de Saúde  
Número de resoluções publicadas 

Atualizar 50% dos profissionais responsáveis pela coleta de dados, 

investigação de informações, implantação de instrumentos de coletas 

de dados e análise primária dos dados gerados; 

Percentual de profissionais capacitados e 

atualizados 

Manter atualizado o site da S.M.S.H., disseminando informações. Site atualizado 

Garantir o acesso a internet de qualidade em todas as Unidades de 

Saúde do município. 
Número de Unidades com acesso à internet 

Garantir aquisição de veículos para alcance das metas pactuadas no 

PMS. 

Número de veículos adquiridos/metas do 

PMS alcançadas. 

 

 

Diretriz 2: Fortalecer o controle social e o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde 

Metas Indicadores 

Manter atualizado o cadastro do Conselho Municipal no Sistema de 

Acompanhamento dos Conselhos de Saúde - SIACS 

Proporção Conselhos de Saúde cadastrados no 

Sistema de Acompanhamento dos Conselhos 

de Saúde – SIACS 

Participar da realização de capacitação regional para os Conselhos 

Municipais de Saúde, com a participação de áreas técnicas da SES  
Número de conselheiros capacitados 

Manter as condições materiais e administrativas necessárias para o 

funcionamento do Conselho 
Número de solicitações atendidas  

Garantir dotação orçamentária de acordo com a legislação vigente. Dotação orçamentária na  LOAs. 
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Eixo 3 – Gestão em Saúde 

OBJETIVO 2 :  Reorganizar a rede de atenção através da efetivação do complexo do sistema de regulação, controle, 

avaliação e acompanhamento dos serviços contratados e conveniados de média e alta complexidade. Estabelecer 

métodos, critérios e parâmetros para facilitar o acesso e a melhoria da qualidade da assistência do SUS/S. Sebastião do 

Alto. 

Diretriz 1: Fortalecer as ações de regulação, controle e avaliação através da implantação de um complexo 

regulador e acompanhamento sistemático das ações pactuadas na PPI 

Metas Indicadores 

Aumentar o número de internações clínico cirúrgicas de alta 

complexidade na população residente  

Número de internações clínico-cirúrgicas de 

alta complexidade na população residente  

Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de alta 

complexidade selecionados para população residente  

Número de procedimentos ambulatoriais de 

alta complexidade e população residente  

Aumentar o percentual de Internações de urgência e emergência 

reguladas pelo complexo regulador  

Proporção das internações de urgência e 

emergência reguladas 

Participar do mapeamento da rede de serviços existentes na região 

de doenças isquêmicas do coração, cerebrovasculares, diabetes e 

doenças respiratórias 

 
 

Número de participações nas reuniões para 

elaboração do mapeamento 

Auxiliar, no âmbito municipal, o dimensionamento das 

necessidades de ampliação da rede com base nas linhas de cuidado 
 

Linhas de cuidado mapeadas no âmbito 

municipal 

Acompanhar a discussão para a implantação do Centro 

Especializado em Reabilitação Regional 
 

Número de participações nos espaços de 

discussão do tema 

Auxiliar no mapeamento dos serviços existentes na região de leitos 

hospitalares: UTI neonatal, UTI adulto, pediátricos, cirúrgicos - 

principalmente traumato-ortopedia e cirurgia vascular 

Número de participações nas reuniões para 

elaboração do mapeamento 

Participar da realização da revisão global da PPI semestralmente Número de participações nas revisões 

Auxiliar no mapeamento dos serviços existentes na região para 

Terapia Renal Substitutiva 

Número de participações nas reuniões para 

elaboração do mapeamento 

Auxiliar no mapeamento dos serviços existentes na região de 

consultas especializadas: pré-natal de alto risco, oftalmologia, 

neuropediatria, hematologia, urologia, ortopedia, reumatologia, 

psiquiatria, endocrinologia, cardiologia e vascular. 

Número de participações nas reuniões para 

elaboração do mapeamento 

Implantar o Complexo Regulador Municipal. 01 complexo regulador implantado 

Adotar e manter atualizados protocolos de regulação de acesso, em 

consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, estaduais e 

regionais 

Número de protocolos implantados 

Garantir o pleno funcionamento dos sistemas de regulação SER, 

SISREG, SIS-PPI 

Sistemas de regulação em pleno 

funcionamento  

Garantir o atendimento das solicitações de Tratamento Fora do 

Domicílio (TFD) da população Altense dentro das redes de atenção 

estabelecidas, assegurando  transporte , hospedagem e observando, 

sempre, o que o laudo médico preconiza como necessidade 

 

Número de solicitações atendidas 

Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

– CNES 

 

CNES atualizado 
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4) Avaliação 

A Avaliação deverá acontecer de forma permanente e abrangente acompanhando todo o 

processo das ações desenvolvidas para o alcance das metas estabelecidas. Para tanto contará com a 

composição de um grupo técnico gestor que avaliará em períodos definidos todas as etapas 

envolvidas.  

Este grupo técnico gestor fará antes da finalização de cada Relatório Anual de Gestão 

(RAG) uma avaliação ampla com considerações e recomendações para a Programação Anual de 

Saúde (PAS) do ano subseqüente. 


