1. APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Saúde (PMS) de Guajará-Mirim apresenta as
diretrizes para a gestão da saúde no período de 2018 a 2021 tendo como base
as orientações da Portaria nº 2135, de 25 de setembro de 2013 que
estabelecem o sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde.
O município de Guajará-Mirim, através da Autarquia Municipal de Saúde,
tem atribuição de coordenar a Política Municipal de Saúde em consonância
com as diretrizes definidas pelo SUS.
A Portaria 3.332/2006 definiu Plano de Saúde como instrumento básico
que “apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de
quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. Instrumento
referencial no qual devem estar refletidas as necessidades e peculiaridades
próprias de cada esfera configura-se a base para a execução, o
acompanhamento, a avaliação e a gestão do sistema de saúde, devidamente
expressadas nas Programações Anuais de Saúde tendo seus resultados
avaliados nos Relatórios Anuais de Gestão com a participação e controle da
comunidade a partir do Conselho Municipal de Saúde e da realização das
Conferências Municipais de Saúde.
O PMS orienta a definição do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) se consolidando como
fundamental instrumento de planejamento.
Os serviços assistenciais de saúde estão apresentados no PMS pela
forma como estão organizados partindo da base do sistema até os serviços
mais complexos ofertados à população dentro do Sistema Único de Saúde
desde os serviços públicos e os contratados pelo SUS. Também estão
contempladas as ações de vigilância em saúde e as propostas da Conferência
Municipal de Saúde 2017 e SISPACTO.
Este instrumento apresenta breve análise situacional do município
proporcionando informações gerais das condições em que vive a população
Guajaramirense

que

estão

expostos

os

principais

indicadores

de

morbimortalidade.
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Na análise em relação à gestão da saúde estão apresentados os
instrumentos de Planejamento, Controle e Avaliação, informações sobre o
Financiamento da Saúde no município, questões do Trabalho e Educação em
Saúde, Logística e Patrimônio, Assistência Farmacêutica, Informações e
Participação popular.
A gestão participativa e o controle social são fundamentais nesse
contexto, uma vez que permite o planejamento horizontal e ascendente e a
garantia de transparência na gestão e desenvolvimento de ações e serviços.
Para análise e definição do eixo central foram priorizados dados
destacados dentre os indicadores de saúde da população que proporcionou o
planejamento de programas e ações nas áreas da gestão da saúde, promoção
e assistência a saúde e investimentos em infraestrutura. Visando levar a saúde
mais perto da população, implementando Redes de Atenção à Saúde,
organizando-as para reduzir tempo de resposta no atendimento das
necessidades, prevenir e gerenciar doenças crônicas, aumentando a
resolubilidade dos serviços prestados.

Nas ações de saúde tem como

estratégias a ampliação da oferta de serviços na atenção básica à saúde na
lógica da Estratégia da Saúde da Família, a implantar o Núcleo de Apoio a
Saúde da Família, Academia em Saúde, Núcleo de Saúde do trabalhador,
Fortalecer a adesão do Programa de Saúde na escola e implementar serviços
especializados de média complexidade (ambulatorial e hospitalar). Outra área a
implementar é a Rede da atenção em urgência e emergência com acolhimento
humanizado, através da classificação de risco aplicada a escala de
Manchester. Outras ações como a implementação dos sistemas de informação
para a gestão da saúde eficaz, fortalecer a política de educação permanente, e
aprimorar os mecanismos de regulação de assistência à saúde nos diversos
níveis.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
O nome do município de Guajará-Mirim é de origem indígena
significando Cachoeira (Guajará) pequena (Mirim), assim já era conhecido o
local desde o século XVIII, como um dos pontos de referência geográfica na
rota Santa Maria Belém-do Pará/Vila Bela da Santíssima Trindade em Mato
Grosso. No início do século XX tornou se mais conhecida ao ser o local
escolhido para o ponto terminal da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
(Concluída em 30 de abril de 1912 e inaugurada oficialmente em 1 de agosto
de 1912). Denominada Pérola do Mamoré e Cidade Verde, teve seu
povoamento acelerado graças ao primeiro ciclo da borracha(1879/1912).
Em 1943 é constituído o Município de Guajará-Mirim, tendo sua área
territorial formada por uma parte de terra desmembrada do Estado do Mato
Grosso e a outra do Estado do Amazonas.
As características da população do município é a mestiçagem de várias
raças com os nativos (indígenas aculturados) resultando numa população
tipicamente amazônica com a predominância de”caboclos”.
Os povos indígenas são mestiços de varias etnia entre elas: Wari, Oro
Waram, Oro”Não,Oro waramixijein, Oro At, Oro Eu, Jabuti,Oro Mom . Existem
também vários descendentes de quilombolas do Vale do Guaporé, dentre eles
dos Quilombos de Santo Antônio do Guaporé, Pedras Negras, Pau-dólio,
Comunidade de Jesus e de Vila Bela da Santíssima Trindade.
A cidade possui vários descendentes de nordestinos dentre eles
pernambucanos, alagoanos, cearenses e outros. Há também vários bolivianos
e descendentes de bolivianos advindos de várias partes da Bolívia Equatorial.
Dados do Consulado Boliviano de Guajará-Mirim evidenciam que
residem no município 568 indivíduos bolivianos com idade entre 18 e 70 anos e
de 1.332 indivíduos com idade entre zero e 70 anos. Desse total, 8,11% se
encontram em situação regularizada e possuem documentação que legaliza
sua permanência em solo brasileiro. O restante, ampla maioria (mais de 91%)
permanecem na ilegalidade. De acordo com DICRE/Departamento da Policia
Federal em Brasília/DF, já ingressaram com alguns procedimentos de
regularização 461 estrangeiros, de 2012 até o mês de maio/2013.
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2.1. Estado / Região / Município
Guajará-Mirim é um município do Estado de Rondônia, Região Norte do
país, é o segundo maior município do estado em extensão territorial, com área
de 24.855,652 km², sendo 14,31 km² habitantes, com densidade demográfica
de 1,7.

Figura 1. Localização de Guajará-Mirim no Estado de Rondônia, na região
Norte do Brasil.

A figura 1 ilustra o município de Guajará-Mirim, que está Localizado a
uma latitude 10º46'58" Sul e a uma longitude 65º20'22" Oeste, estando a uma
altitude de 128 metros. Sua área é de 24 856 km², sendo o segundo maior
município do estado em extensão territorial, logo atrás de Porto Velho.Limita-se
ao norte com os municípios de Nova - Mamoré e Campo-Novo de Rondônia, ao
Leste com os municípios de Governador Jorge Teixeira e São Miguel do
Guaporé. Ao sul limita-se com Costa-Marques e Republica Boliviana. Tem o
clima tropical.
A Capital é a cidade de Porto Velho a 327 km de distância. É um dos
cinco municípios de compõem a Regional de Saúde Madeira-Mamoré.

18
Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim - Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Marechal Deodoro, S/Nº Centro. Guajará-Mirim -RO. CNPJ: 05.893.631/0002-81

Fig 2- Região de Saúde Madeira - Mamoré

Fonte: Regional de Saúde de RO, CIR 2014.

O acesso ao município é através das vias fluviais percorridas através
dos rios Guaporé, Pacaás Novos, Beni e Bolívia. Por via aérea a partir das
capitais Rio Branco (AC) e Porto-Velho (RO).

Através da via terrestre, o

acesso é feito pela BR 364 e BR 425. É um município que faz fronteira com a
República Boliviana, em percurso de apenas 2 km do Município de
Guayaramerim, cidade boliviana, com divisa através do rio Mamoré (Fig. 3).
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Figura

3.

LOCALIZAÇÃO
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E
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FONTE: Adaptado do grupo Rets,disponível em: <http:/www.igeo.ufrj.br/fronteira/mapas/%foidgemr.jpg>
Proj.Cartográfico:IranildaMoraes;Execução:Patrícia Oliveira:Data01/04/2008.

Tabela 1- Divisão administrativa – 2014
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES

Número de distritos administrativos
Nome dos distritos administrativos
Comarca a que pertence

02
Distrito de Surpresa e Distrito do Iata
Guajará-Mirim

FONTE: 2010 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

2.2. Aspecto demográfico
Os censos demográficos são planejados para serem executados nos
anos de finais zero, ou seja, a cada dez anos. Desta forma o último censo
realizado no Brasil foi no ano de 2010. No intervalo entre dois censos
demográficos, realiza-se a contagem da população e os resultados são usados
no desenvolvimento de políticas públicas e na destinação dos fundos
governamentais para as Unidades Federativas. Para o anos de 2010 a 2012
foram utilizadas projeções intercensitárias, segundo faixa etária, sexo e
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situação. De acordo com senso do IBGE de 2010, Guajará-mirim tem uma
população de 41.656 habitantes, com uma estimação em 2017 de 47. 451
habitantes, sendo assim, o oitavo município mais populoso do Estado.

2.2.1. Dinâmica populacional:
Tabela 2 - População censitária, segundo faixa etária Homem 2010
Faixa etária
Menos de 1 ano de idade

Total
400

1 a 4 anos de idade

1.696

5 a 9 anos de idade

2.252

10 a 14 anos de idade

2.356

15 a 19 anos de idade

2.138

20 a 24 anos de idade

1.948

25 a 29 anos de idade

1.756

30 a 34 anos de idade

1.605

35 a 39 anos de idade

1.470

40 a 44 anos de idade

1.295

45 a 49 anos de idade

1.095

50 a 54 anos de idade

765

55 a 59 anos de idade

624

60 a 64 anos de idade

506

65 a 69 anos de idade

353

70 a 74 anos de idade

276

75 a 79 anos de idade

184

80 a 84 anos de idade
85 a 89 anos de idade
90 a 94 anos de idade
95 a 99 anos de idade
100 anos ou mais de idade

135
62
21
9
1

FONTE: 2010 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Tabela 3 - População censitária, segundo faixa etária, Mulher
Faixa etária

2010
Total

Menos de 1 ano de idade

420

1 a 4 anos de idade

1.605

5 a 9 anos de idade

2.211

10 a 14 anos de idade

2.246

15 a 19 anos de idade

2.142

20 a 24 anos de idade

1.838

25 a 29 anos de idade

1.801

30 a 34 anos de idade

1.709

35 a 39 anos de idade

1.464

40 a 44 anos de idade

1.249

45 a 49 anos de idade

1.065

50 a 54 anos de idade

788

55 a 59 anos de idade

636

60 a 64 anos de idade

526

65 a 69 anos de idade

347

70 a 74 anos de idade

261

75 a 79 anos de idade

185

80 a 84 anos de idade

126

85 a 89 anos de idade

55

90 a 94 anos de idade

22

95 a 99 anos de idade

9

100 anos ou mais de idade

4

FONTE: 2010 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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2.2.2 - Perfil Demográfico, Distribuição da população por sexo, segundo
grupo de idade Guajará-Mirim-Rondônia, 2012.

Figura 4 - Pirâmide etária

HOMEM

MULHER

População Estimada em 2012 – Sexo e Faixa Etária
+80

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

15-19

10-14

05-09

00-04

Homem

231

466

871

1.407

2.421

3.115

3.753

2.165

2.387

2.282

2.123

Mulher

219

452

882

1.444

2.344

3.173

3.685

2.171

2.277

2.239

2.054

Total

450

918

1.754

2.851

4.765

6.288

7.438

4.336

4.664

4.251

4.176

Faixa
Etária

42.202

FONTE: IBGE

Os dados do perfil demográficos da população do município de Guajará
Mirim, em 2012, cronologicamente representam uma população constituída em
sua grande maioria por jovens na faixa etária de 20 a 29 anos, com percentual
de 17,6%, seguida da faixa de 30-39 anos, com 14,7% e 40-49 com 11,2%. A
população de 60 a 80+ correspondem a 7.3% da população geral do município.
Os dados populacionais seguem um norte muito importante para
implementação de Políticas Públicas Sociais e de Saúde voltadas para esses
segmentos populacionais tão diversificados. Ainda dentro desse contexto
temos a populacional indígena merece destaque pois e a maior população do
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Estado com 3.998 habitantes, correspondendo a 8,50% da população indígena
dentro do território municipal.

Tabela 4 - População estimada residente, por ano
Ano
2017
2010

População
47. 451
41.656

Método
Estimativa
Censo

FONTE: 2010 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Tabela 5 - Número de domicílios, segundo uso e tipo 2010.
Domicílios coletivos

44

Domicílios

Domicílios coletivos com morador

27

Domicílios

Domicílios coletivos sem morador

17

Domicílios

Domicílios particulares não ocupados

1.999

Domicílios

Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional

789

Domicílios

Domicílios particulares não ocupados vagos

1.210

Domicílios

Domicílios particulares ocupados

10.768

Domicílios

Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada

10.762

Domicílios

Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada

06

Domicílios

Domicílios recenseados

12.811

Domicílios

FONTE: 2010 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Tabela 6 - População censitária, segundo tipo de domicílio e sexo 2010.
Mulheres na área rural

2.894

Mulheres

Mulheres na área urbana

17.815

Mulheres

Homens na área rural

3.555

Homens

Homens na área urbana

17.392

Homens

FONTE: 2010 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Tabela 7 - População estimada residente, por domicilio 2010.
População residente

41.656

Pessoas

População residente rural

6.449

Pessoas

População residente urbana

35.207

Pessoas

FONTE: 2010 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

24
Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim - Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Marechal Deodoro, S/Nº Centro. Guajará-Mirim -RO. CNPJ: 05.893.631/0002-81

Tabela 8 - População residente em Guajará-Mirim, por cor/raça – 2010
Cor/raça

População

Branca

8.920

Preta

3.105

Amarela

17.448

Parda

623

Indígena

3.994

Sem declaração da cor/raça

0

FONTE: 2010 IBGE

2.2.3. Índice de desenvolvimento humano em Guajará-Mirim.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa
de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros
fatores para os diversos países do mundo. É uma maneira padronizada de
avaliação e medida do bem-estar de uma população, especialmente bem-estar
infantil. O IDH de Guajará-Mirim 1991 a 2010 corresponde ao crescimento de
40,38%,ou seja, saindo do 0,468 para 0,657, ocupando a 17ª, posição entre os
52 municípios de Rondônia.

Tabela 9– Demonstrativa de evolução do IDH de Guajará-Mirim.
Anos

IDHM

1991

0,468

2000

0,573

2010

0,653

FONTE: PNUD: Atlas Brasil 2013.

3. Aspectos Socioeconômicos e de Infraestrutura
3.1. Principais atividades econômicas
As atividades econômicas do município de Guajará-Mirim têm como
base a pecuária, aqüicultura,agricultura e a área de Livre comercio e a Zona
Franca de Guayaramerín com importação e exportação de mercadorias. A área
de Livre comercio e administrada pela SUFRAMA, onde a negociação de
produtos é feita com suspensão ou isenção do Imposto (II) e do Imposto sobre
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Produtos Industrializados (I.P.I.). A ALCGM representa 0,33% do município de
Guajará-Mirim, é importante socioeconomicamente para a dinâmica da
atividade comercial do município.
Os indicadores de emprego no Município demonstram que em 2015 a
população economicamente ativa totalizava 35.485 pessoas. Desse total,
estavam ocupadas 15.698 e 19.787 estavam desocupadas.

Tabela 10 – População Economicamente Ativa 2010
Informações

Ano

População Economicamente 2010

Quantidade
Empregos

Unidade

35.485

Pessoas

Ativa
Homens

2010

17.810

Pessoas

Mulheres

2010

17.675

Pessoas

População Ocupada

2010

15.698

Pessoas

População desocupada

2010

19.787

Pessoas

FONTE: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2010.

No campo da atividade comercial/serviços, a ALCGM absorve uma parte
da demanda expressiva dos incentivos fiscais. Em que pese ser a atividade
comercial e/ou de serviços, identificou-se que há uma oferta de empregos
diretos geridos a partir da necessidade de mão de obra local.

Tabela 11– Estatísticas dos Cadastros Central de Empresas - 2015
Anos

2013

2014

2015

Número de unidades locais

Unidades

718

685

691

Pessoal ocupado total

Pessoas

4.725

4.705

4.810

Pessoal ocupado assalariado

Pessoas

3.955

4.033

4.066

Salários e outras remunerações

Mil Reais

72.338

74.997

87.475

Salário médio mensal

Salário

2,1

2,0

2,1

Mínimo
Número de empresas atuantes

Unidades

691

665

70

FONTE:IBGE. Cadastro Central de Empresas 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.
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Em 2015, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 10.3%.
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo
por pessoa, tinha 41.4% da população nessas condições, o que o colocava na
posição 28 de 52 dentre as cidades do Estado de Rondônia.
A atividade econômica do município através da agricultura acontece a
produção de arroz, feijão, mandioca, milho, banana e café entre outros
produtos fazem parte da economia do município.

Tabela 12–Atividade Economia na Agricultura permanente, temporário e
2015-2016
Informações

Quantidade 2015

Quantidade 2016

Unidade

Produção de arroz

14

150

Toneladas

Produção de banana

160

240

Toneladas

Produção de cacau

1

0

Toneladas

Produção de café

6

6

Toneladas

Produção de feijão

7

27

Toneladas

9.000

9.400

Toneladas

Produção de milho

0

90

Toneladas

Amendoim

1

1

Toneladas

Milho

90

675

Toneladas

Goiaba

10

10

Toneladas

Palmito

5

5

Toneladas

Urucum

9

10

Toneladas

Laranja

27

36

Toneladas

Tomate

16

17

Toneladas

Melância

60

84

Toneladas

Cana- de- açúcar

350

380

Toneladas

185.000

185.000

Produção de mandioca

Abacaxi

Frutos

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2017
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De acordo com censo 2016, Guajará-mirim possui dentro do contexto
econômico a criação de animais, bovino, suíno, aves e aqüicultura, As quais
são descritos abaixo os resultados dessas atividades econômicas.

Tabela 13–Atividade Economia com criação de animais produtores - 2016
Informações

Ano

Quantid

Unidade

Bovino

2016

124.906

Cabeças

Eqüino

2016

1.739

Cabeças

Bubalino

2016

14

Cabeças

Suíno

2016

1.551

Cabeças

Caprino

2016

23

Cabeças

Ovino

2016

1.142

Cabeças

Galináceos

2016

11.000

Cabeças

Aquicultura - Jatuarana, piabanha

2016

42.330

Kg

Aquicultura - Pacu e patinga

2016

22.257

Kg

Aquicultura - Pintado, cachara,

2016

33.480

Kg

2016

58.950

Kg

e piracanjuba

cachapira e pintachara, surubim Aquicultura - Pirarucu
Aquicultura - Tambaqui

2016

525.133

Leite de vaca

2016

2.531

Mel de Abelha

2016

88

Kg
Litros
Kg

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2017

Tabela 14– Atividade de Extração Vegetal e Silvicultura no município, ano
2013 a 2016
Produto e ano

2013

2014

2015

20
16

Produtos da Extração Vegetal - açaí

442

406

501

500

Produtos da Extração Vegetal - açaí - valor 884.000,

974,000

1.067,

1.0

da produção (R$)

,00

00

50,

-quantidade produzida (toneladas)
00
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00
Produtos da Extração Vegetal – castanha- 574

632

663

do-pará produzida (toneladas)

67
0

Produtos da Extração Vegetal - castanha- 861.000,

1.680,0

1.764,

1.8

do-pará - valor da produção (R$)

00,00

000,00

76,

00

00
0,0
0
Produtos da Extração Vegetal - Borrachas - 20

22

22

24

Produtos da Extração Vegetal - Borrachas - 34.000,0

46.000,

47.000,

51.

hévea - valor da produção (R$)

00

00

00

hévea - quantidade produzida (toneladas)
0

0,0
0
Produtos da Extração Vegetal - Madeiras - 15.586m³

15.586

madeira em tora - quantidade produzida

m³

7.501m³

1.3
45

(metros cúbico)

m³

Produtos da Extração Vegetal - Madeiras - 1.235,00

1.235,0

608.000

20

madeira em tora - valor da produção (R$)

0

,00

3.0
00,
00

Produtos

da

Extração

Vegetal

- 1

1

1

1

23.000,

22.000,

25.

00

00

00

Oleaginosos - copaíba,produzida (tonelada)
Produtos

da

Extração

Vegetal

- 20.000,0

Oleaginosos - copaíba - valor da produção 0
(R$)

0,0
0

Produtos da Extração Vegetal - Madeiras - 1.741m³

1.174m³

1.669m³

lenha - quantidade produzida

00
m³

Produtos da Extração Vegetal - Madeiras - 52.000,0

52.000,

55.000,

lenha - valor da produção (R$)

00

00

0

00

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.
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Tabela 15 – Empregos 2015
Informações

Ano

Quantidade

Unidade

Número de

Jan/Jun/2015

983

Unidades

Emprego - admissão

Jan/Jun/2015

458

Pessoas

Emprego - desligamento

Jan/Jun/2015

532

Pessoas

Emprego - saldo

Jan/Jun/2015

74

Pessoas

Empregos Formais

1º jan/15

2.988

Pessoas

Estabelecimentos

FONTE: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

3.2. Renda, Pobreza e Desigualdade social
Apesar de apresentar melhora no percentual de população em extrema
pobreza, passando de 14,84% em 1991, para 10,38% em 2010, Guajará-mirim
registra ainda um alto índice de população vivendo em extrema pobreza, que
somados a população de pobres representam um percentual de 33,85% da
população.

Tabela 16 – Proporção de pessoas com renda baixa
Ano

Ano

1991

2000

2010

Renda per capita em R$

176,84

418,27

475,62

% de extrema pobreza

14,84

18,08

10,38

% de pobreza

39,17

34,02

23,47

Índice de Gini

0,6024

0, 6093

0,5586

Informações

Ano

FONTE:IBGE 2010.
Notas: O salário mínimo do último ano para o qual a série está sendo calculada torna-se a
referência para toda a série, salário mínimo de 2010, é de R$ 510,00.

Tabela 17 – Renda média domiciliar per capita 2010
Rendimento Domiciliar per capita - 2010

Até 1/2 salário mínimo

3168 32,07%

De 1/2 a 1 salário mínimo

3097 31,35%

De 1 a 2 salários mínimos

1910 19,34%
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De 2 a 5 salários mínimos

1396 14,13%

Mais de 5 salários mínimos

307 3,11%

FONTE:IBGE 2010.

Tabela 18- Proporção de idosos residentes em domicílios na condição de
outro parente
Faixa etária

1991

2000

2010

60 a 69 anos

1.079

1.263

1.715

70 a 79 anos

503

774

828

80 anos ou +

181

243

427

FONTE:IBGE 2010.

3.3. Despesas e Receitas Orçamentárias
Tabela 19– Finanças Publica em 2014
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes

70.234

mil reais

Despesas orçamentárias empenhadas - Correntes

62.237

mil reais

FONTE: Contas anuais. Receitas orçamentárias realizadas (Anexo I-C) 2014 e Despesas
orçamentárias empenhadas (Anexo I-D) 2014. Disponível em:
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf. Acesso em: nov. 2017.

Tabela 20 – Produto Interno Bruto, Per capita
Produto Interno Bruto do Município de Guajará-Mirim- 2013
28247,86

Agropecuária
Indústria

28084,371

Serviços

344520,773

Administração e Serviços Públicos

208747,256
17999,67

Impostos
Produto Interno Bruto per capita 2010 - 2013
Guajará-Mirim

2010

2011

2012

2013

14355,17

16518,4

11991,83

16774,11

Fonte: IBGE em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secratarias
Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA,
2013.
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4.0. EDUCAÇÃO

Visando um processo de desenvolvimento integral da capacidade física,
intelectual e social, o Município vem atuando na rede de ensino pré-escola,
fundamental e médio; com colégios, Estadual, Municipal e outros particulares.
(tabela 22).
No nível superior contempla a Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
disponibilizando de cursos de Pedagogia, Administração, Letras,Gestão
Ambiental e Direito. Na educação profissionalizante em destaque esta o
Instituto Federal de Rondônia, ofertando diversos cursos, para jovens e adultos
e em a Escola Estadual Simom Bolivar, com ensino médio integral e
profissionalizante.

Tabela 21 – Número de Docentes na educação básica- 2016
Docentes - Ensino fundamental público

450

Docentes

Docentes - Ensino fundamental privado

62

Docentes

Docentes - Ensino médio público

88

Docentes

Docentes - Ensino médio privado

28

Docentes

Docentes - Ensino pré-escolar pública

53

Docentes

Docentes - Ensino pré-escolar privado

10

Docentes

FONTE: 2016 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Tabela 22- Números de Escola por nível-2016
Escolas - Ensino fundamental público

62

Escolas

Escolas - Ensino fundamental privado

04

Escolas

Escolas - Ensino médio

08

Escolas

Escolas - Ensino pré-escolar

16

Escolas

FONTE: 2016 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Tabela 23- Números de Matricula por nível- 2016
Matrícula - Ensino fundamental

8.869

Matrículas

Matrícula - Ensino médio

1.620

Matrículas

Matrícula - Ensino pré-escolar

1.171

Matrículas

Matricula - Creche

230

Matriculas

FONTE: 2016 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Tabela 24- Números de Matricula por nível- 2015
Matrícula - Ensino médio

1.450

Matrículas

Matrícula - Ensino médio EJA

412

Matrículas

Matrícula - Ensino Fundamental EJA

810

Matrículas

Matrícula – Ensino Educação Especial

153

Matrículas

Matrícula – Ensino Educação Profissionalizante

53

Matrículas

FONTE:MEC, INEP(instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacional-Censo 2015..

Tabela 25- IDHM no Rendimento Escolar
Informações

1990

2000

2010

IDHM e componentes

0,247

0,398

0,519

% de 18 anos ou+com

31,88

38,81

48,58

% de 5 a 6 anos freqüentando a escola

30,49

69,10

74,39

% de 11 a 13 anos freqüentando os anos

37,10

53,36

78,76

9,26

28,22

40,71

10,06

10,42

20,94

Ensino fundamental completo

finais do Ensino fundamental
% de 15-17 anos com
Ensino fundamental completo
% de 18 a 20 anos com
Ensino médio completo
FONTE: MEC, INEP 2010

Tabela 26- Taxa de Analfabetismo (Porcentagem) segundo faixa etária –
2010
Faixa etária
1991
2000
2010
15 a 24 anos

4,51

2,5

2,4

25 a 39 anos

11,4

7,2

4,7

40 a 49 anos

26,1

16,8

12,7

60 a 69 anos

47,6

28,3

25,2

FONTE: IBGE – Censo Demográfico 2010
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5.0. ASPECTOS GERAIS DE INFRA-ESTRUTURA
5.1. Água
O abastecimento de água no Município de Guajará-mirim está a cargo
da Companhia de Água e Esgoto de Rondônia (CAERD). A área urbana do
município é abastecida por sistemas de águas subterrâneos, procedente da
Estação de Tratamento de Água (ETA). Os distritos de Surpresa e Iata são
supridos por poços artesiano. Segundo IBGE o número de economia ativas, de
domicilio e residências com abastecimento de água no município é de 4.196
unidades, perfazendo um volume de água tratada de 6.641 m³.
O sistema de esgoto no município também é administrado pela CAERD.
Em 2010 poucos domicílios ainda eram contemplados por instalações
sanitárias, totalizando (893) domicílios.
A energia é fornecida pela empresa Eletrobrás Distribuição Rondônia Centrais Elétricas de Rondônia, é uma empresa de economia mista, da
administração indireta do Governo Federal, pertencente ao grupo Eletrobrás,
que atua na distribuição de energia elétrica no estado de Rondônia, chegando
até o município de Guajará-mirim, onde o consumo de energia utilizado é pago
pelo próprio cliente.

Tabela 27- Água, esgoto e energia elétrica: 2010-2014
Volume de água faturada

1.014.696

M²

Atendimento do esgoto

13.403

M

Consumo de energia elétrica total

50.565

mwh

Consumidores de energia elétrica total

13.236

Cliente

FONTE: CAERD, ELETROBRÀS

Tabela 28- Rede geral de esgoto ou pluvial
Anos

1991

2000

2010

Número de Domicílios por Instalações sanitárias

46

770

893

Número de moradores por Instalações sanitárias

2.515 2.925 2.969

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010
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5.1.2. Lixo
A coleta de lixo doméstico é realizada pela empresa ZEED, o serviço de
coleta de resíduos é realizada através de um caminhão especifico, onde o
trabalho de coleta é realizado três vezes na semana.
A cobertura de coleta em 1991 era destinada a (7.291) domicílios. Após
nove anos elevou para (9.033). Em 2010 alcançou uma cobertura de (10.684)
domicílios.
Os destinos finais do lixo são descrito abaixo na tabela- 30. Existem
famílias que sobrevivem como catadores que coleta resídua recicláveis, separa
o

material

do

lixão

e

encaminham

a

barracões

de

triagem

para

comercialização. Assim o lixo reciclável, retornando à cadeia produtiva.

Tabela 29- Destino Final do Lixo – 2010
Coletado diretamente por serviço de limpeza

6964

Colocado em caçamba de serviço de limpeza

1535

Queimado (na propriedade)

1886

Enterrado (na propriedade)

97

Outro destino

202

FONTE: IBGE - Censos Demográficos 2010 .

A Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de
saneamento em 2010. Saneamento classificados em adequado 12,99%, que
são água por rede geral, esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica
e lixo coletado diretamente ou indiretamente. Saneamento classificados em
semi- adequado 70,27%, e os inadequados que correspondem à proporção de
16,74%. (Fonte: IDB 2007 / RIPSA / IBGE).
EM

2015,

Guajará-mirim,

apresenta

20.5%

de

domicílios

com

esgotamento sanitário adequado, 15.2% de domicílios urbanos em vias
públicas com arborização e 3.1% de domicílios urbanos em vias públicas com
urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).
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6. ANALISE
NALISE SITUACIONAL EM RELAÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO
MUNICÍ
6.1. Natalidade
A taxa de natalid
idade expressa a intensidade com a qua
al a natalidade
atua sobre uma determ
minada população. É influenciada pela
la estrutura da
população, quanto à idade
id
e ao sexo. Em geral, taxas elevadas
e
estão
associadas a condiçõess socioeconômicas
s
precárias e a aspecto
os culturais da
população. Observa-se que
q houve sensível diminuição nos último
os anos, sendo
que o município de Guajará-Mirim
Guajará Mirim vem apresentando uma discreta oscilação
ao longo dos anos. A exemplo do que ocorre no país
paí e no estados
os.
No ano de 2016 foram registrados no Sistema de Informações sobre
nascidos vivos (SINASC), 762 nascidos vivos,
vivos, correspondente 16,06% (NV) de
mães residentes em Guajará-mirim.
Guajará
Do total de 223, foram de mulheres com
idade inferior a 19 anos,
anos representando a taxa de 29,2%
2% mães adolescentes.
adolescentes
No período de janeiro a novembro do ano de 2017 o número
mero de (NV) foi
de 723, correspondendo
ndo à taxa de 15,2% de (NV). Quanto às mães na faixa
etária menor de 19 anos, perfazendo a taxa de 4,6% em 2017. (Gráfico 1).
1)

Gráfico 1- Número de nascidos vivos por residência mãe segundo
município 2013 a Novembro de 2017.
2017

1.000

879

923
831

800

762

600
400
200
0
2013

2014

2015

2016

723

2017 nov

FONTE:: Sistema de Informação sobre
sob Nascidos Vivos (SINASC)- 2017

Em relação a proporção de recém-nascido
nascido de baixo peso, RN com peso
de 1500kg a 2.499kg, identifica-se
identifica
um declínio constante nos últimos cinco
anos. Indicativo do fortalecimento do pré-natal
pré natal (rede cegonha), através da
cobertura de estratégia de saúde da família.
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Gráfico 2- Número de nascidos vivos de baixo peso por residência e ano.

53
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30
17

2013

2014

2015
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FONTE:: Sistema de Informação sobre Nascidos
Nascid Vivos (SINASC)- Novembro de 2017.

O baixo peso ao nascer pode sinalizar risco de óbito infantil. A consulta
de puericultura realizada pelas equipes tem um significado positivo, para
redução do risco.
Quanto à taxa de mães adolescentes, nas faixas etárias de 10 a 14
anos, apresentou discreta redução do índice
ce de nascidos vivos ao longo do
período 2016 a 2017(Gráfico
(Gráfico 3).

Gráfico 3- nascidos vivos por grupo etário de mãe abrangência, ano 2013
a 2017
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FONTE: Sistema de Informação sobre Nascido Vivos (SINASC)- novembro de 2017

Já as adolescentes na faixa etária 15 a 20 anos apresentaram
elevação de 2013 a 2014, declinando em 2015, e posteriormente elevando em
2016 e 2017.
A taxa de natalidade das adolescentes expressa à intensidade com a
qual a natalidade atua sobre a população alvo, considerada de alto risco. A
vulnerabilidade pode ser influenciada pela desestrutura familiar, associadas a
condições socioeconômicas precárias e a aspectos culturais da população.
Observa-se que houve sensível diminuição nos últimos anos.
No que se refere à taxa de nascidos vivos de mães na faixa etária de 31
a 40 anos nos anos de 2013 a 2014. Com uma queda brusca em 2015.
Elevando-se ao valor de 2014. Havendo um declínio em 2016 a 2017. Em
mulheres de 40 anos a mais, manteve um declínio proporcional ao longo dos
anos até 2017.
Outra variável importante refere-se aos nascimentos a termo (gráfico 4),
isto é, os nascimentos que aconteceram entre a 37ª a 41ª semanas de
gestação, período considerado ideal para a realização do parto. Entre 2013 e
2015, foram proporcionais os episódios. Em 2015 houve um acréscimo de
nascidos vivos a termo menor que os períodos anteriores, em curva crescente
em 2016, e decrescente em 2017 conforme representa o gráfico.

Gráfico 4- Número de nascidos vivos 37- 41 semanas abrangência e ano.
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FONTE: Sistema de Informação sobre Nascido Vivos (SINASC)- dezembro de 2017
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Quanto a proporção de mães com mais de 7 consultas por
ano,observou-se em 2013 foram 350,(39,8%) consultas correspondendo ao
(NV). Em 2014 foram realizadas 290 pré-natal com 7 consultas 31,4% (NV).
Observa-se um resultado satisfatório de nascidos vivos de mães com número
de mais de 7 consultas pré-natal em 2016, com o total de 656 consultas,
alcançando um percentual de 86,1% dos (NV). Já em 2017 ocorreu um declínio
numero de pré-natal com 7 consultas correspondente a 44,2% do total de
(NV).

Gráfico 5- Proporção de Nascidos Vivos com 7 ou mais consultas Prénatal no município de Guajará-Mirim 2013 a novembro 2017.

44,2
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FONTE: MS/SVS/DATASUS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC, 2017
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Já o correspondente a gestantes com 4-6 consultas de pré-natal, e, 2015
houve um número de 333 mulheres faltosas a consultas do pré-natal, de
acordo com o que é preconizado pelo ministério de saúde, de até 7 consultas
mínimas. Comparados a 2016 e 2017 com discreto declínio comparado ao
anterior. Segue o mesmo analise do número de mulheres faltosas no pré-natal
com 1 a 3 consultas no período gravídico 134 gestantes (10,2%).
Enfatizamos que a consulta do pré natal é muito importante para
assegurar a saúde do binômio (gráfico 5). Um bom acompanhamento do prénatal, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do qualitativo, certamente
apresentará bons resultados nas demais variáveis e reduz os riscos de
desfechos desfavoráveis quanto à saúde da gestante e da criança. Outra ação
importante é o fortalecimento da cobertura das equipes de Saúde da Família
nos respectivos territórios de abrangência, bem como estratégias de completar
o

pré-natal

com

a

consulta

puerperal

e

do

recém

nascidos,

e

acompanhamentos dos relatórios mensais das equipes para monitoramento da
efetividade das ações para alcance das metas.
Sobre o tipo de parto realizado, cabe uma observação sobre todos os
partos realizados na cidade, independentemente da residência ou idade da
gestante. Na serie histórica de mães de nascidos vivos com parto normal
houve uma tendência elevada de partos normais consideradas resultados
satisfatórios entre 2013 a 2017. Porém esses percentuais ainda precisam
alcançar 75% da meta.

Quanto aos partos cesáreos ainda permanece alta

37% o percentual em desacordo com o preconizado pelo Ministério de Saúde,
a meta estabelecida é no máximo 25% dos partos cesáreos.
Com o fortalecimento das ações da Rede Cegonha no município, varias
ações estão sendo cumpridas para garantir o atendimento de qualidade,
seguras e humanizada para todas as mulheres, o que favorável ao alcance dos
resultados estabelecidos pelo MS. É importante enfatizar que alguns
instrumentos operacionais estão em fase de conclusão que irão contribuir para
o alcance desse objetivo, a exemplo elaborar protocolos municipais de
assistência ao pré-natal, que posteriormente deverão estar integrados aos
protocolos de parto e os nascimento, com classificação de risco obstétricos e
boas práticas baseadas em evidências científicas, uso de partograma, planos
de partos instituídos na maternidade do Pró-Saúde.
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Gráfico 6- Percentual de Nascidos Vivos de mães residentes, por tipos de
partos.
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A gravidez na adolescência é dos fatores responsáveis pelo parto
cesáreo. Considerada uma gestação de alto risco. Ressaltasse que o trabalho
preventivo em educação em saúde é uma ação que ajuda na redução de alto
índice de partos prematuros, cesáreo e complicações perinatal.
Em 2017 o município pactuo no SISPACTO o indicador Proporção de
gravidez na Adolescência entre as faixas etária de 10 a 19 anos, em 23,00%, o
resultado até dezembro de 2017 alcançou uma proporção de 30,4 de
adolescentes grávidas, comparadas ao total de NV ao ano.
As ações desenvolvidas pelas equipes de estratégia de saúde da
família, de forma efetiva e intensificadas nas unidades básicas, escolas
(programa saúde na escola), comunidade e maternidades são muito
importante, pois subsidia o processo de planejamento da gestão e avaliação de
políticas e ações voltadas para a promoção da saúde sexual e saúde
reprodutiva de adolescentes.
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6.2. Mortalidade
A Mortalidade proporcional por faixa etária, que constitui uma
representação segundo grupos etários prefixados, inclui óbitos fetais e infantis,
óbitos em menores de 5 anos, óbitos materno e em mulheres em idade fértil,
óbito na faixa etária 5 a 74 anos por causas evitáveis, óbitos por causa externa.

Gráfico 7- Coeficiente de óbitos fetal segundo abrangência e ano no
Município de Guajará-mirim, 2013 a 2016
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O coeficiente de óbitos fetais são aqueles que acontecem num período
igual ou maior que 22 semanas de gestação. Em 2013 aconteceram 15 quinze
óbitos fetal, correspondente a 17,0/1000 Nascido vivo, a maior parte deles se
enquadravam na categoria não evitáveis. Em 2014 reduziu para 10 dez, o
número de óbitos 10,8/1000 Nascidos vivo. Em 2015 o declínio alcançou 4
quatro óbitos fetais, correspondendo a 4,8/1000 nascido vivo.Em 2016
permaneceu o mesmo valor de 4 quatro 5,2/1000 nascido vivo.
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Gráfico 8- Coeficiente de óbitos infantil segundo etária e ano no Município
de Guajará-Mirim/RO,
Mirim/RO, 2013 a 2016.
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A taxa de mortalidade infantil média é de 19,57 óbitos por 1000 nascidos
vivos.em
em 2013 alcançou 12,52% de mortalidade infantil. Dos 11 onze óbitos
infantis ocorridos em 2013, por menores de 01 ano, o total de 08 oito (79%)
(79
ocorreu em período perinatal (7 a 27 dias). Em 2014 foi o ano que ocorreu
maior número de óbitos infantil comparados aos anos anteriores, houve um
número elevado de 19 dezenove 20,5 óbitos infantis por 1000 nascido vivo,,
vivo,
sendo que 14 quatorze óbitos ocorreram no período perinatal. (15,1%)
(15,1
e 5
óbitos infantis(5,4%). Em 2015 ocorreu um pequeno declínio,
declínio foram 16
dezesseis 19,2 óbitos para cada 1000 nascido vivo em menores de 1 ano.
Sendo 7 sete(84%) óbitos no período perinatal,
perinatal, e 9 nove(10,8%) no período
pós neonatal

(28 a 364 dias). Em 2016 ocorre novamente uma elevação,

alcançando o número
mero de 16 dezesseis 20,9 óbitos infantil para cada 1000
nascido vivo,, 11 onze (14,4%) perinatal, e 5 cinco(6,5%)
(6,5%) pós neonatal.
Comparado ao ano de 2017 com menos nascido vivo,, já ocorreram 16
dezesseis 22,1 óbitos infantis para cada 1000 nascidos vivo ao ano.
As taxas são consideradas altas, pois há necessidade de fortalecer as
políticas publicas de saúde voltada a criança. Avaliar efetivação da
d assistência
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pré-natal na UBS até a vinculação da gestante a maternidade, acompanhar e
monitorar através dos relatórios mensais enviado da maternidade para a
Secretaria de Saúde, os diagnósticos de agravos por internação relacionados
ao período gravídico. Fortalecer as informações do fluxo da RAS evitando a
peregrinação da gestante. Atentar principalmente para as necessidades dos
recém-nascidos na atenção hospitalar após alta médica. Implementar
treinamentos e capacitações para os profissionais da ABS em atendimento das
crianças de 0 a 5 anos.
O município pactuou a investigação de 100% dos de óbitos infantil
(masculinos e femininos), que foram investigados pelo Núcleo de Vigilância
Epidemiológica do Município os últimos cinco anos precedentes. De acordo
com o CID 10, observou-se que as principais causas dos óbitos investigados
foram às afecções originadas no período perinatal, em segundo vem as causa
Malformação congênita, deformidade, anômalia, cromossômica e em terceiro
as causa de Doença do Aparelho respiratório.

Gráfico 9- Número de óbitos infantil segundo grupo de causas Capitulo
CID 10 no Município de Guajará-Mirim/RO, ano 2016.

12%

6%

6%
CAP IV= 1
CAP XVI=6
38%

CAP XVII=6
CAP XVIII=1
DEMAIS=2

38%

Fonte: SIM – Dezembro de 2017
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Em analíse, observa-se que as afecções originadas no período perinatal
são responsável por 38%(CAP XVI) casos de óbitos infantil em menores de um
ano. Estão incluídas as seguintes afecções: feto e recém-nascido afetados por
fatores maternos e por complicações da gravidez, do trabalho de parto e do
parto; transtornos relacionados com a duração da gestação e com o
crescimento

fetal;

traumatismo

de

parto;

transtornos

respiratórios

e

cardiovasculares específicos do período perinatal; infecções específicas do
período perinatal; transtornos hemorrágicos e hematológicos do feto e do
recém-nascido ; transtornos endócrinos e metabólicos transitórios específicos
do feto e do recém-nascido; transtornos do aparelho digestivo do feto ou do
recém-nascido;afecções comprometendo o tegumento e a regulação térmica
do feto e do recém-nascido; entre outros transtornos originados no período
perinatal (CAP XVI).A outra segunda grande causa de 38% dos óbitos infantil
em analise ao longo do período de 2016 estão relacionada às malformação
congênita, deformidade,anomalia,cromossômica que inclui patologias como:
malformações congênitas do sistema nervoso, dos olhos, do ouvido, da face e
do pescoço; malformação do aparelho circulatório, respiratório,urinário,genitais,
digestivo e osteomuscular, fenda labial e fenda palatina, anomalias
cromossômicas, não classificadas; 6% são achados e sintomas e achados
anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outras
partes, e 6% estão incluídas as Doenças endócrinas e metabólicas.
Segundo a OMS classifica como Mortalidade Infantil alta quando ocorre
uma média de 50 ou mais mortes de crianças de até um ano de idade entre
1.000 nascidos vivos; média quando fica há de 20 a 49 óbitos por 1.000
nascidos e, baixa quando o índice fica abaixo de 20 mortes. No entanto quanto
menor o numero de óbitos infantil, representa qualidade na assistencia a saúde
de publico alvo. Guajará-mirim apresenta esta inserido no índice de
mortalidade média considerado pela OMS, que É importante Implementar
ações

de

vigilância

dos

óbitos

infantis

e

fetais

em

hospitais

ou

estabelecimentos de saúde que atendem crianças, integrando as discussão
dos óbitos com profissionais das Unidades de Atenção Básica. A formação de
Grupos Técnicos para análise das investigações de óbitos fortalece o trabalho
da gestão.
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Gráfico 10 - Número de óbitos de mulheres em idade fértil residência,
segundo abrangência e ano 2013-2016
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FONTE: DATASUS – Dados preliminares de 2016

De acordo com o SIM, Guajará-mirim 2015 a 2016 apresentou um índice
de mortalidade de mulheres em idade fértil consideravelmente elevado
alcançando um numero de 19 casos de mortalidade de MIF. Conforme grupo
do CID 10 as principais causas são as neoplasias, em seguida as doenças do
sistema respiratório, em terceiro lugar os óbitos por causas externas de
morbidade e mortalidade. Nessa serie histórica de 2013 a 2016, foram 14
quatorze óbitos de MIF por causas presumíveis, e 57 cinqüenta e sete foram
por causas não presumíveis. Quanto a variável de morte materna, no município
ocorreu 01 caso morte materna obstétrica indireta, no ano de 2014. As causas
obstétricas diretas podem ser desagregadas para hipertensão, hemorragia,
infecção puerperal e abortos.
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Gráfico 11 - Número de óbitos
óbi
de MIF, segundo faixa etário e ano.
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Gráfico 12 - Óbitos
bitos residência por grupo etário e ano 2013-2016,
2013
no
município de Guajará-mirim
mirim CAP CID 10
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No ano de 2013 foram registrados no Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM) 213(trezentos e treze) óbitos de residentes em Guajarámirim, correspondendo a 4,47% por 1000/hab. Em 2014 apresentou 209
(duzentos e nove) representando 4,39% de óbitos por 1000/hab. Em 2015
foram 208(duzentos e oito) o que alcançou 4,37%. Já em 2016 elevou a 212
(duzentos e doze) correspondente a 4,4% de óbitos por 1000/hab.
Outro estatística do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental do
município, que está em fase de conclusão é o numero de óbitos em 2017,
repassado o total de 126(cento e vinte seis) óbitos ate novembro de 2017.
Analisando o maior número de pessoas que morreram foi na faixa etária
acima dos 60 anos.
As principais causas de mortalidade em Guajará-mirim, na serie histórica
de cinco anos permanece o mesmo diagnóstico situacional. Destacando em
primeiro lugar de causas, as doenças do Aparelho Circulatório acometem de
forma significativa o segmento populacional de 60-80+ concentrando 52% de
todos

os

casos

ocorridos

nos

seqüentes.

As causas

externas de

morbidade/mortalidade ocupam o segundo lugar, sendo a faixa de maior
ocorrência a população de 30-39 anos. As doenças do aparelho respiratório e
endócrino/ metabólico aparecem como a terceira causa de óbitos no município.
Os Sintomas, sinais e achados anormal exame clínico e laboratorial são
identificadas como a quarta causa, sendo o segmento populacional mais
acometido a população de 60-80+, com 63% de todos os casos registrados.
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Gráfico 13- Número de óbitos por principais grupos de causa CID 10
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Gráfico 14 – Proporção de Óbitos residência por grupo Sexo segundo ano
no município de Guajará-mirim.
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FONTE: SIM - Dezembro de 2017

Em relação à distribuição por sexo, entre os homens prevaleceram os
óbitos por doenças do aparelho circulatório em seguida esta as causas
externas, e para as mulheres a principal causa de óbito foi decorrente de
doenças do aparelho circulatório, seguida por neoplasias. A terceira causa de
óbito do sexo masculino foi decorrente de neoplasia e para as do sexo
feminino, as doenças endócrinas nutricionais e metabólicas, em exemplo as
complicações da Diabetes mellitus.
Dentre a mortalidade por causas externas, os acidentes e as violências
representam modernas epidemias que assolam países do mundo inteiro,
gerando um conjunto de agravos de saúde, que compromete a vida humana,
podendo levar a óbito ou lesões permanentes e incapacitantes, elevados
números de internações hospitalar, gastos previdenciário e de materiais. As
principais causas no município, são observadas em primeiro lugar os acidentes
de transporte, seguindo de agressões e em terceiro lugar as lesões provocadas
voluntarias.
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Gráfico 15 – Total de Óbitos por acidente de trânsito, lesões provocadas
voluntariamente, agressões e quedas em Guajará-Mirím 2013 a 2017.
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Gráfico 16 - Óbitos por acidente de trânsito, segundo faixa etária, GuajaráMirím-RO 2013 a 2016.
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Os acidentes de trânsito constituem um importante problema social e de
saúde pública. Na maioria das ocorrências são jovens que estão envolvidos,
principalmente do sexo masculino na faixa etária de 20 a 39 anos. Portanto em
2015 a faixa etária de 30 a 39 anos teve um aumento significativo de acidente
de trânsito. Vários fatores podem desencadear os acidentes de trânsito entre
eles estão o consumo de álcool ou drogas, engenharia de tráfegos
inadequados, falta de sinalização, questões socioeconômicas, situações de
estresse e imprudência do motorista.
As políticas públicas de saúde voltadas a este agravo são importantes e
tem que ser fortalecida, em parcerias com órgãos intersetoriais com o objetivo
de prevenir acidentes e segurança no trânsito, com participação do Detran,
secretaria Municipal

da Saúde, Educação, Segurança Pública, Polícia de

Trânsito, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Também vale salientar a
reforma de sinalização nas ruas, pavimentação asfaltica,uma vez que a cidade
encontra-se com buracos em vários pontos da cidade.

6.3. Morbidade
O adoecimento no município de Guajará-mirim confirma a tendência
apresentada no país. As internações por doenças do aparelho respiratório de
residentes em Guajará-mirim foram a principal causa de 2013 a 2017, porém,
as internações por doenças do Aparelho geniturinário aparecem como
importante grupo de causas desde 20011, atingindo 212 internações ao longo
do período de anos analisados. As internações por doenças do aparelho
digestivo continuam sendo a terceira causa das internações e as causas
externas aparecem na sequência.
As internações no município são subdivididas em dois estabelecimentos
de saúde.

A assistência hospitalar em clinica cirúrgica e obstetrícia, e

pediátrica é realizada no Hospital Bom Pastor (Pró-Saúde). A assistência
clínica médica, urgência e emergência, incluindo cirurgias de emergência são
realizadas no Hospital Regional Perpetuo Socorro.
O

Hospital

Regional

é

um

hospital

de

médio

porte,

com

aproximadamente 56 leitos no geral. No momento funciona somente com
clínica médica, e cirurgia de emergência. Anexo ao Hospital um Pronto socorro,
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onde são atendidas as urgência e emergência. O município faz parte da
Regional Madeira-Mamoré, muito dos atendimentos de media e alta
complexidade é referenciada ao município e Capital Porto-velho a 300 km de
Guajará-mirim. Os casos de emergência por acidentes e traumas graves etc...,
são

estabilizados

e

encaminhados

diariamente

via

regulação.

As

especialidades para esclarecimento de diagnóstico também segue o mesmo
sistema através de regulação. Incluímos no atendimento de urgência a
demanda do município vizinho Nova-Mamoré, próximo a 45 Km de GuajaráMirim, uma vez que a referência também é Porto-Velho. Não podemos deixar
de fora em nossas internações e atendimento ambulatorial aos estrangeiros
fronteiriços, a qual ainda não existe um tratado de acordos de compensação
pelas autoridades competentes do caso. Muitos são internados e atendidos
sem gerar produção hospitalar, por não possuir cartão do SUS, documentação
legalizada de permissão de residência, porém alguns já residem em Guajarámirim, sem fazer parte do Senso do IBGE. A demanda de internação é pouca
conforme demonstra o gráfico abaixo, uma média 70 internações mês.

Gráfico 17- Número total de internações por morbidade Hospitalar do SUS
– no município de Guajará-mirim 2013-2017.
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Analisando-se as taxas de internação pelas principais causas ao longo
do 2016,de acordo com as internações de causa selecionadas (CID10), na
maternidade do Hospital bom Pastor, predominam as causas gravidez,parto e
puepério, sendo a principal causa de internação hospitalar. Corresponde a 27%
do total das causas. As doenças do Aparelho respiratório compreendem a
segunda causa de hospitalização com 536 casos (16.5%) atingindo
prioritariamente a população infantil de 0-4 anos (329) seguida pelo grupo com
65 e mais anos de idade, concentrando 61,3% dos casos registrados. Em
terceiro lugar as causas externas evidenciam 271 casos, sendo 4ª causa, com
8,3% de todos os casos. Ainda é importante destacar as internações devido a
diarréias em crianças menores de 5 anos,

são de 5 para cada 1.000

habitantes.
Gráfico 18- Número de internações Hospitalar por causas selecionadas no
município de Guajará-mirim 2016 - 2017.
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FONTE: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)2017
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7. Agravos Transmissíveis
7.1 HIV/AIDS
As Infecções sexualmente transmissíveis – IST/AIDS são consideradas
em nível mundial como um problema de saúde pública, embora não se
conheça a magnitude do problema. Em análise da taxa de incidência de AIDS
em 10.000 habitante/ano no município, e em 2013 alcançou 0,28/1000hab por
casos em grupos adultos portador de AIDS. 2014 e 2016 ocorreu um declínio
da taxa, em 0,14/10.000hab. Já em 2015 a taxa de incidência cresceu em
0,21/1000hab. No ano de 2017 essa taxa se elevou para 0,36/1000hab, vários
fatores operacionais favoreceram para aparecimento de novos casos , o
amento

da cobertura de testagem, com a adoção do teste rápido para

detecção do HIV em toda rede de atenção a saúde do município, capacitação
para aumentar o número de executores de teste rápido na Atenção Básica,
maternidade e Hospital Regional Perpetuo Socorro. Ao longo da serie histórica
de 1995 a 2016 foram registrados 94(noventa e quatro) casos de portadores de
HIV/AIDS

notificados

no SINAN,

declarados

no SIM e

registrados

no SISCEL/SICLOM por ano a razão de sexos é de 1,54.

Gráfico 19- Taxa de incidência de HIV /AIDS /1000 habitantes ao ano no
Município de Guajará-Mirím 2013-2016
0,3
0,28
0,25
0,21

0,2

0,15

0,14

0,14

0,1

0,05

0
2013

2014

2015

2016

FONTE: SISCEL NOTAS: (1) Dados atualizados em 10/04/2017 (2) Dados processados pelas
áreas técnicas
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Quadro 1 – Número de casos de HIV/AIDS por grupo etário e sexo no
município de Guajará-mirim 2013 a 2016
Casos de AIDS

1987 a 2016

2013

2014

2015

2016

Total

Total

94

7

7

6

13

94

Homens

57

9

5

5

2

57

Mulheres

37

3

1

4

4

37

Menores de 5 anos

0

0

0

0

0

0

Entre 15 e 24 anos

0

3

0

2

1

6

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST,AIDS e Hepatites Virais.
Notas: (1) SICLOM utilizado para validação dos dados do SISCEL; (2) SINAN de 1980 até
junho/2017, SISCEL de 2000 a junho/2017 e SIM de 2000 a 2016; (3) Dados preliminares
para os últimos 5 anos.

Outra variável importante são os números de gestantes infectadas
pelo HIV (casos e taxa de detecção por 1.000 nascidos vivos) por ano do
parto,os diagnósticos foram

realizados através

das testagem rápida e

aconselhamento na primeira consulta pré-natal realizada nas UBS,incluindo o
casal, na maternidade e no CTA(SAE). Também são incluídas nessas
estratégias ações na comunidade com ofertas das testagem e aconselhamento
a população vulnerável.

Quadro 2 - Gestantes infectadas pelo HIV por ano do parto 2006 a 2017.
Ano
HIV em

2006 a 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

15

0

3

1

4

0

23

gestantes
Fonte: MS/SVS/Departamento de ISTA/IDS e Hepatites Virais. Notas: (1) Casos notificados
no SINAN 2017.

Quanto a taxa de incidência de AIDS em crianças menores de 5 anos
entre o ano de 2013 a 2016 é 0% zero.
A incidência de mortalidade por AIDS o município de Guajará-Mirim, foi
de 7,2% em 2010 (03 pacientes) em 2011, 2%(01 paciente) e em 2013, 7,10%
correspondente a (03 pacientes). Em 2014 a incidência foi de 2,2% (01
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paciente); 2015 foram a óbito 4,3%(02 pacientes), respectivamente em 2016
foram 8,5%(04 pacientes) e em 2017 2,2%(01 paciente) no número de
mortalidade no conforme o período.

Quadro 3 - Óbitos por causa básica AIDS e coeficiente de mortalidade
bruta por AIDS (por 100.000 hab.), por ano do óbito 2013 a 2017.
Ano
Óbitos por
AIDS
Taxa bruta de
mortalidade

2013
1

2014
1

2015
2

2016
4

2017
1

Total
25

2,2

2,2

4,3

8,5

2,2

-

Fonte: MS/SVS/DASIS/Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)2016.

Outra variável importante é o monitoramento laboratorial da infecção
pelo HIV com a contagem de LT CD4+ e da carga viral reduz morbimortalidade
e tempo de uso do Tratamento Anti-Retro Viral. Assim os casos de HIV positivo
com 1º CD4 inferior a 200cel/mm³, são acompanhados pelo Serviço de
Assistência Especializada (SAE). Em determinados períodos estipulados os
pacientes são encaminhados para realizar o exame no Hospital de referência
em doenças tropicais no município de Porto-Velho (Capital).

Gráfico 20- Percentual de casos de HIV Positivo com 1º CD4 inferior a
200cel/mm³ 2013 a 2016
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FONTE: SISCEL NOTAS: (1) Dados atualizados em dezembro 2017.
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No ano de 2013 os casos de HIV positivo com 1º CD4 inferior a 200
cel/mm³ alcançaram 33,33% do número de 04 portadores do vírus de HIV,
Diferente do ano de 2014 que ocorreu um declínio de carga viral CD4 inferior a
200cel/mm³, alcançando 50% total que correspondem ao número absoluto de
03 pacientes. Em 2015 ocorreu um pequeno declínio alcançando um
percentual de 27,27% ou seja, o número absoluto de 03 pacientes, e 2016 o
percentual de pacientes com carga viral CD4 inferior a 200cel/mm³ foi de
26.66% o correspondente a o número absoluto de 03 pacientes portador de
HIV.
Essa percentual expressa o poder de captação precoce dos casos de
HIV positivo, para tratamento a partir do nível de comprometimento do sistema
imunológico dos indivíduos infectados ao serem testados para verificação de
indicação da Terapia Antirretroviral (TARV).
As principais ações sugeridas a serem realizadas no âmbito da RAS
são aconselhamento com oferta de sorológico do HIV para diagnostico
precoce. Disponibilizar de teste rápido para realização da testagem rápida e
aconselhamento nas maternidades e UBS e nos CTA. Outro ponto muito
importante também é realizar a testagem e aconselhamento para HIV em
populações vulneráveis.
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Gráfico 21- Distribuição Percentual de AIDS notificados no SINAN em
indivíduos do sexo masculino com 13 anos de idade ou mais, segundo
categoria de exposição hierarquizada, por ano de diagnóstico 2013 a
2017.
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Fonte: MS/SVS/Departamento de ISTA/IDS e Hepatites Virais. Notas: (1) Casos notificados
no SINAN até 30/06/2017.

Analisando o número de caso de AIDS em individuo do sexo masculino
com 13 anos de idade ou mais, segundo a categoria de exposição hierárquica,
observou que em primeiro lugar esta a categoria de heterossexual, com 15
casos de portadores de AIDS ao longo do período. Em segundo está a
categoria de homossexuais com 5 casos no total, seguindo a categoria
ignorada com o número de 1 portador de AIDS.
Nos anos de 1980 a 2004 o percentual de casos de usuários de drogas
injetáveis (UDI) correspondeu a 11,1% do total. Nos outros anos consecutivos
não foram notificados nenhum caso.
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7.2 Sífilis em gestantes
A sífilis na gestação é um grave problema de saúde pública, responsável
por altos índices morbimortalidade intrauterina. O Ministério da Saúde do Brasil
(MS) lançou, em

1993, o projeto de eliminação da sífilis congênita

em

consonância com a proposta de controle do agravo nas Américas, formulado
pela Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde.
Nesta iniciativa foi definida como meta

a redução da incidência a valores

menores ou iguais a um caso por mil nascidos vivos (NV).
A sífilis congênita constitui o mais grave desfecho adverso previnível da
gestação e responde por, aproximadamente, 50% de recém-nascidos com
sequelas físicas, sensoriais ou de desenvolvimento, quando não resulta em
perda fetal e perinatal.
As estratégia utilizadas no município são as mesmas recomendadas
pelo MS para o rastreamento da sífilis durante o pré-natal devem ser realizadas
na primeira consulta, ainda no primeiro trimestre, no terceiro trimestre da
gestação e na maternidade no momento do parte, são realizados as testagem
para sífilis. O que vem cada vez mais contribuindo para eliminação de casos de
sífilis congênita.
No município os casos e taxa de detecção (por 1.000 nascidos vivos) de
gestantes com sífilis por ano de diagnóstico, são baixos, em 2013 foram
diagnosticados 2 dois casos de sífilis na gestação, correspondente a taxa de
detecção de 2,3 dos casos, e a idade gestacional detectada foi no terceiro
trimestre de gravidez, em mulheres na faixa etária de 15 a 29 nos. Foram
classificadas como 1 caso de sífilis primária e 1 caso de sífilis secundaria.O
tratamento das gestantes e parceiro foi administrados penicilina. Nos anos
seqüentes 2014 a 2015 observaram-se a inexistência de detecção. No ano de
2016 foram detectados 4 casos(0,94%). No ano de 2017 também corresponde
a 0,94%.
Os casos de sífilis congênita em menores de um ano de idade e taxa de
incidência (por 1.000 nascidos vivos) foi diagnosticado somente em 1 um (1,1)
recém-nascido com menos de 7 dias. O diagnóstico final do RN foi sífilis
congênita recente. É importante fortalecer o aumento da cobertura de
testagem, com a adoção intensa do teste rápido para sífilis no pré-natal,
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monitorar a notificação dos casos de sífilis em gestantes e aumentar a
cobertura de tratamento adequado nas gestantes e parceiros com sífilis.

Gráfico 22- Taxa de incidência de sífilis congênita por 1000 nascido vivos
no município de Guajará-mirim 2013 a 2017.
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FONTE: SINAN / SIM / IBGE NOTAS: (1) Dados atualizados em dezembro/2017 (2) Dados
processados pelas áreas técnicas.

Uma variável a ser considerada é a realização de teste rápido para sífilis
em gestantes. Os dados coletados no Sistema de Informação do MS de 2013 a
2016 de dos anos seqüentes. Em 2016 1,15% de testes realizados em
gestantes.

7.3 Hepatites Virais
As hepatites virais são um grave problema de saúde pública, são as
causadas pelos vírus A, B e C. Existem, ainda, os vírus D e E, esse último mais
frequente na África e na Ásia. Milhões de pessoas no Brasil são portadoras dos
vírus B ou C e não sabem. Elas correm o risco de as doenças tornarem-se
crônicas e causarem danos mais graves ao fígado, como cirrose e câncer.
Guajará-Mirim é uma área edêmica, é o município com maior incidência
de casos de hepatites no estado, concentrando o maior número de casos em
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população indígena, destacamos aqui dados epidemiológicos da hepatite B e
C.

Gráfico 23- Taxa de incidência de Hepatites virais (por 100.000 habitantes)
por ano de notificação, 2013-2016.
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Fonte: MS/ANGEVISA/Departamento de DST,AIDS e Hepatites Virais.
Notas: (1) Dados até 31/12/2016; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos.

A maior taxa de incidências foi observada em 2015, respectivamente,
conforme demonstrado no (gráfico 23) na serie dos respectivos anos. A
seleção por sexo, predomina a incidência maior no sexo masculino com 47,4%
em 2013; 27,9% em 2014; em 2015 com 211,1% declinando em 2016 para
4,2% ao ano. Já a análise de incidência em mulheres foi observada
progressivamente em 2013, 21,6%; 2014 43,9%; em 2015 alcançou um pico
alto de mulheres portadoras do vírus do Hepatite B 143,8%, que
posteriormente declinou a 8,7% dos número de casos.
De acordo com o departamento de IST/AIDS e Hepatites Virais, no
município possui um número de 438(quatrocentos e trinta e oito) casos de
Hepatite B notificados a partir do ano de 1999. Desses 252 (duzentos e
cinqüenta e dois), são do sexo masculino e 186 (cento e oitenta e seis) são do
sexo feminino. 213 (duzentos e treze) do total são indígenas, acompanhados
trimestralmente pelo SAE de Guajará-Mirim, onde são ofertados os exames
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bioquímicos e hematológicos e exames complementares de Ultrassonografia
do abdomem total. E em parceria com o LAFRON são realizados exames
específicos. O Centro de Pesquisa e Medicina Tropicais CEPEN/Porto-Velho
disponibiliza de um médico infectologista, trimestralmente para atender esses
usuários e acompanhar no tratamento.
Quanto a hepatite C, normalmente a transmissão é feita através de
sangue contaminado, podendo ocorrer pelo compartilhamento de objetos de
uso pessoal, como alicates, lâminas de barbear e seringas. A contaminação
por relação sexual é rara. A doença pode ser assintomática ou apresentar
sintomas como cansaço excessivo, febre, dor e inchaço abdominal, icterícia e
fezes pálidas.
Existem alguns exames que detectam os anticorpos e a carga viral no
paciente e servem para o diagnóstico, no caso os testes rápido anti-HCV, tem
mais chance de se tornar crônica. O quadro abaixo demonstra o numero de
casos de 83 portadores de hepatite C notificados no município. a serie
acompanhada será de 2013 a 2016.
Quadro 4- Casos com marcador anti-HCV reagente ou HCV-RNA reagente
(número e taxa de detecção por 100.000 habitantes) por ano de
notificação, 2013-2016.
Hepatite C

2013

2014

2015

2016

Casos

5,0

1,0

17,0

0,0

Taxa de Incidência

10,9

2,2

36,5

0,0

Fonte: MS/ANGEVISA/Departamento de DST,AIDS e Hepatites Virais.
Notas: (1) Dados até 31/12/2016; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos.

O município pactuou confirmar, por meio de sorologia, no mínimo 90%
dos casos de hepatites B e C notificados. Praticamente 100% desses casos
foram confirmados laboratorialmente através do laboratório de Fronteira
(LAFRON). Quanto à classificação etiológica, há uma predominância do tipo b,
em média 75% dos casos. Também vale salientar o fortalecimento das ações
de realização da testagem e aconselhamento na rede laboratorial e nos
serviços de saúde(tais como UBS, Ambulatórios, CTA e demais serviços),
organizar a rede laboratorial de referência para a realização do exame de
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biologia molecular, a importância de implantar serviços de tratamento assistido,
de acordo com as diretrizes nacionais.
De acordo com SINAN dados registrados através das notificações
registradas de 1975 a 2017, foram identificados 192(cento e noventa e dois)
casos através de notificações de VHA, 423(quatrocentos e vinte e três) VHB,
87(oitenta e sete) HCV e 22(vinte e dois) casos de VHB+D, totalizando na serie
histórica 724(setecentos e vinte e quatro) casos de hepatites virais.
O município de Guajará-mirim é responsável por todo processo de
organização das ações de acompanhamento desses pacientes. Os indígenas
por residir em áreas de difícil acesso, são agendados 60(sessenta)
atendimentos a cada três meses, e para os não indígenas 15(quinze)
atendimentos. Os exames de carga viral e genotipagem são coletados no
LAFRON, e o município e responsável no mesmo dia, transportar para o
LACEN em Porto-Velho o material coletado.

7.4 Dengue
A chegada das chuvas aumenta a incidência de doenças infecciosas
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue,
chikungunha e Zika. A dengue se apresenta como problema de saúde pública
no município de Guajará-mirim a incidência é baixa. Considerando o período de
2013 a 2017, sua frequência de notificações de casos suspeitos sempre foi à
maior em relação às outras doenças.
A realização do Mutirão na pesquisa realizada pelo LIRA nos bairros do
município com maior índice de proliferação de criadouros é intensa, são
selecionado quarteirões com pontos estratégicos, para eliminação de deposito,
coleta e análise de amostras. Também são tratados depósitos usando a
larvicida.
A SEMUSA vem intensificando as ações visando dar maior efetividade
ao controle da doença, elaborando assim o instrumento plano de contingência.
Esse movimento contempla trabalhos conjuntos entre vigilância epidemiológica,
laboratório LAFRON e Atenção Básica de Saúde para melhoria na qualidade
das notificações, coleta de material para exame sorológico, investigação dos
casos suspeitos e assistência ao paciente. Paralelamente, porém articulado as
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atividades citadas, o trabalho de campo para controle do vetor também foi
intensificado pela vigilância epidemiológica e ambiental. Esse conjunto de
ações acontece de forma integrada, com participação ativa das unidades de
saúde e sob Coordenação da Secretária de Saúde.
Gráfico-24 Taxa de Incidência de casos de Dengue por 1000/habitantes,
ano de 2013 a 2017.
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FONTE: SINAN / SIM / IBGE NOTAS: (1) Dados atualizados em Dezembro/2017 (2) Dados
processados pelas áreas técnicas.

O número de casos da doença aguda causada pelo vírus Zika no
município, foi baixo, em 2015 foram registrado 03(três) casos. Já em 2016
aumentou o numero de casos notificados 91(noventa e um), em 2017 sem
nenhum caso aparente. Quanto a febre chikungunha no ano de 2016 foram
notificado 166(sento e sessenta e seis) casos. Também em 2017 não surgiu
nenhuma notificação, conforme dados epidemiológicos local (SINAN Net,
2017).
Para monitoramento e avaliação das ações de controle desenvolvidas, o
município utiliza a técnica de Levantamento de Índice Rápido do Aedes
aegyptil/LIRA. No último trimestre de 2015 foram realizados aplicações em 02
(dois) ciclos de UBV (Ultra Baixo Volume para o controle da proliferação dos
vetores da dengue/Chikungunya com veículos equipados cedidos pela
AGEVISA.

Alcançando

um

total

de

1.904

quarteirões

trabalhados,

contabilizando perímetro urbano e rural, durante os ciclos.
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Quanto ao número absoluto de óbitos causados pela dengue, em 2013 a
2016 não foram confirmados nenhum caso de óbito por dengue.

7.5 Malária
A malária é um grande problema em saúde pública no município de
Guajará-mirim, ao qual classificado como área de médio risco. É uma
parasitose de endemia tropical, causada por protozoários do gênero
Plasmodium, os quais são transmitidos por um Vetor, a fêmea do mosquitoprego do gênero Anopheles. Acometem em maior numero a população
indígena residente nas aldeias em áreas (ribeirinhas/rural terrestre) as quais
são mais vulneráveis, principalmente nas áreas de difícil acesso. Alguns fatores
contribuem como: alterações ambientais, dificuldade de acesso aos serviços de
saúde, e à intensa migração da população para diferentes áreas de
vulnerabilidade e receptividade de transmissão da malária. As tarefas do
cotidiano como a caça, a pesca, trabalhos nas roças, banhos às margens de
rios e igarapés, entre outros, expõem os indígenas ao risco de infecção da
malária. A forma predominante é a malária Vivax.

Gráfico-25 Número de casos notificados de Malária no Município de
Guajará-Mirim, ano de 2013 a 2017.
8
46
34
18
62

População urbana

2017

15
74
População rural

2016

35
46

2015
77

2014
2013

288
165
População Indigenas

435
265
342
0

100

200

300

400

500

Fonte: DATASUS/SIVEP- Malária/SVS, 2017.
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Podemos destacar as aldeias ribeirinha mais acometida pela malária
entre os anos de 2013 e 2014 foram aldeia Rio negro Ócaia, Tanajura e Santo
André. Em 2015 a 2016 as mesmas permanecem atingidas pelo agravo, porém
a malaria chega intensa na Aldeia Lage Velho(rural/terrestre), alcançando 75%
da população residente na localidade, e com IPA de 376,8. Quantos ao
perímetro urbano em 2013 a 2014 os bairros que mais foi diagnosticado o
agravo foram Triangulo, Jardim das Esmeraldas e Santa Luzia. O primeiro
apresentou um número considerável de casos, por ser uma área úmida, sem
saneamento básico e muito propicio para o plasmódio devido proximidade com
o Rio Mamoré e a mata. E em 2014 passou por uma enchente sofrendo
inudação em todo bairro e áreas vizinhas.
Nos anos de 2015 e 2016 somam-se mais casos de malaria as áreas
urbanas, encontrados casos do plasmódium no bairro prospero. Porém os
casos de malária aos longos dos anos no perímetro urbano obtiveram controle,
diferente das localidades indígenas, nos quais ainda sofrem com o agravo. O
quadro abaixo com as seguintes informações mais detalhadas.
Quadro -5 Números de casos de Malária, Índice Parasitário anual /1000
hab, notificados no município de Guajará-Mirim 2013 a 2017.
Ano

Nº de Casos

IPA

Forma Vivax

Forma

Forma não

Falciparum Falciparum
2013

481

15,3

472

8

1

2014

329

13,2

320

7

2

2015

504

18,5

503

1

0

2016

285

5,2

284

0

1

2017

311

19,9

304

1

6

Fonte:SIVEP-Malária 2017.

As ações do município no controle vetorial são intensificadas e baseadas
na definição da localidade, periodicidade, quantidade e cobertura. O método de
borrifação residual Intradomiciliar é importante para o controle de mosquitos
adultos,

realizados

em

ciclos

anuaís,

são

executadas

ações

de

termonebulização (FOG) que tem indicação restrita para o controle de malária,
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e recomendadas em emergências epidemiológicas. Em 2015, ano que houve
um número muito alto de casos de malaria, foram realizadas em media 57
(cinqüenta e sete) borrifações intradomiciliar e 26:30 (vinte seis horas e trinta
minutos) de aplicação de Fumacê de forma seletiva e direcionada nas
localidades urbanas e rurais.No perímetro urbano abrange os bairros do
Centro, Planalto, Tamandaré, Serraria, 10 de Abril, Caetano, Nossa Senhora
de Fátima, Jardim das Esmeraldas, Próspero, Planalto, Triângulo, São José e
Santa Luzia. No rural Linha 18, Surpresa e Boca do Pacaás Novos.
Inclui nas ações preventivas do combate a malária as Instalações de
MILDs (Mosquiteiro Impregnados de Longa Duração) nas áreas Urbana, Rural
e Ribeirinha. A área urbana foi contemplada com 519 MILDs instalados nos 13
bairros, e a rural recebeu 778 Mosquiteiro Impregnados de Longa Duração.
O trabalho preventivo com orientações, através de ACS e ACE vêm
ganhando um destaque para a proteção da população através do tratamento
imediato dos casos novos, bloqueio, orientação à população quanto à doença,
uso de repelentes, mosquiteiros impregnados, roupas protetoras, telas em
portas e janelas.
No último quadrimestre de 2015 foram coletadas e analisadas pela rede
de laboratórios do NUVEPA 442 (quatrocentas e quarenta e duas) lâminas
examinadas nas áreas Urbana e Rural conforme a produção por Laboratório.
Assim as ações desenvolvidas no município fazem com que reduz o número de
casos de malária positivo apresentando sustentabilidade das ações de
controle.

7.6. Prevenção de risco de zoonoses
Alguns agravos de notificação compulsória como o atendimento antirábico destacou-se pela sua grande frequência. Ele se divide em atendimento
de Pré-exposição e pós exposição. O atendimento pré-exposição é destinado
aos profissionais que atuam na área da veterinária. Trata-se de atendimentos
preventivos, visto que tais profissionais pela natureza do seu trabalho estão
expostos aos riscos de zoonoses. Esse atendimento representa em média 10%
do atendimento anti-rábico. O pós exposição, que corresponde a 90% do
atendimento anti-rábico, destina-se as pessoas que foram agredidas por
animais. Aproximadamente 80% desses atendimentos são decorrentes de
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mordedura de cão. A agressão por felinos representa cerca de 10%, e outros
animais, cavalo, morcego, macaco, 10%. Em 2013 foram notificados no
município de Guajará-Mirim 161(cento e sessenta e um) atendimentos antirábico as vitimas de mordedura. No ano de 2014 esse número dobrou
alcançando 219(duzentos e dezenove); em 2015 com 259(duzentos e
cinqüenta e nove) atendimento anti-rábico. Em 2016 houve uma redução no
numero de atendimento, para 170(cento e setenta ), declinando em 2017 para
110(cento e dez) casos de atendimento a vitimas de pós exposição animal
canino e felino.
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Controle de Zoonoses,
desenvolve um intenso trabalho de vigilância a raiva: observação de animais
agressores, profilaxia da raiva humana e vacinação de animais.

Quadro 6- demonstrativo de quantidade de notificações anti-rábica
entregue ao Setor NUVEPA, que foram investigados em 2017.
Resultados da Investigação

Nº de notificações

Animais observados

95

Animais não domiciliados

32

Animais silvestres

02

Animais mortos

03

Endereços não localizados

26

Casas fechadas

07

Não concluído

08

Outros

09

Total

182

Fonte: NUVEPA 2017

7.6.1 Controle de animais de pequeno porte
Durante as campanhas de vacinação anti-rábica animal realizadas
anuais são desenvolvidas ações para combater a circulação do vírus da raiva.
As estratégias utilizadas foram a instalação de 18(dezoito) postos de vacinação
fixos (Escolas, Postos de saúde, associações e igrejas) distribuídos nos
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diversos bairros da cidade. O quadro-38 apresenta as metas e resultados
alcançados nos anos de 2013 a 2017 de cães e gatos vacinados no município.

Gráfico 26 – Histórico de animais Vacinados 2013 a 217.
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Fonte: NUVEPA 2017

Em 2013 foram vacinados 5.688 cães e gatos, onde a meta era vacinar
5.641, alcançando a cobertura de 106%. Diferente de 2014, a proposta de meta
era de 6.799, e foram vacinados somente 5.875 cães e gatos, alcançando
86,41% de cobertura, vários fatores contribuíram, a divulgação deficiente e
falha no apoio logístico. Em 2015 a sugestão de meta foi de vacinar 6.799 cães
e gatos, e foram

vacinados 6.165 animais, elevando o total de cobertura

vacinal de 90,68%. Em 2016 a cobertura alcançou 113,83% satisfatoriamente.
Já em 2017 a cobertura vacinal foi baixa 74,59%. Vários fatores contribuíram
para a diminuição de cobertura vacinal canina. Na logística houve falta de
transporte, recursos humanos, combustível, mudança de gestores.
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7.7 Acidentes por animais peçonhentos
O município de Guajará-Mirim possui uma extensa característica de
espécie de animais peçonhentos e que tem como habitat natural sua reserva
florestal de 93% da Floresta Amazônica. Moradores rurais são mais vulneráveis
a riscos de acidentes por animais peçonhentos. A adoção de alguns hábitos é
fundamental para prevenir acidentes em casa, no trabalho ou no campo.
Os principais animais peçonhentos que causam acidentes são algumas
espécies de serpentes, de escorpiões, de aranhas, de lepidópteros (mariposas
e suas larvas), de himenópteros (abelhas, formigas e vespas), de coleópteros
(besouros), de quilópodes (lacraias), de peixes, de cnidários (águas-vivas e
caravelas), entre outros. Esses animais possuem presas, ferrões, cerdas,
espinhos entre outros, capazes de envenenar as vítimas.
As ações preventivas são de fundamental importância, pois evita que
ocorra acidentes por peçonhentos. Uma vez que as localidades rurais e
ribeirinhas são distantes do município, e a perda de tempo aos primeiros
socorros pode custar à vida da pessoa. O uso de proteção individual,
orientações sobre a proteção da população e orientação para os trabalhadores
quanto aos riscos eminente de acidentes. Nos últimos 5(cinco) anos GuajaráMirim foi notificado 43 casos de vitimas de animais peçonhento. O gráfico
abaixo apresenta melhor os dados.
Gráfico 27- Taxa de incidência de casos de Acidentes com animais
peçonhentos no município de Guajara-mirím, anos de 2013-2017.
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Fonte:SINAN NET/ NUVEPA 2017
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Em 2011 foram registrados 11(onze) casos de acidente ofídico do
gênero Bothrops (jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, combóia). Em 2013
foram 06(seis) acidentes ofídicos. Já em 2014; ocorreu 01(um) caso de
acidente antiofídico com evolução para óbito. E em 2015 ocorreram 05 casos
considerados 02(dois) casos leve e 03 moderados (Ministério da Saúde/SVS Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net- 2015).

7.8 Leishmaniose, Tuberculose e Hanseníase
A leishmaniose Tegumentar, que é uma doença infecciosa, porém, não
contagiosa, causada por picada do mosquito flebótomo, após picada os
parasitas vivem e se multiplicam no interior das células que fazem parte do
sistema de defesa do indivíduo. Há dois tipos de leishmaniose: leishmaniose
tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral. Na região Norte,
especificamente em Guajará-mirim existe a leishmaniose tegumentar que se
caracteriza por feridas na pele que se localizam com maior frequência nas
partes descobertas do corpo. Tardiamente, podem surgir feridas nas mucosas
do nariz, da boca e da garganta. A leishmaniose visceral é uma doença
sistêmica, especifica e predominante na região do nordeste.

Gráfico 28- Taxa de incidência de casos de leishmaniose tegumentar no
município de Guajará-Mirim, 2013 a 2017.
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Fonte: SINAN / SIVEP NOTAS: (1) Dados atualizados em Dezembro/2015 (2) Dados
processados pelas áreas técnicas.
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Em Guajará-Mirim os casos confirmados leishmaniose tegumentar
ocorreram na maioria em indivíduos do sexo masculino. Em 2013 foram
27(vinte e sete) casos notificados, o que representa 5,6% da população. Em
2014 a incidência de casos de leishmaniose alcançou um numero elevado de
casos 41(quarenta e um) casos, 8,5%, e em 2015 notificaram 39 (trinta e nove)
casos, o que representa 8,2% da população. No ano de 2016 e 2017 declinou.

Gráfico 29- Número de casos de Leishmaniose tegumentar por sexo no
município de Guajará-Mirim 2013 a 2015
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Fonte: SINAN / SIVEP NOTAS: (1) Dados atualizados em Dezembro/2015 (2) Dados
processados pelas áreas técnicas.

A faixa etaria de pessoas acometidas por leischmaniose tegumentar
varia de 10 anos a 80 anos no sexo masculino. E de 09 a 70 anos no sexo
femenino no decorrer dos anos de 2013 a 2017.
As doenças transmissíveis de caráter crônico como a hanseníase e
tuberculose apresentaram variações diferenciadas em suas taxas de incidência
(gráfico 29). A incidência da tuberculose tem apresentado tendência de
decréscimo de 2012 a 2014. Alcançando 92,85% de cura nos casos novos. A
busca ativa de comunicantes alcançou 100% de examinados, outras ações de
integração entre equipe de Saúde da Família na atenção básica buscando
sintomáticos respiratórios.
A taxa de incidência de tuberculose na forma pulmonar e extra pulmonar
apresentou-se estável até 2013 um acréscimo de 24(vinte e quatro) casos
novos (5,6%). Em 2014 foram 28(vinte e oito) casos novos (6,6%). A partir daí
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oscilou com um pequeno decréscimo em 2015 com 23(vinte e três) casos
novos (5,4%). Já no ano de 2016 apresentou um leve declínio 22(vinte e dois)
correspondendo a incidência de 5,2%, e 2017 a incidência da doença alcançou
uma elevação significativa de 7,1%. Dentre os indicadores pactuados para a
tuberculose e hanseníase. Pactuou-se a cura de 80% dos casos de tuberculose
e 80% dos de hanseníase.

Gráfico 30 – Taxa de Incidência de Tuberculose por 10.000 habitantes.
Residentes em Guajará- Mirím nos anos de 2013 a 2017.
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Fonte: SINAN / IBGE NOTAS: (1) Dados atualizados em Julho/2015 (2) Dados processados
pelas áreas técnicas.

Quanto os casos de hanseníase são poucos casos novos. Em 2015
foram 10 casos, com avaliação de 100% dos comunicantes. Porém um caso foi
intermunicipal através de transferência. Também com ações intersetorias
integradas nas escolas, comunidade entre outros, favorecem a redução dos
agravos.
Rondônia é o quinto estado em incidência da hanseníase, quando
começou a decrescer, atingindo seu nível mais baixo em 2015. Em 2013 havia
15( quinze), correspondente a ¨(3,5%) casos novos . Em 2014 foram 13(treze)
casos novos (3,0%), mantendo-se um declínio. Já no ano de 2015 reduziu para
10(dez) casos novos (2,3%), correspondente da população. 2016 reduziu para
5(cinco) novos casos(1,0%), 2017, 4(quatro) casos novos(0,8%).
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Gráfico 31- Taxa de Incidência de hanseníase por 10.000Habitantes em
Guajará-Mirim.
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Fonte: SINAN / IBGE NOTAS: (1) Dados atualizados em Julho/2015 (2) Dados processados
pelas áreas técnicas

7.9 Agravos relacionados à saúde do trabalhador
Todos os trabalhadores priorizando, entretanto, pessoas e grupos em
situação de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em atividades ou
em relações informais e precárias de trabalho, em atividades de maior risco
para a saúde, submetidos a formas nocivas de discriminação, ou ao trabalho
infantil, na perspectiva de superar desigualdades sociais e de saúde e de
buscar a equidade na atenção. As pessoas e os grupos vulneráveis devem ser
identificados e definidos a partir da análise da situação de saúde local e
regional e da discussão com a comunidade, trabalhadores e outros atores
sociais de interesse à saúde dos trabalhadores, considerando-se suas
especificidades e singularidades culturais e sociais.
Os agravos relacionados a saúde do trabalhador passaram a ser de
notificação compulsória a partir da Portaria Nº 777/2004, substituída pela
Portaria GM/MS Nº 104 de 25/01/2011. As LER (Lesões por Esforços
Repetitivos) / DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho),
a PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído) e a Dermatose Ocupacional são a
segunda causa de afastamento do trabalho no Brasil, segundo dados do INSS.
As LER/DORT atingem o trabalhador no auge de sua produtividade e
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experiência profissional, sendo que a maior incidência ocorre na faixa etária de
30 a 40 anos.
As categorias profissionais que encabeçam as estatísticas são
bancários, digitadores, operadores de linha de montagem, operadores de
telemarketing, entre outros. Na área da saúde estão as doenças e agravos
relacionados ao trabalho: as lesões por esforço repetitivo (LER) e os distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), Dermatose Ocupacional e
Transtorno Mental, câncer. No município de Guajará-Mirim o estabelecimento
do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, é o responsável em investigar a
notificação após atendimento.
Após proposta deliberadas na Conferência Municipal de Saúde ocorrida
em 2017, especificamente em dezembro de 2017 o gestor da SEMSAU definiu
estruturar no município um Núcleo de Saúde do Trabalhador, para organizar, a
partir da Vigilância em Saúde, uma rede de vigilância à saúde do trabalhador,
tendo como porta de entrada a Atenção Básica. É um setor vinculado a
secretaria municipal de saúde para dar apoio a rede de atenção a saúde do
trabalhador em relação ao diagnóstico, notificações, análise e medidas de
intervenção dos agravos ocorridos no município. Um dos trabalhos vinculados
ao NUSAT, está a ESF que em parceria através dos ACS realizará
levantamentos de dados de todos os trabalhadores a partir da base territorial,
utilizando como instrumento de coleta o cadastramento atualizado.
O responsável pelo NUSAT coordenará o planejamento, o controle e a
avaliação das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos
trabalhadores

no

município,

através

desta

analise,

elabora

o

perfil

epidemiológico, realiza o monitoramento dos Sistemas de Informações em
Saúde do Trabalhador, detecta os fatores determinantes e condicionantes dos
agravos à saúde relacionados ao trabalho, intervindo de maneira a assegurar a
eliminação e/ou o controle dos mesmos. Assim divulgará informações
pertinentes à Saúde do Trabalhador, subsidiando o planejamento das ações.
Estando o projeto de implantação do NUSAT em apreciação no Conselho
municipal de

saúde para emissão de resolução

para aprovação e

homologação.
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Gráfico 32- Número de Agravos relacionado ao trabalho no município de
Guajará-Mirim, nos anos de 2013-2017.
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Fonte: SINAN / IBGE NOTAS: (1) Dados atualizados em dezembro /2017 (2)
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Os

dados

notificados

são

subnotificações.

Em

andamento

em

planejamento para conhecimento das informações real. Sendo assim

no

sistema coletou-se os índices maiores de casos de acidente de trabalho esta a
intoxicação exógena que pode ser definida como a consequência clínica e/ou
bioquímicas da exposição a substâncias químicas encontradas no ambiente ou
isoladas que

na segunda são citadas os pesticidas, os medicamentos,

produtos químicos industriais ou de uso domiciliar. Seguindo ao contexto em
segundo lugar estão os acidentes graves, a saber: acidente ocular; fratura
fechada; fratura aberta ou exposta; fratura múltipla; traumatismo crânioencefálico; traumatismo de nervos e medula espinhal; eletrocussão; asfixia
traumática ou estrangulamento; politraumatismo; afogamento; traumatismo de
tórax/abdome/bacia, com lesão; ferimento com menção de lesão visceral ou de
músculo

ou de tendão; amputação traumática; lesão por esmagamento;

queimadura de III grau; traumatismo de nervos e da medula espinhal e
intoxicações agudas.
No município na rede de saúde, os programas de saúde ocupacional
estão em fase de implantação, buscando apoiar o trabalhador em seu ambiente
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de trabalho. As ações na área são voltadas à formulação e implementação de
políticas de proteção à saúde, visando à redução e eliminação do adoecimento
e morte resultantes das condições, dos processos e dos ambientes de trabalho,
bem como o aprimoramento da assistência à saúde dos trabalhadores através
da criação do NUSAT em 2018.
7.10. Cobertura das Vacinas do Calendário Básico da Criança
A prevenção e a erradicação das doenças transmissíveis é possível
através da utilização de vacinas específicas, ou seja, a imunização. Assim, a
imunização da população contra as doenças infecciosas melhora a qualidade
de vida de grande parcela da humanidade, sendo responsável em parte, pelo
aumento da expectativa de vida e a diminuição da mortalidade infantil. A
Cobertura Vacinal (CV) evidencia-se as vacinas que integram o Calendário
Básico de Vacinação da Criança estão de acordo com o preconizado pelo PNI.
O Parâmetro Nacional de Cobertura Vacinal em menores de 01 ano para
Referencia é de > 95% para todas as vacinas, com exceção da BCG com
cobertura ≥ 90%, Rotavírus, Humano ≥ 90% e Febre Amarela que é
preconizado cobertura vacinal de 100%.
Os dados disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI) no
sitio eletrônico do DATASUS de acesso universal – demonstrado (gráfico 31).
Em 2013 a cobertura vacinal para menores de um ano das 9 (nove)
vacinas elencadas, somente a Febre Amarela,Pentavalente,Hepatite B e BCG
alcançaram a meta estabelecida pelo MS. Em 2013 alcançou uma cobertura da
vacina BCG 106, 80%; elevando em 2014, a 112,98%, e em 2015 subiu a
120,69%. Ao que se atribui, em parte, porque na Maternidade do Hospital Bom
Pastor, é realizado a vacinação nos recém nascidos (RN) antes da alta
hospitalar. No entanto, como o Município realiza partos de mulheres residentes
em municípios vizinhos: Nova Mamoré, Estrangeiros (bolivianos) entre outros.
O total de vacinação de BCG da um valor diferenciado calculado ao número de
nascidos vivo devido as demandas de outros município e estrangeiros. E todos
os RN recebem a vacina, a contabilização final se eleva, dando a falsa
impressão de uma cobertura ótima. Em 2014 obteve-se um bom resultado
ficaram sem alcançar metas de cobertura as vacinas de FA e Hepatite A.
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Já no ano de 2015
2015 todas as vacinas do calendário básico da criança
até 1 ano de idade alcançaram
alcança
a meta, no total geral 95% de cobertura vacina
dessa população. 2016 só alcançou cobertura vacinal em Meningococo C e
Hepatite B, Rotavírus,, Poliomelite, BCG, FA e penta.
No ano 2017 observa-se
observa se que as coberturas vacinais não tiveram
alcance de metas,, perfazendo uma cobertura vacinal no geral de 29,9%.
29,9%
Evidenciando “a
a existência e manutenção de baixas CV que predispõem ao
acúmulo de suscetíveis e colocam em risco a saúde da população e o atual
estado de controle, eliminação ou erradicação de doenças” (Ministério da
Saúde,2008). Essa heterogeneidade de CV aponta como necessária a
definição de estratégias capazes de, a partir da vigilância, direcionar
direci
a
intervenção para onde se localiza o problema, buscando compreender as
variações

que

ocorrem

nesses

indicadores

e

os

possíveis

fatores

determinantes para o não alcance da CV preconizada.

Gráfico 33- Cobertura vacinal em menores de 1 ano, 2013 a 2017, GuajaráGuajará
Mirim.
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112,98%

40%

62,28% 45,60%
54,02%
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O monitoramento considerado como avaliação do processo, possibilita o
acompanhamento de planos de ações e atividades. É o trabalho sistemático
voltado à análise da cobertura e do desenvolvimento das atividades,
verificando-se até que ponto a população-alvo está sendo atendida naquilo que
é objeto da ação.
Quando analisada individualmente, a vacina BCG é a que tem a mais
alta cobertura. Em 2013 foi iniciada capacitação para todos os vacinadores e
Técnicos de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde, enfocando
aspectos técnicos e operacionais da vacinação.

VIP

883
1.048
710
1768
1086

Pentavalente

1.157
932
730
1543
414

Pneumo

818
955
624
35
519

meningo

519
02
51
966
605

Triplice viral

1021
1.062
1.050
1.130
603

Rotavirus

863
918
786
598
558

BCG

Hep B

956
940
725
762
723

Polio oral

2013
2014
2015
2016
2017

População
Menor de 1
ano

Ano

Quadro 7- Doses aplicadas e População menor de 1 ano 2013 a 2017

791
960
645
1867
1172

916
960
647
2582
1710

00
00
146
510
1.604

Fonte: SI-PNI/SVS/MS 2017

A cobertura vacinal para pessoas com 60 anos e outros grupos
demonstra a evolução anual da cobertura. Sendo que para o ano de 2013 a
proposta foi 80%. Em 2015 alcançou 100,80%de coberturas em todos os
grupos prioritários. Nos anos de 2016 a 2017 não conseguiu dados para
demonstração. As estratégias desenvolvidas na prevenção é o caso a
Campanha de Vacinação do Idoso, e em crianças menores de 5 anos,
portadores de doenças crônicas, indígenas, e outros grupos especial.
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Quadro 8- Grupos prioritários e doses total aplicadas no ano de 2013 e
2014.
Município

Crianças

T.Saúde

Gestantes

GUAJARA1.580
1.046
561
MIRIM
2013
GUAJARA3.391
1.452
1.222
MIRIM
2014
Fonte: Programa Nacional de Imunizações 2015.

Puérperas

Indígenas

Idosos

Total

80

3.616

2.789

9.672

148

3.840

2.545

12.598
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8.0. SERIE SISPACTO 2013 A 2017 METAS PACTUADAS

Nº
1

2

INDICADORES

Cobertura
de
Acompanhamento
das
Condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa
Família
Proporção de internações por condições sensíveis à
Atenção Básica

2013

METAS PACTUADAS
2014 2015 2016
2017

55

50

60

70

70

66,80

39,42

35

SR

SR

59

3

Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de
Atenção Básica

56,87

60

80

80

4

Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes básicas de 25,,60 67,53
saúde bucal

21

50

55

5

% Exodontias Relacionada a Procedimentos

23,92

5

5

SR

6

Razão de Exames Citopatológicos do Colo do Útero em 0,60
Mulheres de 25 a 64 Anos e a População da Mesma Faixa
Etária
Razão
de
Exames
de
Mamografias
de 0,15
Rastreamento Realizados em Mulheres de 50 a69 Anos e
População a Mesma Faixa Etária
50
Proporção de Parto Normal
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial
1
(Caps)
10
Taxa de Mortalidade Infantil
100
Proporção de Óbitos Maternos Investigados
Proporção de Óbitos de Mulheres em Idade
70
Fértil(Mif) Investigados
Número de Casos Novos de Sífilis Congênita em
0,5
Menores de Um Ano de Idade
Taxa de Mortalidade Prematura (<70anos) Pelo
51
Conjunto das Principais DCNT(Doenças do Aparelho
Circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias
Crônicas)
Proporção de Vacinas do Calendário Básico de
70
Vacinação da Criança Com Coberturas
Alcançadas
Proporção de Cura De Casos Novos de
80
Tuberculose Pulmonar Bacilífera
Proporção de Exame Anti-Hiv Realizados Entre
60
os Casos Novos de Tuberculose
Proporção de Registro de Óbitos Com Causa
97,8
Básica Definida
Proporção de preenchimento de campo OCUPAÇAO nas notificações de Agravos Relacionados ao Trabalho

0,50

0,53

0,53

0,53

0,15

0,15

55

58

63

63

1

1,09

1,09

SR

9

9

9

8

100

100

100

100

100

70

90

SR

0,5

0,5

0,5

0,5

53

51

46

19

95

89

80

80

80

80

87

80

SR

SR

84,2

90

95

-

-

-

83

95

0

0

0

0

0

100

100

100

7

8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

20 Número de Casos Novos de Aids em Menores de
Cinco Anos
21 Proporção de Cura dos Casos Novos de
Hanseníase Diagnosticados nos Anos das
Coortes

SR

0,15

0,15

100

100

SR

100

82
Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim - Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Marechal Deodoro, S/Nº Centro. Guajará-Mirim -RO. CNPJ: 05.893.631/0002-81

22 Proporção de Contatos Intradomiciliares de
Casos Novos de Hanseníases Examinados
23
Número Absoluto de Óbitos Por Dengue
24 Proporção de Imóveis Visitados em Pelo Menos 4
Ciclos de Visitas Domiciliares Para Controle da
Dengue
25 incidência parasitária anual (ipa) de malária

95,7

80

90

0

0

0

0

0

4

4

4

4

-

12,42

9,12

6,48

9,82

SR

26 Proporção de Análises Realizadas Em amostras de Água 15
para Consumo Humano Quanto aos parametros
coliformes total,cloro residual,livre e turbidez

15

40

40

40

27

-

-

-

-

100

80

80

75

75

-

3

2

1

5

4

5

5

5

-

-

-

-

-

-

SR

28
29
30
31

Ações de matriciamento realizadas por CAPS co equipe da
atenção básica.
Proporção de Cães Vacinados na Campanha de Vacinação
Antirrábica Canina
Número de unidades de saúde com serviço de notificação
de violência doméstica, sexual e outras
Percentual de municípios que executam as ações de
vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os
municípios
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas
etárias 10 a 19 anos

85

85
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8.1. SERIE SISPACTO 2013 A 2017 RESULTADOS ALCANÇADOS
Nº

1
2

INDICADORES
Cobertura
de
Acompanhamento
das
Condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa
Família
Proporção de internações por condições sensíveis à
Atenção Básica

RESULTADOS
INDICADORES
2013 2014 2015
2016

2017

41,97 58,87 60,57

SR

57,53

41,50 41,84 49,59

SR

SR

90

80

SR

SR

5

SR

3

Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de
Atenção Básica

59

4

Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes básicas
de saúde bucal

67,53 21,32 49,76

5

Proporção de Exodontias Relacionada a Procedimentos N/A

23,92 5

Razão de Exames Citopatológicos do Colo do Útero em 0,60
Mulheres de 25 a 64 Anos e a População da Mesma
Faixa Etária
Razão
de
Exames
de
Mamografias
de 0,15
Rastreamento Realizados em Mulheres de 50 a69 Anos
e População a Mesma Faixa Etária

0,50

0,53

0,53

0,65

0,15

0,15

0,15

0,30

55

58

62

1,09

1,09

1,09

Taxa de Mortalidade Infantil

11

15

Proporção de Óbitos Maternos Investigados

40

6

7

8
9
10
11
12
13

14

15

16
17
18
19
20
21

22

Proporção de Parto Normal
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial
(Caps)

Proporção de Óbitos de Mulheres em Idade
100
Fértil(Mif) Investigados
Número de Casos Novos de Sífilis Congênita em
0
Menores de Um Ano de Idade
Taxa de Mortalidade Prematura (<70anos) Pelo
56
Conjunto das Principais DCNT(Doenças do Aparelho
Circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias
Crônicas)
Proporção de Vacinas do Calendário Básico de
72,80
Vacinação da Criança Com Coberturas
Alcançadas
Proporção de Cura De Casos Novos de
60
Tuberculose Pulmonar Bacilífera
Proporção de Exame Anti-Hiv Realizados Entre
62,5
os Casos Novos de Tuberculose
Proporção de Registro de Óbitos Com Causa
92,3
Básica Definida
Proporção de Municípios Com Casos de Doenças
ou Agravos Relacionados ao Trabalho Notificados
Número de Casos Novos de Aids em Menores de
0
Cinco Anos
Proporção de Cura dos Casos Novos de
100
Hanseníase Diagnosticados nos Anos das
Coortes
Proporção de Contatos Intradomiciliares de
100
Casos Novos de Hanseníases Examinados

56,87 60

63

63

1,07

SR

16

16

19

100

70

SR

SR

83

94

SR

SR

0

1,38

SR

SR

53

51

46

SR

59,01

29,91

90,18 112,95
92,9

94,7

SR

SR

80

95,7

95

95

95,6

93,7

SR

SR

-

-

SR

SR

0

0

0

0

100

100

100

90

103,8 86,2

SR

SR
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23

Número Absoluto de Óbitos Por Dengue

Proporção de Imóveis Visitados em Pelo Menos 4
24 Ciclos de Visitas Domiciliares Para Controle da
Dengue
25 Incidência parasitária anual (ipa) de malária

269

0

0

1

0

0

0

0

10,91

SR

SR

10,51 7,12

0

Proporção de Análises Realizadas Em amostras de
39,75 59,27 72,25
26 Água para Consumo Humano Quanto aos parâmetros
coliformes total,cloro residual,livre e turbidez.
27
28
29
30

31

Ações de matriciamento realizadas por CAPS com
equipe da atenção básica.
Proporção de Cães Vacinados na Campanha de
Vacinação Antirrábica Canina
Número de unidades de saúde com serviço de notificação
de violência doméstica, sexual e outras violências
Percentual de municípios que executam as ações de
vigilância sanitária considerada necessária a todos os
municípios.
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas
etárias 10 a 19 anos

-

-

-

0

SR

SR

-

100

70,54 69,13 75,56

SR

-

1

1

4

4

4

5

6

6

-

-

-

-

-

-

SR

SR= SEM REGISTRO ; NA= NUMERO ABSOLUTO; (-) indicadores não inseridos
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9. ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE
A estrutura do sistema de saúde do município de Guajará-Mirim

se

compõem de estruturas assistenciais, e as voltadas para a realização das
funções do sistema. As estruturas assistenciais são integradas pela rede de
serviços do Hospital, ambulatórios, consultórios, laboratórios clínicos conforme
quadro 6.

Quadro 9 – Estabelecimentos e tipo de prestador, segundo dados do
CNES, Guajará-Mirim 2015.
Tipo de Estabelecimento
Centro de Atenção Psicossocial CAPS
Nossa casa
Consultório isolado: Consultório Médico
Dr. Sílvio Takashi; Clinica Odontológica
Guajará, Consultório Médico, Consultório
Odontológico e Lab de Protese Belo
Sorriso, Dr Luiz AntonioRucschel, Fethus,
Centro Odontológico Francisca Eunice
Maciel.
Hospital Geral: Hospital Regional do
Perpetuo Socorro.
Hospital Bom Pastor(filantrópico e
privado)
Laboratório Central de Saúde Publica:
Lafron
Unidade de Apoio Diagnose e Terapia
(sadt isolado): Célula Laboratório de
Analises Clinica, Centro Médico Dimel,
CliniMed,
Laboratório
Central,
Laboratório Denadai, LaboratorioLadem,
Secretaria
de
Saúde:
Secretaria
Municipal de Saúde de Guajara Mirim
Unidade de Atenção a Saúde Indígena:
Casa de Apoio a Saúde Indigena de
Guajara Mirim, Polo Base de Guajarámirim.
Posto de Saúde: Posto de Saúde
Cachoerinha, Posto de Saúde Altamiro
Barroso, Posto de Saúde do Cemape,
Posto de Saúde Irma Maria Salete Stoff,
Posto de Saúde km 17 Br 425, Deltas
Oliveira Matinez,P.S.Guajará- Mirim,
Centro de Saúde Irmã Maria Agostinho,
Centro de saúde Carlos Chagas, Centro
de Saúde Doutor Sandoval Meira.
Unidade de Vigilância em Saúde:
NUVEPA
Núcleo
de
Vigilância

Público Filantrópico

Privado

Total

01

00

00

01

01

00

07

08

01

01

01

03

01

00

00

01

00

00

06

06

01

00

00

000

02

00

00

00

11

00

00

00

01

00

00

00
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Epidemiológica e Ambiental, Unidade de
Vigilância Sanitária.
Casa de Detenção de Guajará-Mirim;
CADIPE – Centro Médico Militar
SAE
Serviço
de
atendimento
especializado.
Fonte: CNES - DATASUS/MS

01
00
01

00
00
00

00
01
00

00
00
00

A capacidade instalada do município relacionada Rede física de saúde
pública e privada prestadora de serviços ao sus em sua totalidade de 79,17%
na rede pública e 20,83% na rede privada, através do Hospital Bom Pastor que
é administrado pela rede Pró saúde que oferece os seguintes serviços:
ginecologia e Obstetrícia, pediatria (internações), ambulatório em ginecologia e
obstetrícia com o percentual de partos normais girando em torno de 65%.

Quadro 10– Número de leitos de internação existentes por tipo de
prestador segundo especialidade, segundo dados do CNES, GuajaráMirim, 2016
Especialidade
Cirúrgico

SUS
12

Não SUS

SUS existente
14

Clinico

23

27

Obstétrico

19

22

Pediátrico

53

57

total

107

120

Leitos p/ 1000 hab.*

2,32

2,60

Fonte: CNES - DATASUS/MS

Quadro 11– Número de equipamentos existentes por grupo segundo
dados do CNES, Guajará-Mirim, 2016.
Código

Equipamento

1-EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
02
Mamógrafo com Comando Simples
04
Raio X ate 100 mA
05
Raio X de 100 a 500 mA
13
Ultrassom Doppler Colorido
16
Processadora de filme exclusiva para
mamografia
TOTAL
2-EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA
21
Controle Ambiental/Ar-condicionado Central
22
Grupo Gerador
TOTAL
7-EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA
80
Equipo Odontológico

Existentes

Em
Uso

Existente
s
SUS

Em
Uso
SUS

1
1
2
3
1

1
1
2
3
1

1
1
1
3
1

1
1
1
3
1

8

8

7

7

8
2
10

8
1
9

7
2
9

7
1
8

15

15

11

11
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81
Compressor Odontológico
82
Fotopolimerizador
83
Caneta de Alta Rotação
84
Caneta de Baixa Rotação
85
Amalgamador
86
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato
TOTAL
5-EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA
56
Desfibrilador
58
Incubadora
63
Reanimador Pulmonar/AMBU
64
Respirador/Ventilador
TOTAL
4-EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS
41
Eletrocardiógrafo
TOTAL
3-EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS
33
Endoscópio Digestivo
TOTAL
Fonte: CNES/MS 2016

12
8
14
14
12
9
84

12
8
14
14
12
9
84

9
5
10
10
9
6
60

9
5
10
10
9
6
60

1
1
3
1
6

1
1
3
1
6

1
1
3
1
6

1
1
3
1
6

3
3

3
3

3
3

3
3

2
2

2
2

2
2

2
2

Quadro 12 – Recursos HumanosProfissionaisSUS (vínculos), segundo
dados do CNES, Guajará-Mirim, 2016.
Profissionais selecionados

Total

Médicos
65
Anestesista
02
Cirurgião Geral
03
Clínico Geral
10
Gineco Obstetra
05
Médico de Família
11
Cirurgião dentista
13
Enfermeiro
37
Fisioterapeuta
04
Fonoaudiólogo
01
Nutricionista
02
Farmacêutico
00
Assistente social
03
Psicólogo
02
Auxiliar de Enfermagem
15
Técnico de Enfermagem
35
Terapeuta ocupacional
01
Outras categorias Profissionais do
211
SUS
Total
420
VINCULO EMPREGATICIO
Tipo
Cargo comissionado
Contrato por prazo determinado
Emprego Público
Estatutário
Total

Atende ao SUS
65
02
03
10
05
11
13
38
04
01
02
00
03
02
15
35
01
211
420
Total
1
35
176
209
420

Fonte: CNES/MS 2016
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Os Profissionais do SUS no município de Guajará-Mirim em sua grande
maioria possuem vínculos estatutários(49.5%), seguido de empregos Públicos
(41.9%) e contratos por prazo determinado (8.3%), que são capacitados dentro
de suas área de atuação. Os Intermediados são vinculados a Estratégia Saúde
da Família.

10. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no
âmbitos individual e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos
e manutenção da saúde. Tem por objetivo desenvolver atenção integral de
forma a impactar positivamente na situação de saúde dos indivíduos e nos
determinantes e condicionantes de saúde da coletividade.
A Estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção
Básica de acordo com preceitos do SUS. Para o Ministério da Saúde e
gestores estaduais e municipais é uma estratégia de expansão, qualificação e
consolidação da Atenção Básica por favorecer reorientação do processo de
trabalho, aprofundando os princípios, diretrizes e fundamentos da Atenção
Básica. Por meio dessa estratégia amplia-se a resolutividade e o impacto
positivo na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar
importante relação custo-efetividade.
No município de Guajará-mirim a cobertura da Estratégia Saúde da
Família apresentou tendência de elevação no período de 2013 a 2014,
alcançando uma cobertura de 63,41% em 2013. Em 2014 elevou o percentual
de 71,23%, no entanto em 2016 a meta de cobertura é alcançar 85% por
equipes de SF e 100% por agente comunitário de saúde no perímetro urbano.
Com a estratégia para adesão de mais uma equipe de saúde da família na
modalidade transitória.
As UBS do município são referenciadas pelas equipes de saúde da
família,abrangendo todas as áreas de maior vulnerabilidade no município, entre
eles estão cobertas as áreas dos bairros da periferia como Jardim das
Esmeraldas, Próspero e Fátima onde o número de população carente,
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crianças, idosos entre outras vulnerabilidades é concentrado. Também,
vinculado ao Centro da cidade a área de abrangência do bairro Triangulo e
Cristo Rei, que são bairros onde na época do inverno ocorre risco de
enchentes e periodicamente surgem doenças por falta de saneamento básico.
Com relação à cobertura das equipes de Saúde Bucal podemos verificar
que houve uma pequena elevação, em 2013 60,42% de cobertura
populacional, em 2014, 67,53%. Assim declinando em todo o período. Em
2015, com 56,87% de cobertura. Estamos buscando traçar estratégia para
maior intensificação e alcance de cobertura proposta pelo gestor que para
alcance de metas.
O município de Guajará-mirim possui 7 (sete) UBS. Cinco UBS no
perímetro Urbano e duas em área ribeirinha, com funcionamento de 11 equipes
de Saúde da Família. Das quais oito equipes são tipo I, e três ESF tipo I com
Saúde Bucal na modalidade I na área urbana.
Na Área de abrangência rural funciona com 02 equipes de Saúde da
Família. Duas equipes SF tipo I, e uma ESF tipo I com Saúde Bucal na
modalidade I.
As ESF alcançam uma cobertura de territorialização no momento de
90% somando população urbana e rural. Consolidando o número de agentes
comunitários de saúde da área urbana e rural totaliza-se o quantitativo de 83
ACS para cobertura das áreas do município.
A estrutura dos Serviços de Saúde da Zona Urbana é composta pelos
seguintes Unidades Básica de Saúde:
1-UBS Carlos Chagas
Avenida 12 de julho, Nº 1423, Tamandaré
2-UBS Altamiro Barroso
Avenida Dr. Leverger, Nº 4734, Liberdade
3-UBS Delta Martinez
Avenida 08 de dezembro, nº 6117, Jardim das Esmeralda
4-UBS Irmã Maria Agostinho
Avenida Aluízio Ferreira, Nº 470, Dez de Abril
5-UBS Doutor Sandoval Meira
Avenida José Bonifácio, Nº455, Serraria
6- Unidade Móvel odontológica,UBS Irmã Maria Agostinho
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Avenida Aluízio Ferreira, Nº 470, Dez de Abril
Figura 5. Mapa de referência de Unidades Básica de Saúde no Município
de Guajará-Mirim.
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Figura 6. Mapa de cobertura de ACS por microarea no Município de
Guajará-Mirim, perímetro Urbano.

Fonte: Leite, A,S.,Marlene; 2016.

O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base
populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de
acordo com definição local. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de
risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da
população com número máximo de 750 pessoas por ACS.
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Figura 7. Mapa de cobertura de Equipes de Saúde da Família por
território, no Município de Guajará-Mirim, perímetro Urbano.

Fonte: Leite, A,S.,Marlene; 2016.

Considerando

a

Nova

Política

Nacional

de

Atenção

Básica,

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) modificada em setembro de
2017. Segundo recomendações da PNAB a gestão deve definir o território de
responsabilidade de cada equipe, e esta deve conhecer o território de atuação
para programar suas ações de acordo com o perfil e as necessidades da
comunidade, considerando diferentes elementos para a cartografia: ambientais,
históricos, demográficos, geográficos, econômicos, sanitários, sociais, culturais,
etc. Importante refazer ou complementar a territorialização sempre que
necessário, já que o território é vivo.
Neste contexto as ações desenvolvidas pelas equipes são organizadas
com grupos de orientações para pacientes portadores de Hipertensão e
Diabetes, grupos de atividade física, entre outros. São realizadas ações
educativas nos espaços coletivos, como escolas, grupos comunitários e
orientações individuais em temas como: auto-, alimentação saudável, noções
sobre sexualidade, reprodução e planejamento familiar, prevenção de câncer
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de mama e colo de útero, aconselhamento sobre IST/AIDS, cuidados com a
gravidez, amamentação, os riscos do tabagismo, melhoria de auto-estima
(terapia comunitária) etc. seguem um cronograma definido com atendimento na
UBS, e outros pontos estratégicos. Os atendimentos são realizados de
segunda a sexta feira em horário comercial.
A Atenção Básica de Saúde na área rural/ribeirinho está organizada com
o trabalho das Equipes de Saúde da Família Ribeirinha, situadas em dois
distritos do município, Surpresa que estende cobertura territorial a Aldeia e
Sagarana, Ricardo Franco e Rio negro Ócaia. O distrito do Iata com extensão
de cobertura territorial da 1ª a 14ª Linha do Iata. Os profissionais que atuam na
ESFR permanecem nas UBS por 20 dias consecutivos desenvolvendo
estratégias e atendimento na localidade.

Figura 8-UBS Irma Maria Salete Istoff Distrito de Surpresa.
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Figura 9- UBS Ribeirinha Raimundo Rodrigues- Distrito Iata

FONTE: José Rodrigues de Souza-2015

No mesmo contexto está a equipe de saúde da família ribeirinha com
saúde bucal (ESFSB). organizadas pela equipes compostas por médico,
enfermeiro, odontólogo, Técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de
Saúde e um Microcopista. Desenvolvem atividades em áreas terrestres
próxima a igarapé, e rio. Caracteriza-se como equipe móvel, por não possui
UBS especifica de localidade. Abrange localidade rural do Cachoerinha,
CEMAP, COMARA 1 e 2; Reserva do Ouro-Preto, Pompeu, Comunidade
Margarida,Olho d’água,Sapezal e a mais distante com acesso por via fluvial
dentro do município.
Os profissionais que atuam na ESF área ribeirinha passam atendendo
localidades por 14 dias consecutivos realizando atendimento em pontos
estratégicos, estabelecidos pelos Agentes

Comunitário

residentes nas

localidades durante dias mensais estabelecidos no cronograma de atividades.
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A equipe tem o ponto de referência a Unidade Básica de Saúde Irmã Maria
Agostinho, localizada na área urbana do município.
As equipes da SFR prestam atendimento à demanda espontânea de
todo território de abrangência. Organizam-se a atenção a saúde em algumas
áreas e/ou grupos de população considerados de maior risco ou de interesse
epidemiológico através do cadastramento das famílias realizado pelos ACS.
As avaliações das ações são realizadas através da alimentação dos
programas do E-Sus, Sis-Prenatal, Siscan, PMAQ, Bolsa família, SISVAN etc...
a exemplo: acompanhamento e monitoramento dos pacientes hipertenso e
diabetes, saúde da mulher (pré-natal, detecção precoce de câncer ginecológico
e mama, planejamento familiar), saúde da criança (puericultura, imunizações e
vigilância ao recém-nascido de risco,VIT A, anemias), controle da tuberculose e
hanseníase, saúde mental, manejo do tabagismo, assistência ao portador de
asma, assistência farmacêutica, fisioterapia, fonoaudióloga, saúde indígena,
saúde do idoso, rede de proteção à criança e adolescentes vítimas de violência
e apoio social.
As equipes de ABS estão funcionando ainda com médicos do Programa
Mais Médico do Brasil, entre eles são três médicos brasileiros e oito cubanos.
Porém janeiro em 2018 houve concurso publico para contratação de medicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais para preencher o
quadro de vagas efetivas para a SEMSAU. A partir do concurso provavelmente
a ABS estará fortalecida especificamente na atenção Básica para suprir as
necessidades do usuário na assistência médica à demanda espontânea, na
ausência das equipes na comunidade.
Nas unidades de saúde é ofertado consultas por médicos generalistas.
Temos um médico ginecologia na ABS como referencia pros pré-natais de alto
risco, exame ginecológico, inserção de DIU.
A equipe de enfermagem oferece, além da avaliação de enfermagem e
acolhimento

do

paciente,

vacinação,

curativos,

retirada

de

pontos,

acompanhamento ao paciente hipertenso e diabético, ações de planejamento
familiar, puericultura, coleta de exames. Consulta de puericultura, avaliação,
visitas domiciliares e encaminhamento para outras especialidades quando
necessário, entre outras através do setor de regulação.
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O profissional enfermeiro apresenta atuação especifica realizando
consulta de enfermagem a todos os ciclos de vida (criança, adulto, gestante,
idoso) com enfoque no pré-natal de risco habitual, puerpério, prevenção de
câncer de mama e coleta da citologia oncótica, avaliação dos resultados e
tratamento (conforme protocolos existentes), puericultura, doenças crônicas
não transmissíveis. É, ainda, responsável pelo gerenciamento e supervisão da
equipe de saúde da família e dos profissionais de enfermagem da UBS.
Para melhor qualificar a Atenção Primária à Saúde e padronizar o
processo de trabalho, as ESF fazem utilização de protocolos clínicos
estabelecidos pelo Ministério de Saúde. Ainda em andamento o protocolo de
assistência a atenção básica, elaborados pelos profissionais de saúde, da ABS,
para assim organizar a atenção de acordo com a condição de risco identificado;
auxiliar na tomada de decisão na clínica e gestão; capacitar os profissionais na
promoção, prevenção e no tratamento dos agravos; estabelecer indicadores a
serem monitorados.
Os protocolos que já estão elaborados, e são voltados a Saúde da
Criança e Adolescente, Saúde do Adulto, Saúde do Idoso, Saúde da Mulher,
Assistência de Enfermagem, Asma, Imunização, Tratamento de Feridas,
Atendimento à Pessoa Vítima de Violência.
Com o objetivo de ampliar as possibilidades das ESF, no que se refere a
resolubilidade e integralidade das ações na atenção básica. Em janeiro de
2016, foi solicitada a adesão para implantação de uma equipe de NASF
(Núcleo de Ampliação de Saúde da Família) no município, passou pela
aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, e Posteriormente a Comissão
Intergestora Bipartite não foi aprovado por falta de profissionais efetivos.
Previsto reativação até o mês de Junho/2018, após contratação através do
concurso publico efetivo.
Entre as principais atividades previstas a serem desenvolvidas pelos
núcleos estão: atuar junto às ESF buscando ampliar as ações de forma
multiprofissional para melhoria dos indicadores de saúde da população. Além
disto, devem atuar em projetos terapêuticos individuais, por meio de gestão de
casos clínicos e atendimento aos usuários em conjunto com as equipes de
saúde, visando a redução de agravos à saúde da população.
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Faz parte das diretrizes a ampliação dos Programas de Saúde Bucal e
de Saúde Mental, Educação Permanente para todos os profissionais de saúde.
Dentro dessas ações também está a implantar o Protocolo de Acolhimento com
Avaliação e Classificação de Risco voltado à Atenção Básica, ampliação das
Unidades Básica de Saúde. Tal proposta visa ampliar a resolubilidade das
UBS, possibilitando resolver casos de urgência e emergência e redirecionando
as queixas eletivas para agendamento e realizando monitoramento, conforme
protocolos assistenciais instituídos. Espera-se, dessa forma, resgatar o papel
de porta de entrada do Usuário do SUS.
A atenção odontológica é desenvolvida por 03 equipes, compostas por
cirurgião dentista (CD), auxiliar de saúde bucal (ASB) e técnico de saúde bucal
(TSB) distribuídos em 03 UBS,sendo uma contabilizada Unidade Móvel
Odontológica.
O Município dispõe de uma Unidade Odontológico Francisca Eunice
Maciel, composta por 03 odontólogos, funcionários efetivos do município. É
referência para casos mais complexos. É referência do serviço odontológico da
atenção básica.
O serviço prestado pelo undade odontológica é de média complexidade
técnica: tratamento de pacientes especiais, radiologia.
Para atendimento à demanda de pacientes,o acesso e tratamento de
saúde o município está em fase de organização da Rede de atenção a Saúde,
elaborando fluxo de e organização do transporte clínico agendado para
realização de exames mais complexo na rede de saúde da capital PortoVelho/RO,através do SISREG, tratamento fora de domicílio como exemplo:
hemodiálise, alguns tipos de procedimentos e cirurgias.
Os exames de patologia clínica são solicitados nas unidades básicas de
saúde, e coletados no laboratório do Hospital Regional Perpetuo Socorro.
Laboratório municipal que oferta os exames de bioquímica, hematologia,
microbiologia, líquor, urinálise, parasitológico de fezes. Alguns exames de
hormônios, sorológicos, bacíloscopia, entre outros são ofertados pelos
LAFRON, Laboratório de Fronteira, de responsabilidade da gestão estadual.
Os exames de radiologia são feitos também no Hospital Regional
Perpetuo Socorro. Alguns exames de média complexidade são ofertados pelos
serviços ofertados pelo município através de contratados por consorcio. É
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importante ressaltar que são realizados atendimentos laboratoriais de
pacientes de cidades vizinhas como Nova. Mamoré, e GuayaramirinemBolívia. Para um futuro próximo, estamos planejando a implantação da Central
de Coletas que será no prédio que hoje funciona o LACEN, prédio anexo ao
Centro de Saúde Carlos Chagas.
As ultrassonografias e ECG são comprados por serviços tercerizados e
pago com recurso próprio. Uma vez que o exames disponibilizado pela
Regional de Saúde, fica no município de Porto-Velho a 300km de Guajarámirim.
10.1 Ações realizadas na Atenção Básica de Saúde
a) Assistência à Saúde da Criança e Adolescente
Dentro da ESF se propõe garantir à criança e ao adolescente um
conjunto de ações integrais e articuladas dentro do contexto social e familiar,
visando promover infância e adolescência protegidas e saudáveis. Por meio de
visitas domiciliares realiza busca ativa nos territórios de abrangência e constrói
matriciamento de casos com a rede de serviços do município quando
necessário.
As ESF desenvolvem ações educativas e de puericultura até 10 anos de
idade com avaliação do crescimento e desenvolvimento, favorecendo-se
diagnóstico e tratamento precoce para sub ou sobre alimentação, evitando
assim desvios do crescimento que possam comprometer a saúde atual e
qualidade de vida futura. Também se promove o aleitamento materno e a
alimentação saudável, prevenção de acidentes e medidas de prevenção,
cuidado à criança em situação de violência, e aplicação da Vitamina A em
menores de 5 anos.
O Programa Saúde na Escola (PSE), dos Ministérios da Saúde e da
Educação, instituído no ano de 2007 pelo Decreto Presidencial Nº 6.286.
Considerando os espaços intersetoriais privilegiado para as práticas de
promoção de saúde e de prevenção de agravos e de doenças, contribuindo
para o fortalecimento do desenvolvimento integral e propiciando enfrentamento
das vulnerabilidades da comunidade escolar que comprometem o pleno
desenvolvimento nessa faixa etária. Atualmente nosso município possui 100%
de cobertura o que relaciona o que preconiza a Portaria nº 1055.
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Ainda sem formalização da adesão do PSE, as Equipes de saúde da
Família desenvolvem em ações compartilhadas junto as escolas do município,
ações preventivas sobre o álcool e drogas, gravidez na adolescência, IST/Aids,
Alimentação saudável, vacinação, consulta medicas e de enfermagem,
antropometria.
Participa de reuniões com pais e professores, com troca de experiência
interinstitucional, compartilha novas experiências com os profissionais de
educação para a mudança da prática profissional; contribui na reflexão do
processo de trabalho das instituições e da família do educando.
Em 2017 o município aderiu a 100% das escolas, em trabalho em
conjunto com as equipes de saúde da família. Foram definido os pontos
prioritários a serem desenvolvidos com a comunidade escolar, incluindo as
temáticas de Combate ao mosquito Aedes aegypti;Promoção das práticas
corporais, da atividade física e do lazer nas escolas; Prevenção ao uso de
álcool, tabaco, crack e outras drogas; Promoção da cultura de paz, cidadania e
direitos humanos; Prevenção das violências e dos acidentes;Identificação de
educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação;
Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; Verificação e
atualização da situação vacinal;Promoção da alimentação saudável e
prevenção da obesidade infantil;Promoção da saúde auditiva e identificação de
educandos com possíveis sinais de alteração;Direito sexual e reprodutivo e
prevenção de IST/AIDS; Promoção da saúde ocular e identificação de
educandos com possíveis sinais de alteração.
Assim são desenvolvida ações educativas pelas ESF na comunidade e
instituições intersetorias (creche e escola), buscando desenvolver um trabalho
preventivo destinados a crianças menores de cinco anos e o outro para
indivíduos com 5 anos de idade ou mais, captando melhor as práticas
alimentares na infância.

b) Assistência à Saúde da Mulher
A política de Saúde da mulher em Guajará-mirim tem como objetivo
geral a promoção de saúde e prevenção de agravos, baseadas em ações de
atenção integral á saúde, perpassando todas as fases biológicas da vida
mulher. Uma equipe multiprofissional e transdisciplinar vinculada à rede de
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assistência intersetorial realiza as ações voltadas a esse grupo na AB, dentro
da Estratégia Saúde da Família em consonância com as diretrizes da Rede
Cegonha.

c) Atenção ao pré-natal e puerpério
As ações do pré-natal estão integradas no contexto do programa
SISVAN, principalmente para identificar a prevalência e o tipo de aleitamento
materno, além de caracterizar melhor o período de introdução de alimentos,
das crianças menores de cinco anos.
O acompanhamento da saúde da mulher neste período gravídicopuerperal se dá com vistas a prevenir agravos, promover a saúde, estabelecer
o cuidado e instalar medidas vigilância e proteção ao binômio materno-fetal.
O pré-natal pode ser realizado tanto por médicos quanto por enfermeiros
obstetras ou generalistas capacitadas. Para os enfermeiros esta diretriz é
amparada legalmente pelo conselho Regional de enfermagem. Também é
recomendada pelo ministério de Saúde.
Entretanto é importante alertarmos que uma assistência integral não se
faz apenas com consultas, nem apenas por médicos e enfermeiras, por mais
competentes, habilidosos ou envolvidos que sejam. Pois integralidade da
assistência se faz por meio de múltiplos olhares. Em outras palavras significa o
envolvimento de uma equipe multi e transdisciplinar exemplificada pela equipe
mínima da Estratégia Saúde da Família incluindo agentes comunitários de
saúde, auxiliares ou técnicos de enfermagem. Mas também pela equipe de
apoio formada por assistentes administrativos, serviços gerais, médicos
pediatras, gineco-obstetras, psicólogos, fisioterapeutas, assistente social,
educadores físicos, nutricionistas e tantos outros que compor o trabalho na
atenção primária em saúde. É assim, através deste modelo que o município
tenta reduzir e controlar os números de mortalidade materno-infantil.
Para aprimorar o cuidado a Secretaria de Saúde confeccionou o
Protocolo de Assistência ao Pré-natal de Baixo Risco, a ser implantado em
2018.
O município ainda permanece com contrato de serviços a instituição do
Pro-Saúde, ao qual a mesma está se adequando ao que é preconizado pela
Rede Cegonha (portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011), que propõe a
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organização da atenção materno-infantil nas ações do pré-natal, parto e
puerpério, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças,
em especial no seu primeiro ano de vida.
Outra

estratégia

importante

adotada

pelo

município

foi

o

acompanhamento do pai do bebê, a gestante no pré-natal, ofertando os
exames de rotina da unidade ao pai ou acompanhante escolhido pela gestante.
A visão da estratégia obteve um resultado satisfatório nas consultas, apoio
psicológico, segurança a gestante, co-responsabilidade da família e “pré-natal
do pai” com orientações, ofertas de exames, e acompanhamento do casal.
Na atenção primária são realizadas consultas de pré-natal de baixo
risco (risco habitual) em todas as Unidades de Saúde, que também realizam
visitas domiciliares para acompanhamento da gestante, busca ativa das
faltosas e acompanhamento das puérperas.
Também em 2017 foram realizada capacitação de manejo de Sífilis na
gravidez e congênita. Focando nas ações monitorar e avaliar os casos de
sífilis em gestante e

congênita, fornecendo subsídios para ações de

promoção e prevenção em saúde, bem como tratamentos e reavaliação dos
processos de trabalho e insumos. Ainda dentro das ações.
Foram entregue protocolo de abordagem sindrômica e sífilis adquirida,
para todas as equipes, que tem como objetivos melhorar a resolutividade
de abordagem e tratamento dos casos de infecções sexualmente
transmissíveis (IST), proporcionando maior autonomia nas condutas no
âmbito da atenção primária.
As gestantes classificadas como de alto risco são encaminhadas para o
ambulatório de obstetrícia, mas permanece vinculada a equipe de saúde da
atenção primária para o melhor acompanhamento.
O município conta agora com 01 ambulatório de Alto Risco, e em casos
mais complexos as gestantes são referenciadas ao Hospital de Base Ary
Pinheiro, na capital Porto-Velho.
Há 02 anos foi criado relatório para monitoramento e avaliação das
gestantes cadastradas no programa de pré-natal do município onde as UBS
semanalmente enviam o cadastro da gestante a ser lançados no serviço. E
também utilizamos como ferramenta de monitoramento o SISPRENAL WEB,
desde 2012. Estão previsto para o primeiro semestre de 2019 a implantação de
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novos exames para o pré-natal como: teste rápido para pesquisa de proteinúria
e teste rápido de gravidez, com vistas à captação precoce e início do pré-natal
e

verificação

de

alterações

que

possam

resultar

em

aumento

da

morbimortalidade materno-infantil.

d) Prevenção do câncer de colo de útero e detecção precoce do câncer de
mama
Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer do colo do
útero e da mama no Brasil justificam a implantação de estratégias efetivas de
controle dessas doenças que incluam ações de promoção à saúde, prevenção
e detecção precoce, tratamento e de cuidados paliativos, quando esses se
fizerem necessários. Portanto, é de fundamental importância a elaboração e a
implementação de Políticas Públicas na Atenção Básica, enfatizando a atenção
integral à saúde da mulher, que garantam ações relacionadas ao controle dos
cânceres do colo do útero e da mama como o acesso à rede de serviços
quantitativa e qualitativamente, capazes de suprir essas necessidades.
O Câncer de colo de útero é o segundo tumor mais frequente na
população feminina, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no
Brasil. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo, é o mais
comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano.
No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas,
muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estádios
avançados.
A organização dos serviços para a prevenção e detecção precoce
desses cânceres exige monitoramento e avaliação constantes das ações de
saúde realizadas, com vistas a reduzir os indicadores de mortalidade por essas
neoplasias. Para tanto, entende-se que os sistemas de informação são
ferramentas indispensáveis à gestão dos programas de saúde, por subsidiarem
tomadas de decisão embasadas no perfil epidemiológico e na capacidade
instalada de cada localidade. A importância gerencial dos sistemas de
informação é caracterizada, pela sua definição, como componente fundamental
da Política Nacional de Atenção Oncológica (Portaria GM nº 2439/05, art.
3º).
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O município a partir de dezembro de 2017 passou a utilizar o SISCAN
(Sistema de Informação do Câncer) é desenvolvido em plataforma web.
Quando implantado nas UBS possibilita acesso do sistema para fazer a
solicitação de exames, visualizar os resultados e acompanhar as mulheres com
exames alterados (seguimento). Porém no momento o sistema esta
centralizado na SEMSAU, as UBS não tem possuem porta de entrada de
internet.
O SISCAN é integrado ao Cadastro Nacional de Usuários do SUS
(CADWEB), permitindo a identificação dos usuários pelo número do cartão
SUS e a atualização automática de seu histórico de seguimento. O sistema
também é integrado ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), o que permite aos profissionais dos estabelecimentos de saúde
habilitados para coleta, solicitação e emissão de laudos de exames, estarem
automaticamente disponíveis no sistema como responsáveis por essas ações.
A utilização deste sistema tem permitido a realização do
acompanhamento periódico das pacientes com resultado dos exames
alterados, bem como a realização de busca ativa e encaminhamentos
pertinentes a cada caso.
Os exames de preventivo de câncer de colo são coletados pelos
profissionais de saúde do município e as lâminas enviadas ao laboratório
Citolab convêniado com Estado para análise de lâminas.
Nas UBS os casos do seguimento das pacientes com alteração nos
exames é realizado pela equipe através de registros de controle da Unidade de
Saúde.a paciente recebe o resultado e é encaminhada para avaliação do
médico ginecologista. Caso haja necessidade de realizar colposcopia, a
mesma é encaminhada para a unidade de referência da saúde da mulher ou
Policlínica Osvaldo Cruz em Porto-Velho. Após exame retorna para segmento
na UBS de área de abrangência, acompanhada e monitorada pela ESF.
e) Programa de Planejamento Familiar
A assistência ao planejamento familiar está pautada no princípio da
paternidade responsável e visa oferecer à comunidade atendida, o acesso a
orientações e meios para bem planejar a família, proporcionando a atenção
necessária tanto perante a opção pela gestação como pelo seu espaçamento.
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O Programa de Planejamento Familiar está em vigor no município de
Guajará-mirim desde setembro de 2010, e hoje é ofertados contraceptivos em
nas Unidades de Saúde. A assistência à concepção inclui as orientações no
campo da sexualidade, bem como das alternativas de métodos existentes para
o efetivo planejamento, e encaminhamentos para especialidades se assim
necessário.
Os profissionais de saúde devem empenhar-se em bem informar aos
usuários para que conheçam todas as alternativas de anticoncepção,
indicações, contraindicações e implicações de uso, garantindo que os usuários
possam participar ativamente da escolha do método, bem como prestar a
assistência necessária ao seu uso. Considerando que a AIDS vem se tornando
uma das principais causas de morte entre mulheres jovens, é fundamental que
se estimule a prática da dupla proteção, ou seja, a prevenção simultânea das
infecções sexualmente transmissíveis (IST), inclusive a infecção pelo HIV/AIDS
e a gravidez indesejada. Isso pode se traduzir no uso dos preservativos
masculino e feminino ou na opção de utilizá-los em associação a outro método
anticoncepcional da preferência do indivíduo ou casal.
No que concerne à anticoncepção, os serviços de saúde devem fornecer
todos os métodos anticoncepcionais recomendados pelo Ministério da Saúde.
O serviço de Planejamento Familiar é disponibilizado aos munícipes de
Guajará-mirim, em idade fértil que busquem assistência sobre Planejamento
Familiar ou que sejam profissionalmente encaminhados para esta finalidade,
preservando o conhecimento sobre os direitos sexuais e reprodutivos de
homens, mulheres e casais.
Nas Unidades de Saúde são disponibilizados métodos temporários:
anticoncepcional oral e injetável (mensal e trimestral) e preservativo (condon
masculino e feminino), DIU está disponível na Unidade de saúde Carlos
Chagas.
Os contraceptivos definitivos laqueadura tubária estão suspensos
devido o município não disponibilizar de quantitativo de médicos cirurgiões e
anestesistas para realizar cirurgias eletivas. No entanto o Estado está em
processo de apoio e suporte para atendimento de pequenas cirurgias
eletivas no Hospital do município de Extrema.
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f) Rede de Proteção à mulher Vítimas de Violência
A violência tem trazido impacto na saúde da população, seja sobre a
mortalidade, morbidade e custos para o sistema de saúde. No Brasil, a
violência adquiriu um caráter epidêmico, pelo número de vítimas e pela
magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz. A violência é um
fenômeno complexo e apresenta múltiplos fatores causais e, portanto, implica
necessariamente ações articuladas entre diversos setores e instituições do
poder público e da sociedade para o seu enfrentamento. O município em
consonância com as propostas da conferencia da Saúde da Mulher em 2017,
busca planejar e intensificar ações voltadas a mulheres vitima de violência
geral. Propondo a organização e sistematização da rede a vítima de violência
juntamente com demais setores competentes.
Em 2012 foi implantado um protocolo de atendimento às pessoas
vítimas de violência doméstica e/ou sexual. As vítimas de violência sexual são
encaminhadas para atendimento na maternidade do Hospital Bom Pastor (ProSaúde), é realizado a assistência médica e de enfermagem, o atendimento é
24 horas e coletado exames complementares, testes rápido, vacinação,
notificação, tratamento, fluxogramas de encaminhamento e acompanhamento
dos casos. Ainda em fase de organização a implantação da Rede de saúde
completa para atendimento de vítimas de violência intradomiciliar.

g) Saúde do Adulto e Idoso
O Programa de atenção ao adulto e idoso do município, além de
incentivar a adoção de um estilo de vida saudável pela comunidade, tem como
objetivo a prevenção dos principais fatores de risco à saúde nestas faixas
etárias. Para tanto é realizada a captação precoce e o acompanhamento
sistemático das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), por
meio de uma rede de cuidados e profissionais de saúde capacitados. Baseados
na Política Nacional de Saúde do Idoso, a Atenção Primária à Saúde realiza
ações como: Implantação da Caderneta da Pessoa Idosa, com aumento
gradativo do preenchimento; Promoção à saúde através de prevenção como a
vacinação da pessoa idosa e prevenção de quedas.
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h) Programa de Controle de Hipertensão Arterial e Diabetes
A doença cardiovascular representa hoje, no Brasil, a maior causa de
mortes sendo o diabetes e a hipertensão arterial responsáveis por 62,1% do
diagnóstico primário dos submetidos à diálise. Essas taxas tendem a crescer
nos próximos anos, devido ao crescimento e envelhecimento da população e
persistência de hábitos inadequados de alimentação e atividade física, além do
tabagismo (MS, 2006).
Estratégias e ações têm sido implementadas com intuito de reduzir as
incapacidades que estas morbidades produzem, bem como medidas de
rastreamento e de prevenção. Com a implantação dos programas de
atendimento integral aos pacientes diabéticos e hipertensos, melhores índices
de cobertura têm sido alcançados, por meio da Estratégia Saúde da Família.
Tem sido possível a detecção precoce de pacientes sintomáticos e sob risco,
por meio de realização de grupos, palestras, acompanhamento por exames
laboratoriais periódicos de acordo com a severidade de cada caso, controle
clínico-metabólico, consultas médicas e de enfermagem e fornecimento de
medicamentos previstos em Protocolos e Portarias do MS.
Os medicamentos fornecidos nesses Programas são: captopril 25 mg,
enalapril 10 mg e 20 mg, glibenclamida 5 mg, hidroclortiazida 25 mg,
metformina 850 mg, metildopa 250 mg, anlodipina de 5 mg, propranolol 40 mg,
furosemida 40 mg entre outros padronizados pela RENAME.
Houve a padronização de novos medicamentos, visando o melhor
controle pressórico/ redução do risco de complicações dos pacientes:
Carvedilol 12,5 mg, Succinato de Metoprolol 50 mg, Losartana 50 mg,
Espironolactona 50 mg e levotiroxina 25, 50 e 100 mg (esse para portadores de
hipotiroidismo, situação clínica que pode alterar o controle da doença).
As Insulinas NPH e regular têm sido fornecidas pelo Ministério da Saúde
e dispensadas na UBS Carlos Chagas, também são fornecidas fitas de
glicemia capilar e aparelhos aos insulinos dependente para uso domiciliar. O
aparelho para aferir a glicemia também tem uso nas UBS, para atender
solicitação médica em consultas e aferição esporádica e ou rastreamento de
Diabetes em casos de ações intersetorias realizadas pelas ESF.

107
Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim - Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Marechal Deodoro, S/Nº Centro. Guajará-Mirim -RO. CNPJ: 05.893.631/0002-81

O Protocolo de Saúde do Adulto de Guajará-Mirim (Protocolo de
Hipertensão Arterial, Diabetes mellitus e Dislipidemia) está concluído em
conformidades aos protocolos do MS.
i) Programa de Combate ao Tabagismo
O tabagismo é, reconhecidamente, uma doença crônica resultante da
dependência à nicotina e um fator de risco para mais de 50 doenças, entre elas
vários

tipos

de

cardiovasculares.

câncer,
Sua

asma,

prevalência

entretanto, ainda mostra-se

infecções
vem

expressiva

respiratórias

reduzindo

e

doenças

progressivamente,

em certas regiões

e

grupos

populacionais mais vulneráveis.
A Portaria GM/MS nº 571, (MS) publicada no dia 05 de abril de 2013veio
atualizar as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas do Sistema Único de
Saúde (SUS) e dar outras providências.
O município aderiu ao programa do Tabagismo em 2015.

Recebeu

medicações, e planejou ações em grupos e individual. O município através da
equipes de Atenção Básica assumiram o compromisso de organizar e implantar
as ações para o cuidado da pessoa tabagista.
O tratamento inclui avaliação clínica, abordagem intensiva, individual ou
em grupo e, caso necessário, terapia medicamentosa juntamente com a
abordagem intensiva.
Os medicamentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde na
Terapia de Reposição de Nicotina é disponível Adesivo Transdérmico 7mg,
14mg e 21mg; Goma de Mascar 2mg, Pastilha 2mg e Cloridrato de Bupropiona
Comprimido 150mg. As ESF registram os dados de tratamento através do ESUS e consolidado das Fichas de Atividade Coletiva para as respectivas
gestões (municipal ou estadual). Tal programa está implantado, ativo e tem
sido desenvolvido pelos profissionais da Rede de Atenção Básica. Por tanto em
2018 as ações descentralizarão para as demais UBS.
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11. ATENÇÃO À SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
O acesso aos serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade
ambulatorial e hospitalar (MAC) no município se dá a partir das Unidades
Básicas de Saúde e Serviços/Unidades de Pronto-Atendimentodo Hospital
Regional Perpetuo Socorro, com apoio do Sistema Regulador SISREG.
O Hospital Regional Perpetuo Socorro é uma unidade de médio Porte,
apto a prestar assistência de urgência e emergência; ambulatório referenciado
de MAC, internações e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia.
Pacientes em casos de urgência e emergência procedentes de áreas
ribeirinha de difícil acesso,a exemplo distrito de Surpresa, localidade Margarida
300 a 600 km de via fluvial são removidos em embarcações voadeiras até o
município, de acordo com a complexidade são encaminhados via regulação
para porto-velho de ambulância. A frota de transporte sanitário é insuficiente.
A parceria com o corpo de bombeiro ajuda o município na remoção dos
pacientes, quando há necessidade de mais de uma remoção por dia até a
referência da regional. Em 2017 as ambulâncias do bombeiro, prestaram 2.501
atendimento pré-hospitalar aos pacientes no município. Destes removeu até
Porto-Velho uma média de 150 pacientes de emergência.
Gerido pela gestão plena municipal, consiste os serviços de referência
da atenção primaria de saúde. Localizado no município direciona o fluxo de
atendimento a demanda espontânea na área de abrangência dos seguintes
aos seguintes municípios: Nova Mamoré, Campo Novo de Rondônia, São
Miguel do Guaporé,Abunã,Costa Marques, Distrito de Surpresa e Iata e
República Boliviana.Sua instalação possui capacidade de 56 leitos, com as
seguintes especialidades: Clínica médica e Cirúrgica. Até o ano de 2013 fazia
parte anexo à estrutura a Maternidade Dr. Claudio Fialho. Hoje desativada.
Os

atendimentos

de

ginecologia,

obstetrícia

e

pediatria

estão

terceirizados desde 2013. Sendo responsável pela assistência à saúde da
Mulher e da Criança no âmbito hospitalar a Maternidade Bom Pastor (PróSaúde).
As Unidades de Saúde estão em fase de organização e a partir da
Estratégia Saúde da Família, do Acolhimento com Classificação de Risco, da
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Estratificação de Risco das Condições Crônicas e, estão sendo qualificadas
para Gestão do Cuidado através das Redes de Atenção à Saúde.
Os casos que demandam atendimentos especializados de média e alta
complexidade das especialidades clínicas são referenciados para os serviços
ambulatoriais na Policlínica Osvaldo Cruzem Porto-Velho, e nos hospitais: Ary
Pinheiro, João Paulo II, (Porto-Velho), Hospital Regional Perpetuo Socorro e
Bom-Pastor(Pró-Saúde) em Guajará-Mirim). Fazem parte da rede os
prestadores de serviços estaduais, filantrópicos e municipal, que compõem as
redes de atenção à saúde.
A estrutura de serviços ambulatoriais especializados existentes no
município é referência regional e macrorregional com a oferta e atendimento
nas diversas áreas, incluindo oncologia, ortopedia, neurologia, endocrinologia,
dermatologia, pequenas cirurgias, hemodiálise, cardiovascular, hematologia,
oftalmologia, transplantes, reabilitação funcional global e gestação de alto risco.
O município aguarda em 2018 a inauguração de um novo Hospital
Regional, que será de responsabilidade das três esferas. Com gestão tripartite.
a) Rede de Saúde Mental – CAPS

Atenção à saúde mental está organizada a partir dos Centros de
Atenção Psicossocial CAPS I, criando em abril de 2006 contemplando o
atendimento ao usuário nos diversos momentos de seu sofrimento psíquico de
forma a buscar a integralidade do cuidado. Os CAPS, obedecendo a Port. GM
336/2002, são responsáveis pela organização da demanda e da rede de
cuidados em saúde mental com enfoque comunitário, territorial, com atividades
de inserção social e reabilitadoras em regime intensivo, semi-intensivo e não
intensivo.
O CAPS I do Município de Guajará-Mirim denominado Nossa Casa,
possui uma equipe multiprofissional de saúde, que realizam ações matriciais
em conjunto com a atenção básica, buscando ampliar o olhar e os cuidados
aos portadores de transtornos mentais desde suas manifestações mais
precoces. Anualmente recebe uma demanda em média de 1.000 (mil) usuários
com transtorno mental. Em 2017 o CAPS I cadastrou 353(trezentos e cinqüenta
e

três)

novo

cadastros

de

pessoas

com

sofrimento

mental.

Em

acompanhamento deste de 2006, um numero de 1.583(hum mil quinhentos e
110
Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim - Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Marechal Deodoro, S/Nº Centro. Guajará-Mirim -RO. CNPJ: 05.893.631/0002-81

oitenta e três) pacientes. Nesse período foram realizado 150(cento e cinqüenta)
visitas domiciliares. Encaminhados para psiquiatria com transtornos severos
foram 20(vinte) usuários.
O atendimento prestado inclui avaliação para detecção do uso de
substâncias psicoativas, grupo de acolhimento diário, avaliações específicas
das áreas da enfermagem, médica, psicologia, serviço social, terapia
ocupacional. Estas avaliações fundamentam os planos terapêuticos individuais
que, por meio de atividades tais como: grupos psicoterápicos, grupo social,
oficinas de terapia ocupacional, oficina de música, oficina de artesanato e
pintura e outras, que reduzem danos provocados pelos distúrbios.
O Atendimento de Saúde Mental de urgência e emergência psiquiátrica
a pessoas portadoras de transtorno mental é referência no hospital Perpetuo
Socorro em casos de crises leves. Já nos casos mais graves a regulação dos
leitos de internação psiquiátrica é realizada e encaminhada a demanda
psiquiátrica no pronto Socorro João Paulo II e quando necessário referenciado
para a Psiquiatria do Hospital de base Ary Pinheiro.
No mês de maio de 2017 foi pactuado o matriciamento do CAPSI e
ligado diretamente a ESF, para fortalecimento do acompanhamento, fazendo a
referência e contra-referência do paciente, e assistidos por território e além de
prestar acolhimento e o rastreio desses pacientes para o não abandono do
tratamento.
b) Núcleo Institucional de Educação em Saúde do SUS- NIESUS
O Núcleo Institucional de Educação em Saúde do SUS foi instituído no

município pela Lei nº 935/2003. É um núcleo formado por uma equipe, composta
por três servidores da SEMSAU. Esta equipe em conjunto com as ações da

ESF, informa à população sobre medidas preventivas de doenças, utilizando
como material de apoio folders, banners, cartilhas, álbuns seriados, cartazes e
data show; executam ações educativas nas escolas, unidades de saúde,
instituições, empresas, feiras, eventos e domicílios mediante programação
prévia, para diminuir possíveis criadouros do Aedes e abrigos de pragas e
vetores.

Faz parceria

com os agente de combate a endemias nas ações

educativas para o controle do referido vetor,
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A proposta para 2018 é alinhar a educação permanente as ações
educativas do NIESUS, com objetivo de implementação da Política de
Educação Permanente em Saúde no âmbito do MS (Portaria nº 278, de 27 de
fevereiro de 2014). A Portaria reafirma os princípios e as diretrizes da EP como
estratégia para a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores do
Ministério da Saúde (sede e unidades descentralizadas). O momento é
oportuno, a iniciativa está alinhada ao lançamento, pela Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), da Formação Integrada
Multiprofissional em Educação Permanente em Saúde (EP em Movimento),
em parceria com a Universidade Federal que oferta de programa envolve o
aperfeiçoamento e a especialização de atores sociais do trabalho em saúde
para o exercício qualificado da Educação Permanente. Um de seus objetivos
é reconhecer práticas e saberes existentes no cotidiano do trabalho,
incentivando assim a produção de novos sentidos no fazer saúde.
Para apoiar a construção de conhecimentos, habilidades e atitudes, as
ações educativas devem ser compreendidas para além do sentido clássico da
aquisição de conhecimentos técnico-científicos referidos a uma dada profissão
e aplicados a uma dada realidade, como um processo de produção de sujeitos
críticos e reflexivos, transformação da realidade, constituição de modos de
existência e criação de novas formas de gestão dos processos de trabalho.
Assim, o desenvolvimento dos trabalhadores do municipio, nesta
perspectiva, tem a Educação Permanente como referência estratégica, uma vez
que esta se articula aos princípios e às diretrizes do SUS, à atenção integral
em saúde e à construção das RAS. A EP tem como elementos essenciais a
aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se incorporam ao
cotidiano das organizações, possibilitando a transformação das práticas
profissionais.
As ações de EP, são realizadas através de parcerias institucionas, e
planejadas, monitoradas

e

avaliadas

pela

gestão

como

resultado a

transformação do trabalhador através da EP adquirida no cotidiano.
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c) Núcleo em Saúde do Trabalhador/NUSAT
A construção da Política Nacional de Saúde do Trabalhador - PNST para o
SUS é fruto de 30 anos de esforços de profissionais de saúde. A política foi
impulsionada a partir da criação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador (RENAST) que buscou organizar ações na rede de serviços de saúde
SUS. De acordo com a Portaria nº 1.679/2002, a estruturação da Rede deveria
envolver:
-Ações na Atenção Básica e no Programa de Saúde da Família (PSF);
- Rede de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST);
-Ações na rede assistencial de média e alta complexidade do SUS. (Secretaria
Estadual de Saúde).
Após conferência municipal Vigilância em Saúde em 2017, surgiram varias
e propostas voltadas a saúde do trabalhador no município. As quais são
elencadas:
-Efetivar os serviços de realinhamento entre equipes e serviços, criando fluxo de

trabalho, com a reestruturação da rede de saúde, reforçando o feedback das
atividades desenvolvidas entre setores, em parcerias com outros órgãos;
-Inserir, no calendário de datas comemorativo municipal o dia do trabalhador,
ações como: Palestras, conscientização do cuidado integral ao servidor
publico;
- implantar, no município de Guajará-Mirím um Núcleo de Saúde com
participação ativa dos representantes dos trabalhadores, no planejamento e
desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador.
As propostas de criação de um NUSAT,vem em encontro as
necessidades do município em implantar as ações de prevenção de acidentes
relacionados ao trabalho, traçar o perfil epidemiológico dos agravos
relacionados à saúde do trabalhador, através dos quais poderão ser
elaboradas políticas públicas no âmbito da vigilância em saúde, voltadas à
promoção e a proteção da saúde no trabalho.
Diante disso foi elaborado o projeto de criação do NUSAT em dezembro
de 2017, encaminhado para apreciação e aprovação pelo Conselho Municipal.
Aprovado através da Resolução de Nº 30/CMS/GM/2017, e em apreciação na CIR
Comissão Intergestora Regional em 01 de fevereiro de 2018, e posteriormente na
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Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em 05 de fevereiro de 2018.

Assim

seguem as atividades operacionais do NUSAT:

-Sensibilizar de gestores e servidores;
-Capacitação de multiplicadores no município pelo CEREST regional;
-Capacitação dos servidores da rede de serviços do SUS no

município de

Guajará-Mirim;
-Estabelecer a relação trabalho/doença;
-Desenvolver ações de Vigilância em Saúde;
-Desenvolver ações de Vigilância em Ambientes e Processos de Trabalho;
-Notificar agravos relacionados ao trabalho.
A equipe do NUSAT é composta de 1 enfermeiro especializado em gestão
em saúde,2 Tecnólogo de segurança do Trabalho, 2 Técnico de enfermagem.
O NUSAT será constituído porta de entrada do sistema para os usuários
trabalhadores, através da referencia das Equipes de saúde, o sistema de
referencia e contra-referência

será de livre acesso para atendimento do

trabalhador, ou estes serviços, quando necessários, a partir das demandas
identificadas no trabalho em conjunto equipes como exemplo: CAPS,
SAE,Hospitais, Rede Sociais e Comunitárias,e outras instituições publicas ou
privada .

d) Vigilância em Saúde

A Vigilância em Saúde, que inclui a vigilância e controle das doenças
transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a
vigilância da situação de saúde; a vigilância ambiental em saúde; a vigilância
da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária é entendida como uma forma
de pensar e agir e tem como objetivo a análise permanente da situação de
saúde da população e organização e execução de práticas de saúde
adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes.
Constitui-se como espaço de articulação de conhecimentos e técnicas
oriundas da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais. Ao ser
concebida como uma lógica de organização dos serviços, a Vigilância em
Saúde pode ser um referencial para mudanças do modelo de atenção e
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portanto deve estar inserida na prática das Equipes de saúde da Atenção
Básica.
Uma estrutura importante que propicia a integração de conhecimento,
análise e tomada de decisão das ações de vigilância, encontra-se no NUVEPA
Núcleo de Vigilância Epidemiológica. Implantado no Município, aprimorando a
capacidade técnica das equipes de vigilância, quanto ao enfrentamento dos
eventos inusitados e de emergência para a saúde pública.
No sentido de efetivar a integração das vigilâncias faz-se necessário a
institucionalização do espaço de discussão e deliberação de questões coletivas
inerentes a gestão. A descentralização das ações das vigilâncias de forma
articulada com as ações da atenção à saúde pode contribuir, de modo
significativo, no desenvolvimento de uma abordagem integral dos problemas de
saúde, na medida em que a organização dessas ações ocorra de forma
integrada comas práticas assistenciais.
Uma atenção em especial a Vigilância em Saúde, é a implementação de
políticas públicas para controle de zoonoses que afetam a população. Assim, é
de fundamental importância a construção de um Centro de Controle de
Zoonoses. Também deve se considerar a estruturação física de um laboratório
para realizar as atividades hoje existentes deve ser realizada de forma
adequação dos Programas Vigiágua.
A Vigilância em Saúde no decorrer do tempo vem tomando medidas
para organização do setor de forma gradativa na busca por priorizar ações da
promoção e prevenção à saúde.

-Vigilância Epidemiológica
A missão do Serviço de Vigilância Epidemiológica é coordenar,
normatizar e divulgar informações do processo saúde-doença no município de
Guajará-Mirim. Além de subsidiar o planejamento, tomada de decisão,
execução, monitoramento e avaliação das ações de prevenção e controle de
doenças e agravos nesse nível de atenção.
A Vigilância Epidemiológica necessita implementar atividades educativas
à população, como também realizar parcerias para ampliar notificações de
outros agravos com ênfase nos acidentes de trabalho leves e graves, violência,
pois são fundamentais para o desenvolvimento da rede de atenção.
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O Sistema Único de Saúde, além de incorporar o SNVE, amplia o seu
conceito e, dentro da nova lógica de reorganização do sistema, prevê a
descentralização das responsabilidades e integralidade da prestação de
serviços. Conforme nova PNAB 2017, a Vigilância epidemiológica deverá esta
inserida e integrada juntamente com as Equipes de Saúde da Família. Art. 5º
“A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição
essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de
saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa
estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos
e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade”.
Neste contexto, as ações de Vigilância Epidemiológica passam a serem
incorporadas pelo município de Guajará-Mirim, assumindo as ações do
Programa de Imunização e, integralmente as ações de epidemiologia.
Dentro do organograma da Autarquia Municipal de Saúde, o Núcleo de
Vigilância Epidemiológica está a Coordenação de Vigilância Epidemiológica
(CVE), está situada na Diretoria de Vigilância em Saúde.
A CVE é responsável pela Vigilância Epidemiológica das doenças e
agravos de notificação, conforme disposto na Portaria nº 105 de 2011, da
Secretaria de Vigilância em Saúde/MS. Pela Vigilância de Doenças e Agravos
Não Transmissíveis (DANT), cujas ações prioritárias são estabelecidas na
Portaria Ministerial nº 687, de 30 de março de 2006 e pelo desenvolvimento de
ações relacionadas ao Programa Nacional de Imunização e também
processamento e análise dos dados epidemiológicos.
Segundo a Lei 8.080/90 (19 de setembro de 1990) o conceito de
Vigilância Epidemiológica é: “Um conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos”. Portanto os propósitos e funções da Coordenação de
Vigilância Epidemiológica (CVE) são: Coleta de dados; Processamento dos
dados coletados; Análise e interpretação dos dados processados; Assessoria e
recomendação das medidas de controle apropriadas; Promoção das ações de
controle indicadas; Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e
Divulgação de informações pertinentes.
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As ações de Vigilância Epidemiológica são desenvolvidas de forma
articulada com

diversos

setores.

Os exames para

investigação

são

encaminhados ao laboratório de referência é o Laboratório Central do Estado –
Lacen-RO.
O NUVEPA ainda não possui uma Coordenação de Imunização, a quem
compete todas as responsabilidades de: coordenar as ações do Programa
Nacional de Imunização no município, em todo o seu escopo; capacitar os
profissionais; assessoria e apoio aos serviços; aquisição de equipamentos de
refrigeração; monitoramento dos eventos adversos pós-vacinação; manutenção
da rede de frio para conservação dos imunobiológicos; controle da distribuição
dos insumos para os postos de vacinação; cadastro de unidades de vacinação
particulares; coordenação das campanhas de vacinação. Fator importantíssimo
a ser resolvido através do responsável Técnico. Em 2018 previsto a criação do
cargo.
Dentro

da

Coordenação

Epidemiológica,

são

realizados

o

processamento eletrônico dos seguintes programas: a) Sistema de Informação
de Mortalidade – SIM; b) Sistema de Informação de Agravos de Notificação –
SINAN; Sistema de Informação de Nascidos Vivos – SINASC. Além destes,
cria e mantém atualizados os mapas temáticos de áreas de abrangência, áreas
de risco, áreas com dados socioeconômicos e de morbidade. Elabora relatórios
referentes à saúde do município como um todo e de forma desagregada,
atende ao pedido interno ou e externo de informações de saúde do município.
Ainda em fase de restruturação a implantação de um Comitê de
acompanhamento de Informações em Mortalidade – NIM, que investigará de
forma organizada todos os óbitos de causas mal definidas, de mulheres
gestantes e em idade fértil e de crianças menores de 1 ano. Hoje composto por
um grupo de 3 servidores da NUVEPA.
As Ações de Combate e Controle da Dengue, Zika e Chicugunha.
Embora as doenças e agravos não transmissíveis correspondam a maioria dos
óbitos no município, enfrentamos um sério problema de saúde pública – a
dengue. Agravo endêmico, com epidemias cíclicas e influenciadas por diversas
situações

que

vão

desde

as

climáticas,

estruturas,

operacionais

e

comportamentais. A Prefeitura de Guajará-Mirim através da Secretaria de
Saúde, desenvolve ações de controle do vetor e das doenças, de forma
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continuada, ou seja, independente do pico sazonal da doença, buscando
reduzir os índices de infestação por Aedes aegypti e, consequentemente, o
risco da ocorrência de epidemias.
São monitoradas permanentemente situações de risco para dengue, zika
e chicugunha, utilizando instrumentos que detectem surtos localizados e
sinalizem uma possível epidemia. Os dados das notificações dos serviços de
saúde e dolevantamento do índice de infestação são utilizados no
monitoramento do agravo e elaboração de boletins semanais, gerando
informação para ações de intervenção.
No programa municipal de controle da dengue as atividades de
pesquisa larvária com eliminação e tratamento nos criadouros dos pontos
estratégicos da cidade, correspondente aos ciclos 18º ao 25º do calendário
epidemiológico de 2015. Após realização do LIRAa (Levantamento de Índice
Rápido do Aedes aegypti) a nível municipal para planejamento de estratégias
de combate ao Aedes aegypti, no qual o resultado de infestação foi de baixo
risco.
Em agosto de 2016, foi atualizado o Comitê de Enfrentamento da e
Controle da Dengue, Zika e Chicungunha, de forma Intersetorial, sendo que a
primeira providência adotada pela Vigilância Epidemiológica, na perspectiva de
orientar e agilizar a tomada de decisão e a viabilização de uma ação integrada
entre a Secretaria de Saúde, Secretarias e órgãos públicos afins, Ministério
Público, Instituições de Ensino, Conselho Municipal de Saúde e hospitais e
Unidades Básica de Saúde;
No plano de contingência e enfrentamento a dengue, Zika e
Chicungunhaas ações foram divididas por componentes, no sentido de facilitar
a identificação de ações indispensáveis ao alcance dos resultados, passando
pelo controle do vetor, ações de educação, comunicação e mobilização,
vigilância epidemiológica e assistência ao paciente. As ações estão detalhadas
no referido plano, que está sendo amplamente divulgado.
O município, através dos cumprimentos e orientações do Governo
Federal instalou a Sala de situação dentro do NUVEPA, para gerenciar e
monitorar a intensificação das ações de mobilização e combate ao mosquito
Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus Zika,
bem como a execução das ações do Plano de Enfrentamento.
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A Sala de Situação concentravam os órgãos, da Defesa civil, da
Educação, Bombeiros,Policia Militar, Marinha; além de outros órgãos
convidados. Semanalmente, a Sala de Situação para articular as ações de
mobilização social.
A diretriz número 1 orienta Estados e municípios para a intensificação de
ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no período de vigência da
Situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
declarada pelo Ministério da Saúde em 11 de novembro de 2015. Já a diretriz 2
estabelece procedimentos para as Salas Estaduais e Municipais de
Coordenação e Controle solicitarem apoio das Forças Armadas nas ações de
intensificação do combate ao mosquito.
No

município

as

intensificações

das

ações

periodicamente, em conjunto com os órgãos intersetorias.

estão

mantidas

O trabalho dos

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em contribuindo de forma significativa
para a melhoria da saúde da população.
- Vigilância Sanitária
A lei 8080/90, que organiza o Sistema Único de Saúde define a
Vigilância Sanitária como um “conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I- O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam
com a saúde,compreendendo todas as etapas e processos da produção ao
consumo; e
II- O consumo da prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde”.
A Vigilância Sanitária é também um conjunto de conhecimentos sobre a
produção de saúde e de doenças. É um conjunto de regras (procedimentos
técnicos) consideradas potentes para assegurar saúde às pessoas; uma
organização com poder legal, e um campo de conhecimento especializado, que
tem por objeto a proteção e a promoção da saúde da população.
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As ações de Vigilância Sanitária em 2017 diante de vario obstáculos
foram alcançadas. As ações de Vigilância Sanitária pactuadas para atuação e
fiscalização em diversas áreas e estabelecimentos: Comercio de Alimentos,
depósitos de alimentos, distribuidoras de água mineral, drogarias, comércio,
academia, cemitério, hotéis, ambulatórios e consultório médico, serviços de
alimentação diversos, cadastros de estabelecimento sujeitos ao controle
sanitário, farmácia de manipulação, ações integradas de saúde em parceria
com vigilância epidemiológica nas notificações e investigações entre outras
ações.
É preciso criar mecanismos para conseguir maior autonomia da equipe,
como autoridade sanitária e aumento do número de fiscais da Vigilância
Sanitária para incrementar ações de fiscalização de sua competência.
Desta forma identificamos como principais problemas:
- A infra-estrutura física e a manutenção da frota de veículos e de
equipamentos necessitam de adequações para atendimento de qualidade;
- O sistema de informações ainda encontra-se inadequado para atendimento
com agilidade às necessidades do setor SIGFACIL e SIM.
- As atividades de educação sanitária para população através da imprensa,
universidade, escolas e outros ainda são insuficientes.
-Falta de recursos humanos, inclusive do profissional farmacêutico, para atuar
como inspetor sanitário, problema a ser sanado até junho de 2018.
-Criação do e implantação do Código Sanitário.

-Vigilância Ambiental
A incorporação da Vigilância Ambiental no campo das políticas públicas
de saúde é um fato relativamente recente. A Vigilância Ambiental é uma prática
de elevada relevância para a saúde da coletividade, e tem como objetivo:
identificar e definir ações para a prevenção de agravos e controle de riscos
advindos do meio ambiente.
O município de Guajará-Mirim, através da Lei 602/07, vem se
organizando baseada na Vigilância de Fatores de Risco Biológico - que
compreende o Controle de Vetores, Controle de Animais Reservatórios e o
Controle de Roedores e Animais Sinantrópicos - e na Vigilância de Fatores de
Risco não Biológico, que compreende a Vigilância da Qualidade da Água para
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Consumo Humano. No período de 2017, foram realizadas 187(cento e oitenta e
sete) coletas de água, e enviadas para o LAFRON. O município alcançou um
percentual 111,31% para parâmetros microbiológicos (coliformes totais e
E.Coli). No entanto os parâmetros físicos químicos (turbidez e cloro residual
livre) o município não alcançou meta devido a falta de matérias necessário para
realização de ensaios, além da falta de capacitação dos servidores para fazer
analise em campo.
As amostras coletadas foram realizadas em estabelecimento de ensino,
Municipal e estadual, Rodoviária, estabelecimento de saúde, empresas
particulares e alguns casos nos domicílios quando solicitado. A quantidade de
amostras coletadas em: poços(52),cavaletes/hidrômetro(30), torneiras pós
reservação(52), reservatório de distribuição(01), saída de tratamento e
bebedouros(51). Alem das áreas rurais Comara, Iata e distrito de Surpresa).
Os demais programas Vigilância de Populações Expostas a Solos
Contaminados e a Vigilância em Desastre ainda caminha em processo lento,
devido ao número de profissionais insuficiente para desenvolver o trabalho nos
programas. Porem o setor recebeu 23(vinte e três)devido a ausência de
saneamento ambiental em vários bairros do município.
Outro ponto importante que esta em destaque é a necessidade da
implantação de Programa de Gerenciamento de serviços de Saúde. No âmbito
da ABS, Hospital Regional Perpetuo Socorro, NUVEPA, incluído também
gerenciamento de resíduos infectantes no domicilio de pacientes.( Seringas de
insulinas,Material de curativo, injeções).

e) Serviços de Atendimento Especializado Controle das IST/HIV/AIDS, e
hepatites virais.
O SAE foi institucionalizado no município de Guajará-mirim em
2002,sendo reconhecido pelo MS em 2010. Em 2016, foi inaugurado a sede
própria, denominado Francisco Bartolomeu de Almeida , articulado aos demais
serviços de saúde do SUS, desenvolve ações de assistência relacionada à
IST/HIV/Aids, Hepatites virais aos pacientes do município.Vinculado a este está
o Programa de Hanseníase,Tuberculose, Leishmaniose e Tracoma.
O SAE tem como objetivo controlar as Infecções Sexualmente
Transmissíveis, o HIV/Aids, as Hepatites Virais, através de ações setoriais e
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interinstiticionais de prevenção para os pacientes residentes no município, bem
como oferecer a assistência às Pessoas Vivendo com IST – HIV/
Aids/Hepatites Virais no município.
A coordenação Municipal de IST/Aids tem como finalidade desenvolver
ações de contingência da epidemia das Doenças Sexualmente Transmissíveis,
HIV/Aids, e Hepatites Virais através de ações setoriais e interinstitucionais de
prevenção, assistência às Pessoas Vivendo com IST – HIV/ Aids. Atuante em
diversos segmentos populacionais em situação de maior vulnerabilidade social.
Foram capacitados 95% dos profissionais médicos, enfermeiros,
psicólogas, assistente social e bioquímicos da atenção básica no município
para atenderem na realização dos testes rápidos, os profissionais são
inteiramente sigiloso. A oferta é em demanda espontânea, em todas as
Unidades Básicas de Saúde, o usuário desse serviço tem direito a passar por
uma sessão de aconselhamento, que pode ser individual ou coletivo, a
depender do serviço.
O aconselhamento é uma ação de prevenção que tem como objetivos
oferecer apoio emocional ao usuário, fornecer as informações e esclarecer
dúvidas sobre IST e HIV/aids e, principalmente, ajudá-lo a avaliar os riscos que
corre e as melhores maneiras que dispõe para prevenir-se.
Todos os testes são realizados de acordo com a norma definida pelo
Ministério da Saúde e com produtos registrados na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA/ MS) e por ela controlados.
A procura dos testes é bem aceita pelos usuários do município de
Guajará-Mirim.

Após

testagem

se

resultados

positivo,

o

paciente

é

encaminhado para o SAE, onde é acolhido por uma equipe multiprofissional de
saúde que a orientará sobre resultado final do exame, e posteriormente é
encaminhados para coleta de sorologia. E de acordo com resultados é
encaminhado ao Ambulatório do Hospital CEMETRON em Porto-Velho para
realizar exames específicos (Carga viral,CD4,Genotipagem) e avaliação pelo
médico infectologista.
O atendimento no SAE acontece por demanda espontânea dos clientes
e para exames de pré-natal das gestantes encaminhadas pela rede municipal
de saúde, neste último é necessário pedido médico para realização dos
exames, não havendo necessidade de agendamento. Após a realização do 1º
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teste de HIV será agendado a 2ª coleta para o 7º mês de gestação, para a
realização dos exames de HIV/Sífilis/Hepatites B e C. Caso a gestante receba
um resultado positivo para algumas destas doenças, ela será encaminhada
para o ambulatório de referencia CEMETRON, para acompanhamento com os
médicos que tratam gestantes de alto risco.
O sigilo sobre as informações é total, e este só pode ser rompido com
autorização expressa do cliente. Caso o mesmo decida comunicar o resultado
para a família, e disponibiliza também aos familiares acompanhamentos
psicológicos e assistênciais.
A tuberculose ainda é um sério problema da saúde pública reconhecido
pelo governo brasileiro. Portanto, em razão de propósitos de suas políticas
públicas, assumiu compromissos com seus cidadãos de controlar sua
evolução, procurando reduzir sua prevalência na população. O Programa está
subordinado a uma política de programação das suas ações com padrões
técnicos e assistenciais bem definidos, garantindo desde a distribuição gratuita
de medicamentos e outros insumos necessários até ações preventivas e de
controle do agravo. Isto permite o acesso universal da população às suas
ações.
Em de 2016 iniciou-se a descentralização das atividades. As UBS do
município de Guajará-Mirim passam a realizar ações que visam identificar
precocemente os suspeitos de tuberculose pulmonar. São ações desenvolvidas
pelas equipes de estratégia de saúde da família que atuam na atenção
primária: Busca ativa de sintomáticos respiratórios, diagnóstico baseado nos
sintomas e resultado de exame de escarro, acompanhamento dos casos de
tuberculose pulmonar, por consultas e controle mensal de exame de escarro e
Tratamento Diretamente Observado (TDO), busca ativa de faltosos por visita
domiciliar, encaminhamento quando necessário a UBS de Referência, controle
de contatos por meio de avaliação médica e realização de exames, medidas de
prevenção, promoção de saúde por meio de ações educativas nas unidades e
grupos, além de capacitações aos profissionais de saúde.
As ações de hanseníase não difere da descentralização das ações
dentro do município, com relação a este agravo, as equipes das UBS tem papel
fundamental no diagnóstico de casos novos no município de Guajará-mirim,e
de todos os contatos intradomiciliares dos casos novos, acompanhamento dos
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casos em tratamento, ações educativas para sensibilização e conscientização
da população, capacitação permanente dos profissionais de saúde.

f) Terapia renal substitutiva
O município de Guajará-Mirim, não disponibiliza de tratamento alta
complexidade, no tocante de hemodiálise local. Por ser parte integrante da
regionalização (Madeira-Mamoré). Os serviços de Hemodiálise são ofertados
atualmente por 02(dois) prestadores de serviços de saúde credenciados junto
ao SUS a Clinica NEFRON e CLINERON no município de Porto-Velho sobre
responsabiliade do Estado. Distante a 360 km de.

Os

procedimentos

ofertados são, divididos entre hemodiálise e diálise peritoneal intermitente.
Atualmente

tem

24

(vinte

e

quatro)

pacientes

no

Programa

Hemodiálitico de Terapia Substitutiva Renal-Hemodiálise, sendo realizada 03
vezes por semana (Terça, Quinta e Sábado) pelo período de 04 horas por
sessão, por tempo indeterminado.
A remoção dos pacientes até Porto-Velho e por conta da gestão
municipal de origem, com responsabilidade no contrato de empresas de
transporte MAZATUR, especifico para levar esses pacientes para a terapia,
juntamente seus respectivos acompanhantes. O município não possui frota de
transporte sanitário para realizar os serviços eletivos.
Em 2016 ficou sobre responsabilidade do município, a ajuda de custo
para Tratamento Fora Domiciliar (TFD) determinado por via judicial. Quanto à
política de cuidados aos pacientes portadores de Doença Renal Crônica – DRC
e organização do fluxo de acesso dos mesmos, dentro da RAS do município,
especificamente na ABS , conforme no momento encontra-se em discussão
para que seja viabilizada a sua efetivação assistencial em consonância com as
políticas publicas de Saúde.
g)Maternidade Pró-Saúde/Hospital Bom Pastor
A Maternidade Hospital Bom Pastor presta serviços ao municipio de
obstetrícia e ginecologia. Atende em média 100% dos partos SUS realizados no

Município, sendo referência à gestante de risco habitual e intermediário que
fazem pré-natal na rede básica de saúde de Guajará-Mirim, pretende
desenvolver o seu trabalho dentro das diretrizes da Rede Cegonha garante a
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assistência a gestante 24 horas tanto no nível ambulatorial de acordo com a
necessidade e, quanto hospitalar.
No Plano Operacional que faz parte do contrato/convênio apresenta as
ações, serviços, atividades,metas quantitativas e qualitativos e os indicadores
pactuados entre gestor e prestador de serviços de saúde.
Na Atenção Básica de saúde são desenvolvidos trabalhos de orientação
e manejo do aleitamento materno, cuidados com o recém-nascidos como
vacina de BCG e hepatite, teste do pezinho. Também são proporcionados
esclarecimentos sobre planejamento familiar e realizadas laqueaduras tubárias
no pós-parto.
Para atendimento a gestação de alto-risco, as pacientes são
encaminhadas desde o pré-natal para o ambulatório da Policlínica Osvaldo
Cruz, em Porto-Velho. Para o parto de gestantes de alto-risco está habilitado
para o SUS o Hospital Dr. Ary Pinheiro.
É necessário para o melhor desenvolvimento da Rede Materno-Infantil
(Rede Cegonha), realizar educação permanente para a revisão dos processos
de trabalho médico e de enfermagem; readequação dos espaços de sala de
parto humanizado à atenção acolhedora, resolutiva e humanizada ao trinômio
Mãe/Filho/Família. Em 2018 a maternidade encontra-se em fase readequação
da sala de parto humanizado, onde o pai ou família realiza acompanhamento a
gestante em trabalho de parto normal, aguardando credenciamento do Centro
de Parto Normal em anexo a maternidade do Pro - Saúde.
Em fase de habilitação está o Centro de Parto Normal (CPN) 5(quartos)
PPP, pertencente a maternidade Pró-Saúde, entidade filantrópica que presta
ações e serviços de saúde conveniada com o SUS no Município. Pleiteia em
2018 incentivo financeiro de custeio mensal para funcionamento do CPN R$
70.000,00( setenta mil)
informatizado

de

por meio

captação

de

de

captação destes pelo sistema

recursos

do MS/SICONV na ação

programática Rede Cegonha, já aprovado pela CIB e em analise e aprovação
pelo DAPES/SAS/MS. Caso aprovado o monitoramento não dispensa e ente
beneficiário de comprovação de aplicação dos recursos recebidos por meio do
relatório anual de gestão.

A qual todas as informações de comprovação

deverão ser enviadas para SEMSAU para inserção no RAG e apreciação do
CMS.
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12. GESTÃO DA SAÚDE
O sistema saúde do município de Guajará-Mirim, como citado
anteriormente, não diferente do Sistema Nacional, atravessa atualmente um
período de mudanças e transformações para o seu aperfeiçoamento nos
repasses de informações. Para tanto, impõe-se a necessidade de mudanças
paradigmas no mecanismo de gestão em saúde, que hoje estão sendo postos.
A Secretaria Municipal de Saúde do município tem envidado esforços
para a construção das ações e processos de trabalho na lógica da articulação
em redes, porém ainda encontra dificuldades no aprimoramento de informação
em saúde.

As mudanças requerem investimento importante em diferentes

áreas e a Secretaria Municipal de Saúde.
O planejamento de gestão atual tem a família como centro da atenção
em saúde e a educação permanente como eixo estruturante da gestão, porém
a dificuldade faz com que o processo desenvolva de forma gradativa.
Dessa forma, propõe no tempo de 2 anos, levar a saúde mais perto da
comunidade, por meio da implementação das Redes de Atenção à Saúde,
organizando-as em todo município, reduzindo o tempo de resposta ao
atendimento das necessidades de saúde e aumentando a resolubilidade dos
serviços prestados.Desde de 2013 a secretaria de saúde vem desenvolvendo
um trabalho de avaliação do funcionamento desta nova estrutura com
probabilidade de alterações. O ponto de maior fragilidade identificado pelo
gestor de saúde foram os processos de compra e como sugestão a
descentralização desta função criando uma diretoria de compras/licitação
própria da SESAU, porém os problemas se deparam com insuficiência no
quantitativo de recursos humanos.
Para garantir que os princípios e diretrizes preconizadas pelo Sistema
Único de Saúde sejam executados com eficiência e eficácia e que os
profissionais possam desenvolver suas atividades com motivação e satisfação,
é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, a criação do plano de
cargos, carreiras e salários. E até o momento não foi criado o PCCS dos
servidores.
Confiantes de que a implantação do Núcleo de Apoio da Família que
está em processo de construção possibilitará avanços na garantia do
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atendimento ao usuário nos diversos pontos de atenção à saúde de forma
acessível e de qualificada.
No apoio acordado entre gestores municipais e estaduais na audiência
pública no município, está a expectativa na melhoria de acesso a atendimentos
especializados, com a chegada de profissionais especialista quinzenalmente.
Para atender a demanda reprimida. No entanto segue em atividade SISREG,
Sistema de Regulação Eletiva online que pratica diversas rotinas de acesso
qualificado e regulado a especialidades e exames de média complexidade,
como por exemplo: endocrinologia, endo/obesidade, ortese/prótese, pediatria e
ortopedia

infantil,

cardiologia,

especialidades

ortopédicas,

mastologia,

especialidades neurológicas, nefrologista e exames de USG, EEG, ecocardio,
endoscopia digestiva e outros. Com atendimento fora domicilio, em unidades
de saúde de referência regional. Essa situação ocorre em vários município,
pois as especialidades médicas ainda são concentradas na capital.
Embora possa se perceber um aumento da demanda de atendimentos,
as Unidades básicas de saúde do município ainda não conseguem oferecer a
totalidade os serviços necessários a população. Considerando a estimativa de
crescimento populacional, e os atendimentos aos municípios vizinho. Uma das
principais dificuldades nas UBS é a falta de aparelhos e equipamentos de apoio
diagnósticos específicos para tal procedimento. Mas isso não é o único
problema, o município não disponibiliza de profissionais especialistas para
realizá-lo.
A rede municipal tem seus serviços de apoio a diagnóstico é
terceirizado. O único laboratório existente passa por dificuldades operacionais,
tendo em vista a inexistência de uma estrutura física adequada e modernizada,
aliados a dificuldade de manutenção de insumos necessários, situação que se
apresenta como um impeditivo para a continuidade dos exames na rede.

13. FINANCIAMENTO
O financiamento para o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade
das três esferas de gestão – União, Estados e Municípios. O Fundo de Saúde
está previsto na Constituição Federal Artigos 34, 35,156,160,167 e 198 e
Emenda Constituição nº 29/2000.
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Para acompanhamento da gestão financeira foi criado pelo Ministério da
Saúde o relatório do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Saúde – SIOPS que demonstra a despesa por categoria (corrente e capital), o
investimento dos três níveis de governo, União, Estado e Município na Saúde.
O financiamento federal está composto por Blocos de Financiamento
antes instituído pela Portaria nº 204 do ano de 2007 que foi alterada pela
portaria nº 837 do ano de 2009, acrescentando o bloco de investimento na
Rede de Serviços de Saúde. No dia 28 de dezembro foi publicada a Portaria nº
3.992, de 28/12/2017 alterando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS de
28/09/2017, que contemplava o conteúdo da portaria nº 204/2007 acerca do
financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e os
serviços públicos de saúde.
A sua transferência ocorre através de repasse “fundo a fundo”, ou seja,
do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. A partir de 31
de janeiro de 2018, são feitos por meio de dois blocos, sendo um custeio e
outro investimento. Assim há maior flexibilidade para o uso dos gestores.
Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Custeio transferidos são
destinados pelo gestor à manutenção da prestação das ações e serviços
públicos de saúde e ao funcionamento dos órgãos e estabelecimentos
responsáveis pela implementação das ações e serviços públicos de saúde.
Não podendo a utilização de recursos federais referentes ao Bloco de Custeio
para o pagamento de servidores inativos; servidores ativos, exceto aqueles
contratados exclusivamente para desempenhar funções relacionadas aos
serviços previstos no respectivo Plano de Saúde; gratificação de função de
cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às funções
relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde; pagamento
de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao
quadro do próprio município ou do estado; e obras de construções novas, bem
como reformas e adequações de imóveis já existentes, ainda que utilizados
para a realização de ações e/ou serviços de saúde. Bloco de Investimento.
Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimentos na Rede
de Serviços de Saúde também serão transferidos em conta corrente única,
aplicados conforme definido no ato normativo pactuado e publicado em portaria
especifica, e destinar-se-ão, exclusivamente, à. aquisição de equipamentos;
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obras de construções novas utilizados para a realização de ações e serviços
públicos de saúde; e obras de reforma e/ou adequações de imóveis já
existentes utilizados para a realização de ações e serviços públicos de saúde.
De acordo com o MS fica vedada a utilização de recursos financeiros
referentes ao Bloco de Investimento em órgãos e unidades voltados,
exclusivamente, à realização de atividades administrativas.
Quanto à comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde será feito por meio do Relatório
de Gestão que deverá ser elaborado e submetido ao conselho de saúde e do
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde -SIOPS que é
preenchido bimestralmente e enviado ao Ministério da Saúde.
As despesas referentes ao recurso federal transferido fundo a fundo
devem ser efetuadas segundo as exigências legais requeridas a quaisquer
outras despesas da Administração Pública (processamento, empenho,
liquidação e efetivação do pagamento), mantendo a respectiva documentação
administrativa e fiscal pelo período mínimo legal exigido.
O importante salientar que o Ministério da Saúde somente poderá
transferir recursos para o Estado, Distrito Federal e Município que tiver,
conforme já dispões a Lei Complementar 141 (Brasil 2012):
I. Alimentação e atualização regular dos sistemas de informações que
compõem a base nacional de informações do SUS.
II. Conselho de Saúde instituído e em funcionamento;
III. Fundo de Saúde instituído por lei, categorizado como fundo publico em
funcionamento;
IV. Plano de Saúde, programação anual de saúde e relatório de gestão
submetidos ao respectivo conselho de Saúde.
A inserção da contrapartida municipal definida através da Emenda
Constitucional 029/2000, regulamentada pela Lei 141/2012, que determina um
investimento mínimo de 15% nas ações e serviços públicos de saúde. Para
este fim, deverá ser aberta, uma conta bancária no FMS para os depósitos de
recursos próprios do município, alusivos à respectiva contrapartida, em
cumprimento também a Lei 8080 art. 33, Lei 8142, art.4, V.
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14. PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL
A Lei Federal número 8142, de vinte e oito de novembro de 1990,
publicada após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Lei número
8080/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde, oficializando, em cada esfera de governo, duas instâncias
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
As Conferências de Saúde são importantes oportunidades que a
população tem para opinar sobre a definição das políticas e programas de
saúde, ocorrem a cada quatro anos e têm caráter consultivo. Os Conselhos de
Saúde têm caráter deliberativo, têm a função de defender os interesses de
todos nas práticas das políticas de saúde e são eleitos, preferencialmente,
durante as Conferências de Saúde. São competências do Conselho de Saúde:
Fiscalizar o cumprimento da legislação quanto ao direito de todo cidadão à
saúde; estimular e garantir a realização das Conferências de Saúde; Estimular
a composição dos Conselhos Locais, Distritais e o Municipal, durante as
respectivas Conferências de Saúde; zelar pela implementação das diretrizes da
política municipal de saúde aprovadas pela Conferência Municipal de Saúde;
atuar na formulação, no acompanhamento, na avaliação e no controle da
Política Municipal de Saúde; estabelecer estratégias e procedimentos de
acompanhamento da gestão do SUS; apreciar, avaliar, aprovar e acompanhar
a execução do Plano Municipal de Saúde (PMS); preciar, avaliar, aprovar e
acompanhar a execução da Programação Anual de Saúde (PAS); fiscalizar e
controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da
saúde; analisar, discutir e aprovar o Relatório de Gestão (RAG), com a
prestação de contas e informações financeiras; deliberar sobre os programas
de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Ministério da Saúde e à
Secretaria de Estado da saúde; fiscalizar a alocação e a aplicação dos
recursos financeiros, operacionais e humanos destinados aos programas
específicos; sugerir e aprovar a proposta orçamentária anual da saúde; avaliar,
aprovar, fiscalizar e acompanhar a celebração de contratos e convênios na
compra de serviços da rede publica, filantrópica e privada; avaliar, fiscalizar e
acompanhar a qualidade do funcionamento dos serviços de saúde públicos e
privados, no âmbito do SUS; receber denúncias de irregularidades de qualquer
natureza relativas ao funcionamento do Sistema Único no âmbito municipal,
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solicitar apuração aos setores competentes; encomendar aos departamentos
técnicos da Secretaria Municipal de Saúde estudo permanente e diagnóstico
situacional das condições de morbimortalidade da população, a fim de
conhecer os principais problemas de saúde do município; apoiar e promover a
educação para o controle social.
O Conselho municipal de Saúde reúne-se mensalmente em reuniões
ordinárias tendo como responsabilidade discutir as questões de saúde no
município, avaliar os gastos em saúde e a qualidade da assistência prestada.
Ainda o CMS do município não possui sede própria, para que seja
realizado o processo de participação popular e andamento de trabalhos afins. A
secretaria de saúde está buscando solucionar o problema, através da alocação
de um prédio adequado para atender as necessidades do CMS. Além dessa
situação ocorreu uma intervenção do Conselho Estadual no dia 06 de abril a 11
de agosto de 2015. No dia 28 de outubro de 2016 volta a se reestruturar.
Ocorrem eleições de nova Gestão e membros Conselheiros de Saúde.
O processo trabalho em organização passa a ser desenvolvido para
melhor participação social. Em conclusão está o regimento interno do CMS,
com redação modificada em janeiro de 2015. De acordo com A Lei nº 1.751 de
novembro de 2014, foi alterado a composição do conselho com o aumentando
o número de entidades. Houve eleição entre seus membros para eleger o
presidente sobre a duração do mandato. Surgiu tambéma constituição de
comissões para assessorar o Conselho Municipal de Saúde.
Em abril de 2016 o CMS passa por capacitação, com instrutores
membros do Tribunal de Contas do estado de Rondônia. O objetivo foi de
qualificar a participação popular no município viabilizado a participação de
representantes em eventos de importância para o desenvolvimento da
participação popular no SUS. São também realizadas audiências públicas
quadrimestral, apresentadas ao CMS em cumprimento da Lei Complementar
141/2012, em conformidade de prazos estabelecidos pela lei.
Em 2017 foi realizada a Conferência Municipal de Saúde com a
finalidade de discutir o tema principal da conferência “Saúde da Mulher”; e
“Vigilância em Saúde”. Foram realizadas a apresentação da situação de saúde
atual e apreciar as ações prioritárias a serem implementadas na rede pública
de Saúde do Município da execução das propostas aprovadas na Conferência
131
Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim - Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Marechal Deodoro, S/Nº Centro. Guajará-Mirim -RO. CNPJ: 05.893.631/0002-81

Municipal de Saúde para comporem o Plano Municipal de Saúde.

15. OUVIDORIA
A Ouvidoria de Saúde da Secretaria de Saúde de Guajará-Mirim foi
implantada no ano de 2016 e atua como um canal de comunicação entre a
gestão do Sistema Único de Saúde e os usuários dos serviços públicos de
saúde como uma ferramenta da democracia participativa.
A Ouvidoria proporciona aos cidadãos, a oportunidade para realização
de críticas, reclamações, denúncias, sugestões e elogios relativos às ações e
serviços de saúde.
As manifestações dos usuários do SUS apresentadas pessoalmente,
por telefone, pela internet ou por outros mecanismos de comunicação, são
registradas e encaminhadas aos setores responsáveis para as providências
necessárias, sendo que todas são classificadas e tipificadas de acordo com a
padronização do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS do Ministério da
Saúde.
Por um período significativo, persistiram dificuldades e resistências por
parte de responsáveis técnicos das diversas áreas da Secretaria de Saúde,
fato que gerou acúmulo de demandas sem resposta no Sistema Informatizado.
Diante dessa realidade, foi realizado um trabalho de sensibilização no início do
ano de 2017 quando houve substituição do Secretário de Saúde, que
determinou como prioridade o respeito e atenção às demandas da Ouvidoria.
Além disso, a Ouvidoria realiza um importante trabalho de orientação e
disseminação de informações necessárias ao exercício do direito à saúde pelo
cidadão, na busca de soluções e respostas para os impasses e conflitos
identificados. Como um importante instrumento de gestão, a Ouvidoria
apresenta os relatórios gerenciais à gestão para avaliação e formulação das
políticas públicas de saúde.

16. INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de
monitoramento e coleta de dados, que tem como objetivo o fornecimento de
informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de
saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal,
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estadual e federal. No município as ações de monitoramento e avaliação dos
serviços de saúde são implementadas tanto pelo acompanhamento de
indicadores oficiais do Ministério de saúde e pactos estabelecidos pelo Sistema
Único de Saúde, quanto por indicadores que acompanham a reorganização de
processos de trabalho internos, priorizados no município no Programa de
Modernização da Gestão Pública.
No município de Guajará-mirim a operacionalização do Sistema de
Saúde (Prontuário Eletrônico) ainda encontra-se em fase de resolução do
problema. Uma vez que a porta de entrada de internet, não disponibiliza
suficientemente uma abertura de velocidade satisfatória. O que dificulta a
agilidade na operacionalização dos cadastros de profissionais, as sistemas
SISPRENATAL, HIPERDIA, Sistema de Segurança, suporte ao e-SUS, etc.

17. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Assistência Farmacêutica é definida pela Política Nacional de
Medicamentos como Grupo de atividades relacionadas com o medicamento,
destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade.
Envolve desde a gestão de pedido, pelo recebimento, armazenamento,
conferência e a distribuição dos medicamentos, materiais hospitalares,
materiais odontológicos e materiais de ostomia das Unidades de Saúde do
Município até o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de
suas etapas constitutivas, a conservação e o controle de qualidade, a
segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a
avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre
medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do
paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos.
No inicio do ano de 2018, a problemática da necessidade do profissional
farmacêutico finalmente será resolvido. O município tem uma Coordenação de
Assistência Farmacêutica (CAF).
Visando a melhoria e conservação dos medicamentos, inclusive
preconizado pela política nacional de medicamentos, o município pretende
inserir dentro do PMS a construição de um almoxarifado para melhorar a
qualidade de armazenamento dos fármacos, incluindo a criação dos
Procedimentos Operacionais Padrão – POP, dentro das Boas Práticas de
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Armazenamento e Transporte; Informatização e Controle de Estoque em tempo
real;Readequação da Logística de atendimento as Unidades de Saúde e
setores administrativo e dos setores internos de forma eficaz.
Atualmente o município tem a necessidade do profissional farmacêutico
na dispersação de medicamentos nas farmácias das UBS, no SAE,
CAPS,Vigilância Sanitária e farmácia do Hospital Regional.
Existe na SEMSAU uma

Comissão de Assistência Farmacêutica

(CAF) é uma instância colegiada criada no âmbito da secretaria de saúde em
2016,

de caráter consultivo e deliberativo, que tem como finalidade

selecionar medicamentos essenciais a serem utilizados no sistema. É
composta por profissionais de saúde farmacêuticos, médicos, enfermeiros.
Além de assessorar a

gestão nas demais questões referentes a

medicamentos, exerce atividades ligadas à promoção do uso racional de
medicamentos, como definição de diretrizes terapêutica e protocolo clínicos
demais profissionais de saúde e usuários.
A CAF regulamentada de acordo com as orientações da OMS é de
fundamental importância para que a gestão da saúde seja realizada com
maior segurança, qualidade e efetividade.
Consequentemente, a equipe da saúde passa a ter um referencial por
meio do estabelecimento de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas,
propiciando o melhor acesso a farmacoterapia baseada em evidencias, e
estabelecendo o equilíbrio entre a demanda e os recursos, proporcionando ao
paciente um atendimento com qualidade e segurança.

18. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE
O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)
é um importante instrumento de trabalho para os profissionais de saúde da
rede básica e serviços de saúde do município. Contempla o conteúdo da
RDC 306/2004 e a Lei nº
12.305/10, visando a melhor assistência ao usuário do SUS, aos
trabalhadores de saúde e a sociedade em geral bem como o respeito ao
meio ambiente.
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A abordagem do protocolo do PGRSS baseia-se na integração,
articulação e organização do processo de trabalho entre as equipes de
saúde.
O PGRSS possibilita as condições para um ambiente de trabalho
saudável e redução de riscos de acidentes de trabalho relacionados com
manejo de resíduos.

Além de cumprir as Leis Nacionais, Estaduais e

Municipais relacionadas à gestão dos resíduos sólidos.
O trabalho de revisão para implantação do PGRSS foi iniciado em
dezembro de 2017, pela Comissão de

Elaboração do Plano

de

Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde da SEMSAU, composta
por representantes das diversos setores da SEMSAU. Foi realizada

a

primeira reunião para discussão sobre o Plano de Gerenciamento de
Resíduos do Serviço de Saúde no inicio de 2018, onde se estruturou a
Comissão do PGRSS da SEMSAU.
O trabalho iniciado em 2017, ano da elaboração do PGRSS do
município de Guajará-Mirim, com a discussão e analise de documentos,
bem

como dos

POPs

relacionados à geração,

acondicionamento,

transporte, tratamento e destino final dos distintos tipos de resíduos gerados
pelos estabelecimentos de saúde.
O segundo passo para andamento do PGRSS será no segundo
semestre de 2018, onde será planejado a elaboração de um cronograma
para o treinamento para todos os servidores da Secretaria Municipal de
Saúde, especialmente para aqueles que, através da sua atuação
profissional, manuseiam materiais que se tornam RSS após o uso.
A coleta do RSS no município é realizada por uma empresa, através de
consorcio intermunicipal. Na qual a empresa se desloca quinzenalmente até
o município com o caminhão apropriado para armazenar e transportar o
resíduo de serviços de saúde do âmbito hospitalar, ABS e NUVEPA, ao
destino final após todo processo de seleção e esterilização em conformidade
com as normas operacional. Os serviços prestados são pagos de acordo
com pesagem/Kilo. Porém com a implantação do PGRRS a dinâmica da
coleta ficará mais organizada, com fluxo estabelecido, e evitando que o
profissional despreze o resíduo de forma errônea, gerando aumento de ônus
para o município.
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19. SETOR DE REGULAÇÃO
A instituição formal da Política Nacional de Regulação do SUS dá-se
pela Portaria MS/GM n° 1.559, de 1º de agosto de 2008, que toma regulação
como “[...] conjunto de ações que facilitam ou limitam a produção de bens e
serviços no setor saúde, por meio da regulamentação, controle, fiscalização,
monitoramento, auditoria e avaliação [...]”.
Guajará-Mirim faz parte de uma extensão do Complexo de regulação do
Estado de Rondônia. O complexo de Regulação congregam um conjunto de
ações da regulação do acesso à assistência, de maneira articulada e integrada,
buscando adequar a oferta de serviços de saúde à demanda que mais se
aproxima das reais necessidades de saúde da população, permitindo aos
gestores, articular e integrar os dispositivos de regulação do acesso como
centrais

de

internação,

centrais

de

consultas

e

exames,

protocolos

assistenciais com outras ações da regulação da atenção à saúde como
contratação, controle assistencial e avaliação, e com outras funções da gestão
como a programação e a regionalização. No município possui a extensão da
central na UBS Carlos Chagas, na SESAI e no SIPEN (Sistema Penitenciário)
Assim na medida em que opera sobre a relação entre oferta e demanda
das ações e serviços de saúde na perspectiva da racionalização dos gastos,
tem papel importante na melhoria da gestão dos recursos financeiros e
materiais do sistema. Porém para o município essa racionalização é fragilizada.
Há necessidade de assinalar que a falta ou a dificuldade de acesso à
assistência nos serviços de atenção primária, a baixa resolubilidade desse
nível assistencial e a não viabilidade da contrarreferência do paciente para o
acompanhamento ambulatorial induzem os usuários com queixas crônicas e
sociais a procurar os serviços de urgência como porta de entrada do sistema
de saúde. O surgimento de problemas apontado inclui desde a deficiência da
estrutura física, da gestão e de recursos humanos nos serviços de urgência
como fatores que têm causado insatisfação e insegurança dos profissionais e
usuários.
Numa serie histórica dos agendamentos de consultas e exames no
período de 2014 a 2017 ofertados pelo complexo de Regulação de Porto-Velho
para o município na totalidade obteve-se os seguintes informes: 2014 foram
agendados 164 consultas e exames, 2015 com 1.119. Em 2016 com a
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intensificação das ações de serviços de regulação o número de atendimentos
de solicitação de consultas e exames teve o dobro do ano anterior, alcançando
um total de 2.635 atendimentos regulados no município. Em 2017 ocorreu um
declínio, alcançando 2.259 atendimentos.
A contra partida do município é a providencia de transporte para
remoção dos pacientes ate o destino do atendimento, despesas com diárias de
motoristas e profissionais de enfermagem para acompanhamento.
Em 2017 dados através de protocolos de atendimentos de usuários
para utilização de transporte para Porto Velho e Hospital Regional de Extrema
e entrevista para cadastro sócio econômico pelo Serviço Social apontam que
50% desses pacientes atendidos pela regulação, se deslocaram até PortoVelho, com viagens custeadas pelo município a fins de realizarem as consultas
e exames. O que atualmente trás dificuldades na logística para a gestão, por
falta de frota de transporte suficiente para fins.
Quanto aos pacientes encaminhados pelo Hospital Regional Perpetuo
Socorro e maternidade do Pro-Saúde, são regulados para atendimento de
Urgência e emergência em média de 450 pacientes em 2017. A mesma
problemática de insuficiência de frota de transporte sanitário acontece. Em
2015 havia 4(quatro) transporte sanitário. Em 2016 dois

sinistro e os

transportes ficaram inutilizados. Em 2017 em uso somente um. Diante de
dificuldades a Gestão busca parceria, solicita dos municípios vizinho a titulo de
empréstimo as ambulância, em casos de emergência (Nova - Mamoré).
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20.OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS:
Os Objetivos expressam o que se pretende na superação, eliminação ou
controle dos problemas identificados.
As Diretrizes indicam as linhas de ação.
E as Metas concretizam os objetivos quantificando e indicando as ações
para o período de dois anos. Na programação Anual as metas aqui propostas
serão trabalhadas na capacidade de realização no espaço (ano) e na
disponibilidade orçamentária necessária ao cumprimento da programação.
Quanto as ações é importante para concluir o raciocínio do estudo histórico do
município neste contexto. Porém estará presente no Plano de Ação de Saúde.
Diretriz 1 – Diretriz Nacional 01 (2017-2020): Ampliar e qualificar o acesso
aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na
humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde,
aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e
hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.
Diretriz Municipal 01 (2018-2021): Aprimorar o acesso à atenção integral à
saúde fortalecendo as redes assistenciais no âmbito do município.
OBJETIVO 1 – QUALIFICAR A ESTRUTURA FÍSICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE LOCAL.
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121

2018

2019

2020

2012

1

1

1

1

Ação 1: Adequar a estrutura

Número

de

Ampliar,

física

Serviços

de

reformar,

de

no

mínimo

três

unidades da rede municipal de

Saúde

saúde para garantir o acesso e

construídos,

recuperar

no

adequado

ampliados,

mínimo

03

como garantir ações de melhoria

reformados,adeq

estrutura

de

da ambiência nos serviços de

uados

serviços

de

saúde público.

recuperados.

do

usuários,

bem

próprios

e

adequar

e

saúde próprios
nos

quatro

anos.
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OBJETIVO 2: REDEFINIR O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E OU PROGRAM A DE AGENTES COMUNIT ÁRIOS
DE SAÚDE
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121
Ação1: Implantar novos serviços

Número

a

equipes de ESF e

territorializaçã

ACS

o e identificar

partir

das

identificadas
processo

necessidades

por

de

meio

do

territorialização,

análise do perfil epidemiológico,

de
com

Realizar

a

territorialização

pontos

de

concluído.

atenção

nas

sócio econômico e demográfico

áreas

local, vinculados a captação de

abrangência

recursos tripartite.

do município.

2018

2019

2020

2012

85%

90%

90%

95%

1

1

1

1

de

Ação 2: Reorganizar o processo
de trabalho das equipes das
Unidades básica
ampliando

de Saúde

o

acesso

da

população, com participação do
controle social.
Ação 3: Aderir e implementar o
Programa de Informação nas
UBS para auxiliar as equipes de
ESF e ABS no cadastratamento
das famílias, operacionalização
de

levantamento

epidemiológicos

de

e

dados

diagnostico

territorial,alimentação do e-SUS e
agendamento PEC.
Ação 1: Habilitar a Equipe de

Número

saúde do Programa de Atenção a

Equipe

saúde prisional

de

de
Prisional

100%
habilitada

Saúde

habilitada
OBJETIVO 3: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA, DE EQUIPAMENTOS, DE
VEÍCULOS SANITARIO E MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SEMSAU.
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121
Ação 1: Garantir a manutenção e

Número

renovação

equipamentos,

equipamentos

veículos,

veículos,

veículos,

de

equipamentos,
instrumentais,

de Suprir

2018

2019

2020

2012

10%

10%

10%

10%

,
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mobiliário

e

equipamento

informática

de

adquiridos,

assegurando

ambiente

de

instrumentais,
mobiliário

instrumentais,
e mobiliário

equipamento de informática

de
com

trabalho adequado para a equipe

informática

substituição

e paciente.

adquiridos

aproximadament

Ação

Adquirir

2:

transporte

sanitário eletivo

para suprir a

necessidade

população

da

de

e 10% ao ano em
geral.

e

SISREG/SEMSAU
Ação

Adquirir

3:

transporte

sanitário eletivo para transportar
pacientes

em

tratamento

de

hemodiálise.
Ação 4: Elaborar processo e

Suprir

implementar

serviços

um

Manutenção

Plano

Preventiva

de

os

3

3

3

3

próprios novos e

e

Corretiva da frota de veículos e

ampliados

de

equipamentos Hospitalar e da

equipamentos,

Atenção Básica de Saúde 3X ano

veículos,

ou quando necessário.

instrumentais,
mobiliário

em

geral

da

SEMSAU.
OBJETIVO 4: INCREMENTAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121
Ação1: Reestruturar e implantar

Cobertura

Aumentar

a Estratégia Saúde da Família,

populacional

cobertura

de acordo com as orientações

estimada pelas

populacional

do Ministério da Saúde (Portaria

equipes

estimada pelas

2.436)

Atenção Básica.

garantindo

a

de

equipes

a

Estratégia

recursos humanos e ampliação

Saúde

da

das

Família

até

em

todas

as

unidades básicas de saúde, de

2021, de forma

acordo

a

com

a

área

de

atingir

abrangência e necessidades.

menos

Ação 2: Buscar a garantia do

equipes

funcionamento das UBS com

completas.

todos

os

2019

2020

2012

11

12

13

15

da

completitude, com reposição de
equipes

2018

pelo
15

profissionais
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necessários,

inclusive

com

médicos em todas elas e em
todos

os

períodos

de

atendimento e ainda, insumos
básicos,

equipamentos,

veículos, medicamentos de uso
contínuo

necessários

e

a

estrutura física destas unidades.
Ação 3: Implantar o NASF1
após

a

contratação

profissionais

do

do

concurso

publico estruturar para apoio
as equipes ate 2020.
Reestruturar

Ação 4:

e

implantar a Estratégia Saúde
da Família, de acordo com
os

pressupostos

do

Projeto

original da Estratégia Saúde da
Família.
Ação 5: Ampliar o número de
unidades Básica de Saúde com
o Programa de controle do
Tabagismo.
Ação 6: Manter e aprimorar as
ações relacionadas à prevenção
ao uso de álcool, tabaco, crack e
outras drogas; prevenção das
violências

e

dos

acidentes;

Identificação de educandos com
possíveis sinais de agravos de
doenças em eliminação; direito
sexual e reprodutivo e prevenção
de IST/AIDS no Programa de
Saúde Escolar – PSE.
OBJETIVO 5 : GARANTIR ADEQUADA COBERTURA DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF).
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121
Ação1:

Garantir

acompanhamento

o
do

Cobertura

de

acompanhamen

Alcançar

e

2018

2019

2020

2012

70%

70%

70%

70%

manter
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crescimento e desenvolvimento

to

das

das crianças de 0 a 7 anos

condicionalida-

(peso, altura, vacinação) e da

des

de Saúde

saúde das mulheres de 14 a 44

do

Programa

anos (peso, altura, pré natal e

Bolsa

aleitamento materno).

(PBF).

cobertura
mínima de 70%

Família

Ação 2: Garantir recursos para
as ações intersetoriais de forma
integrada

(saúde,

educação,

assistência social.
Ação 3: Acompanhar e
monitorar as crianças através da
aplicação da Vitamina A em
crianças na faixa etária de 6
meses a 4 anos, 11 meses e 29
dias, realizando antropometria.
Ação

4:

Capacitar

recursos

humanos nos procedimentos de
antropometria

e

vigilância

nutricional e alimentar.
OBJETIVO 6: INCREMENTAR AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121
Ação1: Fortalecer a rede de

Cobertura

Aumentar

Saúde Bucal com foco especial

populacional

cobertura

nas ações de educação e saúde.

estimada de

populacional

Na prevenção e diagnóstico

saúde bucal na

estimada pelas

precoce do câncer de boca na

Atenção Básica.

equipes

2:

preventivas

Fortalecer
nos

as

2019

2020

2012

55%

55%

55%

55%

de

Saúde Bucal até

Atenção Primaria Saúde.
Ação

a

2018

ações

grupos

de

2021 de forma a
atingir 55%

risco(Diabéticos,Hipertensos,
portadores

de

necessidades

especiais)
Ação 3: Estabelecer horários
especiais no Centro odontológico
em horários especiais para
atender os casos de urgências.
Ação 4: Reestruturar e fortalecer
a atenção Básica em Saúde
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Bucal, por meio da Equipe de
Saúde Bucal com apoio dos
Agentes Comunitários.
Ação 5: Aumentar a cobertura de
saúde bucal dos
gestantes,

grupos de

crianças,idosos,

e

demais população.
OBJETIVO 7: INTENSIFICAR AS AÇÕES PREVENTIVAS NA SAÚDE BUCAL
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121
Ação 1: Desenvolver trabalho de

Proporção

de

Reduzir

conscientização

exodontias

em

percentual

de

em saúde bucal, e a redução de

relação

aos

exodontias

em

exodontias.

procedimentos.

relação

aos

na

prevenção

o

Ação 2: Capacitar profissionais

procedimentos

multiplicadores da promoção de

preventivos

saúde

curativos.

bucal,

para

evitar

2018

2019

2020

2012

5%

5%

5%

5%

e

exodontias.
Ação 3: Privilegiar a prevenção,
evitando

as

exodontias

de

elementos dentais que podem
ser recuperados.
Ação 4: Garantir a realização da
ação

coletiva

dental

de

escovação

supervisionada

da

população do território da área de
abrangência
saúde

das

bucal

equipes
inseridas

de
na

estratégia de saúde da família.
OBJETIVO 8: APRIMORAR A ARTICULAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL E DE ATENÇÃO
BÁSICA
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121
Ação 1: Capacitar todas os

Ações de

Realizar

profissionais da UBS e Hospital,

matriciamento

matriciamento

para primeiro atendimento com

realizadas por

em

humanização, resolutividade e

CAPS com

conjunto com as

respeito à todas as pessoas.

equipes de

equipes

Ação

2:

Fortalecer

os

Atenção Básica.

100%

2018

2019

2020

2012

25%

50%

100%

100%

em
das

Unidades
Básicas

de
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programas

e

ações

prevenção

e

combate

drogadição
promoção

para
à

garantindo
da

diagnóstico

a

saúde,

com

precoce

transtornos

Saúde.

dos

mentais

e

decorrentes do uso de álcool e
outras

drogas

nas

unidades

básicas de saúde, através de
capacitação e trabalho em rede
Ação 3: Reorganizar a rede de
Atenção Psicossocial de acordo
com as diretrizes do Ministério
da Saúde, com a contratação
das equipes de profissionais
adequadas

e

ampliação

número

de

do

consultas

ambulatoriais.
Ação 4: Mapear
deatendimento
crianças

e

medida

ações

em

saúde

adolescentes

às
em

socioeducativa

Intersetorial.
Ação 5: Intensificar as ações de
oficinas de terapia ocupacional.
Ação 6: Intensificar as políticas
voltadas prevenção de risco de
suicídio.

Diretriz Municipal 02 (2018-2021): Garantir a Assistência Farmacêutica e o
acesso a medicamentos/insumos no âmbito do SUS.
OBJETIVO 09: FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POR MEIO DA INSPEÇÃO NAS
LINHAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE INCLUI TODAS AS OPERAÇÕES
ENVOLVIDAS NO PREPARO DE DETERMINADO MEDICAMENTO DESDE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS, PRODUÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, LIBERAÇÃO, ESTOCAGEM, EXPEDIÇÃO
DE PRODUTOS TERMINADOS E OS CONTROLES RELACIONADOS, INSTALAÇÕES FÍSICAS E
EQUIPAMENTOS, PROCEDIMENTOS, SISTEMA DA GARANTIA DA QUALIDADE.
AÇÕES
INDICADOR
META
META ANUAL
2018-20121
Ação 1: Alterar a Lei Municipal

Número

no

farmacêuticos na

1.116/GAB/PREF/06,

de

1

2018
-

2019

2020

-

-
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2012
1

atualizando
Analítica

as
e

descrições

Sintética

atribuições

do

das

profissional

assistencia

as

farmácias da ABS
e

Hospital

farmacêutico

Regional

Ação 2: Construir a Central de

Perpetuo Socorro,

Abastecimento

CAPS-I, SAE/IST-

(CAF),

o

Farmacêutico

Almoxarifado

da

AIDS, SISPEN .

SEMSAU

Objeto

Ação 3: Construir uma Farmácia

estrutura

Municipal

construído.

(Unidade

de

Básica

de

Ação 4: Contratar profissionais

Farmacêutica

farmacêuticos

concluído.

Assistência

Técnica

em

quantidade

suficiente

para

atender

a

Rede

de

-

170

física

Plano

a

-

170

de

Dispensação) para a Atenção

para

-

Municipal

-

-

-

125

125

Assistência
-

-

-

8

8

Saúde

Municipal, conforme legislação
sanitaria
Ação

5:

Municipal

Criar
de

a

Relação

Medicamentos

-

-

-

1

1

Essenciais – REMUME
Ação 6: Criar o cargo de Auxiliar
de

Almoxarife,

na

estrutura

-

-

-

3

3

Administrativa da SEMSAU
Ação 7: Criar o cargo de Auxiliar
de

Farmácia,

na

estrutura

-

-

-

8

8

Administrativa da SEMSAU
Ação 8: Criar o Plano Municipal
de Assistência Farmacêutica

1

Ação 9: Criar, na estrutura
Administrativa da SEMSAU, o
Almoxarifado da SEMSAU e seu

-

-

-

-

-

-

1

1

1

quadro de servidores
Ação 10: Executar o Programa
Nacional
Assistência

de

Qualidade

a

Farmacêutica

–

-

-

-

1

1

QUALIFAR-SUS
Ação 11: Implantar o Programa
Farmácia Popular Rede Própria

1

-

-

-
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1

Ação 12: Implantar o Projeto
Executivo

da

estrutural

e

Almoxarifado

-

-

-

adequação
física
da

do

1

Saúde,

1

localizado no atual Almoxarifado
Central da Prefeitura
Ação 13: Realizar as aquisições

-

-

-

anuais regulares de material
hospitalar

(penso),

Atenção

Básica,

SAE/DST-AIDS,

para

a

CAPS-I,

SISPEN

4,4

4,4 milhões

milhões

e

Hospital Regional
Ação 14: Realizar as aquisições
anuais

regulares

-

AIDS,

CAPS-I,
SISPEN

7,2

7,2 milhões

SAE/DSTe

-

de

medicamentos, para a Atenção
Básica,

-

milhões

Hospital

Regional.

Diretriz Municipal 03 (2018-2021): –Aprimoramento e adequação do prontosocorro e centro cirúrgico para assistência em casos de urgência e
emergência, articulada às outras redes de atenção RUE.
OBJETIVO 10: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGURO,
EFICIENTE E EFETIVO AO USUÁRIO DO SUS.
AÇÕES

Ação 1:
em

INDICADOR

Oferecer atendimentos

transporte

emergência de
eficiência

e

de

urgência

e

qualidade com
Segurança

ao

paciente.

META

Número

de

viagens

realizado

por

ano

a

META ANUAL

2018-20121

2018

2019

2020

2012

Alcançar

50%

65%

80%

95%

100

100

100

100

qualidade e
eficiência

pacientes

em

no

caráter

de

atendimento

e

de remoção

no

paciente ao

urgência
emergência
município.

hospital de
referencia.

Ação 1: Pactuar com Regional de

Número de cirurgia

Cirurgia

Saúde

ao ano

eletiva

Madeira-mamoré

uma

de

equipe intinerante para ajudar nas

pequeno

e

cirurgias eletivas de pequeno e

médio porte
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médio

porte,

da

demanda

realizada no

reprimida de pacientes inserido

município.

no SISREG. Parceria até efetivar a
reposição

de

quadro

servidores:

médicos

de

cirurgião,

médico anestesista.
Ação

garantir

2:

insumos

e

equipamentos necessários para
realização

das

cirurgias

no

município.
Ação

1:

adquirir

transporte

sanitário ambulância tipo A.

Número

de

ambulâncias

Ambulância

01

01

01

-

03

adquiridas.
Ação

1:

adquirir

transporte

sanitário ambulância neonatal.

Número

de

01

-

01

-

-

Alcançar

80%

100%

100%

100%

ambulância
Adquirida.

Ação 1: Manter o consorcio do

Número

de

laboratório do HRPS firmado.

exames

realizado

no laboratório/mês.

100%
exames
agendados

Ação

Elaboração

1:

e

Numero
PGRRS

implementação

do

plano

de

gerenciamento

de

resido

de

de

1

1

-

-

1

de

27

27

27

27

27

serviços de saúde da SEMSAU.
Ação 1: Montar processo de

Numero

pacientes

Processos

Processos

TFD/Hemodiálise

concluídos

em

tratamento

hemodiálise.Tratamento

de
Fora

Domicilio, intermunicipal.(TFD).

Diretriz Nacional 03 (2016-2019) Aprimorar as redes de atenção e promover o
cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente,
jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações
em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas
e nas redes de atenção nas regiões de saúde.
Diretriz Municipal 4 (2018-2021): – Promoção da atenção integral à saúde da
mulher e da criança e implementação da Rede Cegonha, com ênfase nas
áreas e populações de maior vulnerabilidade.
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OBJETIVO 11: PROMOVER A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121

2018

2019

2020

2012

100%

100%

100%

100%

65%

70%

75%

75%

Ação1: Capacitar profissionais de

Proporção

de

Manter

saúde para o desenvolvimento de

óbitos

de

investigação

investigação de campo(domiciliar)

mulheres

em

de 100% dos

e em UBS, inclusive Hospital.

idade fértil (10

óbitos

a

mulheres em

Monitorar

Ação2:

e

regulamente

avaliar

o

epidemiológico

Perfil

dos

óbitos

49)

investigados.

a

em

idade fértil.

em

mulheres em idade fértil.
Ação

Disponibilizar

3:

as

informações

do

grupo

investigação

de

Mortalidade

materna

e

de

Infantil

da

SEMUSA/NUVEPA.
Ação 4: Estabelecer fluxo entre
Delegacia
Mulher,

de

Atendimento

à

Hospital,maternidade

e

UBS, agilizando a busca ativa de
mulheres em situação de violência
doméstica.
Ação 5: Articular e reafirmar
ativação do Conselho Municipal
dos Direitos das Mulheres no
município.
Ação 6: Fomenta a assistência
integral

a

mulheres

rurais,ribeirinhas,Negras,indígenas
e

mulheres

estrangeiras

pela

dificuldade de acesso.
Ação 7: Fortalecer as ações para
investigação
morbidades

do

óbito

das

e

das

mulheres

residente no município.
Ação1: Implantar comitê municipal

Proporção

para humanização do pré-natal,

parto normal no

percentual

assistência ao parto e puerpério,

SUS

de

conforme

Saúde

normal

Suplementar.

SUS

diretrizes

da

rede

cegonha que contemple ações

e

de
na

Manter

o
parto
no

e

na
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focadas em temas como: a Lei do

Saúde

Acompanhante

suplementar

(Lei
hospitais,

maior

qualidade do pré-natal, tipo de

63%.

n°11.108/2005)

nos

que

parto, inserção das doulas nos
serviços de saúde, grupo de apoio
e

de

preparo

para

o

parto,

combate à violência obstétrica e
elaboração de Protocolo para o
atendimento ao parto, baseado
nas Boas Práticas, garantindo a
assistência
durante

integral

todo

o

à

nutriz,

período

de

amamentação.
Ação 2: Divulgar os indicadores e
metas

estabelecidas

aos

prestadores de serviço e apoiar e
realizar campanhas de divulgação
de

"Parto

Saudável

é

Parto

Normal..
Ação 2: Desenvolver ações para

Reduzir

reduzir o número de cesáreas

percentual

realizadas no SUS e na Saúde

de

suplementar.

Cesário

no

SUS

na

o

37%

35%

30%

25%

0%

0%

0%

0%

parto
e

Saúde
suplementar
menor

que

35%.
Ação 1: Garantir acesso ao Pré-

Número

de Reduzir

o

natal a 100% das usuárias SUS

óbitos maternos número

de

Ação 2: Melhorar a qualidade do
pré-natal e a assistência ao parto
no município.

em
determinado

Ação 3: Capacitar os recursos

período e local

humanos para reestruturar a

de residência.

óbito
materno.

assistência a gestante(médicos e
enfermeiros).
Ação 4: -Garantir insumos
necessários para realização do
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pré-natal.
Ação 5: Divulgar na mídia a
importância

do

pré-natal

no

primeiro trimestre.
Ação 6: Implantar protocolos de
assistência ao Pré-natal.
Ação

Desenvolver

7:

ações

educativas para prevenir e reduzir
o

número

de

gravidez

na

adolescência.
Ação 8: Analisar mensalmente
relatório

das

internações

por

agravos na maternidade.
Ação 9: Comissão de prestação
de serviços de saúde da SEMSAU
analisar relatórios de satisfação do
usuário, ouvidoria do SUS na
maternidade.
OBJETIVO 12: FORTALECER E AMPLIAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO PRECOCE E
TRATAMENTO OPORTUNO DO CÂNCER DE MAMA E DO COLO DE ÚTERO.
AÇÕES

INDICADOR

META
2018-20121

2018

2019

2020

2012

Alcançar

e

0,53%

0,53%

0,53%

0,53%

a

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

Ação1: Ampliar a cobertura dos

Razão

exames de prevenção do câncer

exames

manter

de colo de útero, garantindo

citopatológicos

meta ao ano

inclusive, o exame das mulheres

do colo do útero

a razão de

rurais e ribeirinhas, e em ações

em mulheres de

exames

intersetoriais

25 a 64 anos na

coletados

estratégicos.

população

nas

Ação 2: Ampliar campanhas de

residente

conscientização

determinado

parcerias
organizada

em

da
e

horários

e

buscar

sociedade

civil

instituições de

local

de

META ANUAL

de

faixa

e

a

população

da

ensino.

mesma

Ação 3: Buscar parcerias junto as

etária.

mulheres na
etária

de 25 a 64
anos.

faixa

casa de apoio na capital para um
espaço acolhedor as

mulheres

vitimas de câncer de mama e colo
uterino durante o tratamento.
Ação 1: Estimular a prática do

Razão

de

Alcançar

a
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auto-exame de mama e garantir

exames

de

a realização do exame clínico

mamografia de

2021 (0,30%

das mamas nas consultas de

rastreamento

ao

rotina, assegurando referência e

realizados

contrarreferência.

até

ano)

a

razão

de

mulheres de 50

exames

de

Ação 2: Ampliar campanhas de

a 69 anos na

mamografia

conscientização

população

em mulheres

parcerias

da

organizada

e

buscar

sociedade

e

instituições

civil
de

em

meta

residente

de

determinado

de 50 a 69
anos

ensino.

local

e

a

Ação 3: Pactuar com a Regional

população

da

de / SISREG,um dia no mês para

mesma

se regulado o atendimento de

etária.

de

idade.

faixa

exames de MMG de rastreamento
a

demanda

de

mulheres

do

município, incluindo as rurais e
ribeirinhas.
Capacitar

todos

os

Taxa de

Manter a

profissionais sobre Saúde Integral

Mortalidade

taxa de

da

Infantil

mortalidade

Ação1:

Criança

crescimento

e

(puericultura:
desenvolvimento

9

9

0

0

0

0

2021,
protocolos

2:Implementar

abaixo de

em saúde da criança.
Ação

9

Infantil até

infantil).
Ação

9

ao

3:Aderir

Amamentação

dois dígitos.

e

Programa
Alimentação

Saudável no Brasil- MS.
Ação 4: Realizar visita domiciliar
ao RN na primeira semana de
vida.
Ação 5: Fortalecer o grupo de
investigação de Mortalidade
Infantil, para investigação das
mortes por causas evitáveis.
Ação 6: Promover a continuidade
do cuidado em todos os pontos de
atenção da Rede materno- infantil.
Ação 1: Realizar teste rápido de

Número

sífilis na primeira consulta pré-

casos novos de incidência

natal e na 28ª a 30ª semanas de

de Reduzir
de

a
sífilis
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gestação e no momento parto,

sífilis congênita congênita.

Ação 2: Disponibilizar nas redes

em menores de

de saúde do município o exame

1 ano de idade.

VDRL para gestantes.
Ação 3: Realizar tratamento
adequado nas gestantes e
parceiros.
Ação 4: Realizar campanhas de
prevenção e sensibilização à sífilis.
Ação 1: Melhorar a assistência ao

Proporção

recém-nascido na sala de parto.

óbitos

Ação 2: Melhorar a assistência à

investigados.

de

infantis

Investigar
os

óbitos

infantis

gestante no trabalho de parto.

e

fetais.

Ação 3: Implantar um grupo de
Mortalidade Materna e

Infantil,

para

mortes

investigação

das

maternas evitáveis.
Realizar capacitação

Ação 4:

para adequado preenchimento da
declaração de óbito junto à classe
médica.
Ação 5: Monitorar rotineiramente o
SIM para detecção de registro de
óbitos

mal

definido

de

forma

oportuna e proceder às correções
quando possível.
Ação

Realizar

6:

o

monitoramento e a avaliação do
banco de dados do SIM por grupo
de

causas

retroalimentar
saúde
técnicas

determinadas
os

através
visando

serviços
de

e
de

reuniões

melhoria

da

qualidade da informação do SIM.
Ação 1: Realizar teste para HIV

Número

em todas as gestantes.

casos

Ação 2: Realizar o teste de HIV no

aids

momento do parto

menores de 5

Ação

3:

Realizar

ações

de
novos

Manter

em

0

0

0

zero

em

anos

educativas voltadas as IST /AIDS.
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0

OBJETIVO 13 : INCREMENTAR AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA
AÇÕES

INDICADOR

META

META

2018-20121

Ação1: Reestruturar e implantar a

Cobertura

Aumentar a

Estratégia Saúde da Família, de

populacional

cobertura

acordo com as orientações do

estimada pelas

populacional

Ministério

equipes

estimada

da

Saúde

(Portaria

2.436) garantindo a completitude,
com

reposição

humanos

e

de

recursos

ampliação

das

de

Atenção Básica.

equipes

básicas de saúde, de acordo com

Família

até

a

2021,

de

necessidades.

forma

a

Ação 2: Buscar a garantia do

atingir

pelo

funcionamento

menos

15

todos

das

os

UBS

e

com

profissionais

necessários,

inclusive

com

2020

2012

11

12

13

15

Estratégia
da

abrangência

2019

da

Saúde

de

2018

pelas

equipes em todas as unidades
área

ANUAL

equipes
completas.

médicos em todas elas e em
todos os períodos de atendimento
e

ainda,

insumos

equipamentos,

básicos,
veículos,

medicamentos de uso contínuo
necessários e a estrutura física
destas unidades.
Ação 3: Implantar o NASF1
após

a

contratação

profissionais

do

do

concurso

publico estruturar para

apoio

as equipes ate 2020.
Reestruturar

Ação 4:
implantar

a

Estratégia

e

Saúde

da Família, de acordo com os
pressupostos do Projeto original
da Estratégia Saúde da Família.
Ação 5: Ampliar o número de
unidades Básica de Saúde com o
Programa

de

controle

do

Tabagismo.
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Ação 6: Manter e aprimorar as
ações relacionadas à prevenção
ao uso de álcool, tabaco, crack e
outras

drogas;

violências

e

prevenção
dos

das

acidentes;

Identificação de educandos com
possíveis sinais de agravos de
doenças em eliminação; direito
sexual e reprodutivo e prevenção
de IST/AIDS no Programa de
Saúde Escolar – PSE.

Diretriz municipal- 05 (2018-2021): Fortalecer as instância municipal de
controle social e garantir o caráter deliberativo dos conselhos de saúde,
ampliando os canais de interação com o usuário, com garantia de
transparência e participação cidadã.
OBJETIVO 14- FORTALECER OS VÍNCULOS DO CIDADÃO, CONSELHEIROS DE SAÚDE,
LIDERANÇAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121
Ações 1: Criar e manter a

Número de ações

Ampliar

o

Secretaria Executiva do

cumpridas

conceito

de

Conselho Municipal de Saúde.

gestão

Ação 2: Disponibilizar espaço

cooparticipativa

físico para os trabalhos do

junto

CMS.

trabalhador

Ação 3: Realizar audiência

conselheiros

Pública

para

membros

escolha

componentes

2018

2019

2020

2012

80%

80%

100%

100%

ao
e

dos
do

CMS.
Ação

Adequar

4:

municipal

à

referente

lei
ao

conselho municipal de saúde
de acordo com a resolução
453 do CNS e Criar dotação
orçamentária para o CMS.
Ação

5:

Incentivar

a

participação dos Conselheiros
nas Conferências Estadual e
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nacional.
Ação 1: Fortalecer a Ouvidoria Proporção
para o desempenho do seu trabalhadora

Realizar
da

pelo

menos

01
ao

papel

ouvidoria

capacitação

Ação 2: Implantar ouvidoria

capacitada.

ano

para

no âmbito de toda rede da

equipe

SEMSAU.

ouvidoria.

1

1

1

1

a
da

Diretriz Municipal- 06 (2018-2021): Fortalecer a gestão do trabalho e da
educação permanente em saúde e apoiar a formação dos profissionais no
âmbito do SUS.
OBJETIVO 15: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR DA
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
AÇÕES
INDICADOR
META
META ANUAL
2018-20121

2018

2019

2020

2012

Numero e PCCS

1

-

1

-

-

Ação 1: Realizar pelo menos 01

Proporção

de

19

EP

19

19

19

19

ação de Educação Permanente

ações

de

realizadas

ao

por serviço próprio, por ano

educação

sendo

permanente

100%

100%

100

100%

Ação 1: Implantar o Plano de
Cargos Carreira e Salários para
os profissionais da saúde.

Saúde

7 UBS, 0 5 serviços
complementar,

01

ano.

implementadas

pronto socorro, 05 vigilância

e/ou

em saúde.

pelo município.

realizadas

Ação 2: Organizar os cenários
de prática para formação de
profissionais de saúde no SUS.
Ação 3: Promover educação
continuada com base no perfil
levantado, das necessidades
de formação dos profissionais.
Ação 4: Fazer plano de ação
para educação permanente.
Ação

1:

Implantação

Progama de EP junto as ESF.

do

Pró-e-SUS

100%das UBS

%
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Diretriz Nacional 03(2017-2020)::

Reduzir riscos e agravos à saúde da

população por meio de ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no
controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento
saudável.
Diretriz Municipal 07 (2018-2021): Garantia da atenção integral à saúde da
pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao
envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção.
OBJETIVO 16: MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO IDOSO E PORTADORES DE
DOENÇAS CRÔNICAS MEDIANTE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO E DAS REDES DE
ATENÇÃO.
AÇÕES
INDICADOR
META
META ANUAL
2018-20121
Ação 1: Intensificar ações de

Numero de óbitos

Reduzir

o

avaliação nutricional, avaliação

Prematuro

numero

de

antropométrica,

detecção

precoce de hipertensão arterial,
sistêmica,

promoção

2018

2019

2020

2012

19

19

19

19

óbitos
prematuro

de

atividades físicas e corporais,
promoção
saudável

da
e

de

alimentação
segurança

alimentar no ambiente escolar.
Ação 2: Projetar reformulação
de espaços urbanos saudáveis
dentro do município: reativação
de parques, praças e pistas de
caminhadas.
Ação 3: Criar campanhas que
incentivem
atividade

a
física

prática
e

de

hábitos

saudáveis.
Ação 4:Fortalecer o Programa
Saúde na Escola (PSE), das
ações educativas voltadas à
prevenção e à redução do uso
de álcool e do tabaco.
Ação

5:Ampliar

o

acesso

gratuito aos medicamentos e
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insumos estratégicos previstos
nos

Protocolos

Diretrizes

Clínicos

Terapêuticas

e
das

DCNT e tabagismo.
Ação 6:Ampliar o atendimento
a pessoas com dificuldades de
locomoção ou que precisem de
cuidados regulares, mas não
de hospitalização, por meio de
um

conjunto

de

ações

de

Promoção à Saúde, prevenção
e tratamento de doenças e
reabilitação
domicílio

prestadas
com

garantia

em
de

continuidade de cuidados e
integradas

às

Redes

de

Atenção à Saúde.
Ação 7: Incentivar os idosos
para a prática da atividade
física regular.
Ação 8:Capacitar as equipes
de profissionais da Atenção
Básica

em

Saúde

atendimento,

para

o

acolhimento

e

cuidado da pessoa idosa e de
pessoas

com

condições

crônicas.
Ação 9: Incentivar a ampliação
da autonomia e independência
para o auto-cuidado e o uso
racional de medicamentos.
Ação 10:Criar programas para
formação

do

cuidador

de

pessoa idosa e de pessoa com
condições

crônicas

na

comunidade.
Ação 11: Capacitar as equipes
das

Unidades

Básicas

de

Saúde, para identificar, intervir
e

acompanhar

as

pessoas
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idosas,

em

processo

de

fragilização (dificuldade de lidar
com

situações

novas

e/ou

conflitos) e também para a
prevenção

de

acidentes,

quedas.
OBJETIVO 17: REORGANIZAR A ATENÇÃO À SAÚDE DO PORTADOR DE HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTÊMICA, DIABETE MELITO E IDOSO NO CUIDADO INTEGRADO EM REDE
DESENVOLVENDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
AÇÕES
INDICADOR
META
META ANUAL
2018-20121

2018

2019

2020

2012

50%

60%

70%

80%

Ação 1: Reorganizar a atenção

Numero de óbitos

80

aos portadores de Diabete de

prematuro (de 30

pacientes com

acordo com os estratos de

69

HAS,

risco.

Doenças

Ação

2:

Instituir

especializada

via

atenção
telessaúde

anos)

por

%

DM

dos

e

lispidimia

Crônicas

Não

cadastrados e

Transmissíveis –

companhados

para apoiar a atenção à saúde

DCNT

conforme

das pessoas com hipertensão,

do

diabetes e/ou idosas.

circulatório,

Ação 3: Instituir

novas

(Doenças
aparelho

câncer,

diabetes

tecnologias de cuidado apoiado

e

doenças

às

respiratórias

condições

crônicas,

tais

como: apoio ao autocuidado,,
cuidado

compartilhado,

risco.

crônicas).

entre

outras.
Ação 4: Incorporar a rede de
atenção a saúde à pessoa com
Doença

Renal

Crônica(Tratamento
Hemodiálise)

de

às

diversas

linhas de cuidado das redes de
atenção.
Ação 5: Intensificar as ações
em

saúde

doenças

preventiva
crônicas

transmissíveis

de
não
com

rastreamento para DM e HAS,
obesidade,doenças
cardiovasculares,
câncer,tabagismo,

inatividade
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física,

alimentação

não

saudável.
Ação 6: Prestar assistência de
Enfermagem

e

Médica

para

avaliação e orientação sobre
mudança

de

estilo

de

vida

saudável (MEV), prevenção e
manejo

das

aguda

e

complicações

crônicas

do

DM,

HAS,obesidade,tabagismo,doen
ças

respiratórias

e

outras

doenças de caráter crônico.
Ação 7: Garantir medicamentos
para os usuários portadores de
hipertensão artéria e diabetes.
Ação 8: Garantir acesso dos
usuários

acompanhados

tratamento

ao

especializado

segundo suas necessidades.
Ação 9: Promover educação
permanente

e

formação

de

multiplicadores em grupo de
hiperdia.
Ação
através

10:

Rastrear
do

usuários
peso,

altura,circunferência abdominal
e aferição de PA, exame de
cavidade oral, avaliação da FC
e FR e ausculta cardiopulmonar.
Ação 11: Planejar a assistência,
orientar adesão da medicação,
ensinar o uso e aplicação de
insulina, práticas de atividades
física.
Ação 12: Programar o plano de
comunicação em saúde para
difusão de informações sobre
práticas de promoção da saúde
e

de

prevenção

de

DCNT,

diversificando as mídias e os
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públicos-alvo.
OBJETIVO 18: IMPLEMENTAR AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE AMBIENTAL

PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.
AÇÕES

INDICADOR

META

META ANUAL

2018-20121
Ação 1: Adquirir insumos e

Proporção

equipamentos necessários ao

análises

programa Vigiágua.

realizadas

Ação 2: Coletar amostra de

amostras de água

água

para

para

análises

das

humano

nos

aos

artesiano

e

com

poço

em

locais

ou

solicitados as análises.

Ampliar

a

proporção
em

consumo

amostras nas escolas, hospitais,
domicilio

de

quanto

2018

2019

2020

2012

40%

40%

40%

40%

100%

100%

100

100%

de

análises
realizadas em
amostras

de

água

para

parâmetros

consumo

coliformes totais,

humano,

cloro residual livre

quanto

e turbidez.

parâmetros

aos

coliformes
totais,

cloro

residual livre e
turbidez.
Ação 1: Realizar cadastro de

Percentual

estabelecimentos

grupo de ações

menos

06

VISA.

de

grupos

de

Ação 2: Inspecionar

Sanitária,

estabelecimentos sujeitos a

considerado

VISA

necessário

Ação 3: Desenvolver atividades

município no ano.

sujeito

a

de

Vigilância

Realizar

pelo

%

ações.
ao

educativas para a população.
-Desenvolver atividades
educativas para o setor
regulado.
Ação 4: Atuar no recebimento
atendimento e de denúncias.
Ação 5: Elaborar o Código
Sanitário do município.
Ação 6: Elaborar e implantar
POPs

para

serviços

da

Reorganizar

os

Vigilância.
Ação

7:

processos

de

trabalho

das

Vigilâncias.
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Ação

Readequação

8:

recursos

humanos

de

conforme

demanda necessária.
Ação

Garantir

9:

a

infraestrutura adequada para as
Vigilância Sanitária.
Ação

Capacitar

1:

as

instituições notificadoras para
o correto preenchimento da
notificação
agravos

de

doenças

relacionados

e
ao

Proporção de
preenchimento
do campo
"ocupação" nas
notificações
de

Manter
a
proporção de
preenchimento
do campo
"ocupação"

agravos

igual ou maior

trabalho

relacionados

Ação 2: Criar mecanismos

trabalho.

que

garantam

instituições

de

notifiquem
agravos

que

as
em

90%

90%

90%

4

4

4

4

que 90%.

as

saúde

doenças

relacionados

trabalho

ao

90%

especial

e
ao
nos

hospitais, bem como as DTA
(Doenças

Transmitidas

por

Alimentos e cancer ).
Ação

Valorizar

3:

práticas

voltadas ao cuidado da saúde
do trabalhador do SUS.
Ação 4: Criar Política
Municipal de Saúde do
Trabalhador

conforme

preconiza a RENAST.
Ação 1: Buscar readequação

Número de ciclos

Alcançar

de

que

atingiram

meta pactuada

mínimo de 80%

para 80% de

Ministério da Saúde.

de cobertura de

visitas

Ação 2: Intensificar o trabalho

imóveis visitados

domiciliar(4

de supervisão de equipe.

para

VD)

recursos

conforme

Ação

3:

humanos

estabelecido

pelo

Manter equipe de

Agentes de Endemias e Agente

vetorial

controle

a

da

dengue.

Comunitário de Saúde;
Ação 4: Aprimorar os registros
das visitas por imóveis para o
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controle da dengue.
Acompanhar

o

Proporção

de

Manter a meta

casos

de

pactuada igual

SINAN e informar as unidades

doenças

de

ou maior que

notificantes.

notificação

Ação 2: Monitorar a liberação

compulsória

dos resultados dos exames.

imediata

Ação

1:

encerramento dos

casos

no

80%

80%

80%

80%

90%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

85%

80%
(DCNI)

encerrados

em

até 60 dias após
notificação
Ação

Acompanhar

1:

encerramento

dos

casos

o
de

Proporção da
cura de casos

hanseníase.

novos

Ação 2: Sensibilizar as equipes

hanseníase

das

Unidades

Básicas

de

diagnosticados

Saúde para acompanhamento

nos

dos casos novos e realização

coortes.

de

busca

ativa

de

de

anos

das

casos

suspeitos
Ação 1: Examinar todos os

Proporção de

Garantir

contatos

contatos

exames

intradomiciliares

80% dos

de casos novos

Contatos

de hanseníase

intradomiciliar

examinados

es.

intradomiciliares

de

casos novos de hanseníase.

de

de casos
novos de
hanseníase
Ações 1:Intensificar as

. Proporção de

Garantir a

campanhas em todo o

cães vacinados

vacinação

Município.

na campanha de

anti-rábica dos

Ações 2:Intensificar

vacinação anti-

cães na

Campanhas educativas.

rábica canina

campanha

Ações 3:Capacitar os recursos
humanos das UBS na
identificação de casos suspeitos
de Raiva Humana.
Ações 4: Prover as UBS
insumos necessários para o
desenvolvimento de ações e
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controle de agravos
oportunamente.
Ação 1: Realizar diagnóstico de

Proporção de

Proporção de

situação epidemiológica de

escolares

escolares

tracoma por meio de inquéritos

examinados para

examinados

domiciliares populacionais, em

o tracoma nos

para

crianças de 1 a 9 anos de idade,

município

tracoma

e intervenção com tratamento

prioritários 10%

município

de casos de acordo com o

de alunos das

prioritários

recomendado.

escolas.

10% de alunos

10%

10%

10%

10%

80%

80%

80%

80%

90%

90%

90%

90%

9

9

9

9

o
nos

das
escolas.funda
mental

dos

municípios
prioritários
integrantes da
região.
Ação

Implementar

1:

solicitação

dos

a Número de testes

testes sorológicos

anti-

Aumentar o
acesso ao

sorológicos para hepatites B e C HCV realizados

diagnóstico da

no pré-natal e ampliar a oferta

hepatite B e C.

de teste rápido na rede de
atenção a saúde e nas ações
de

saúde

intersetoriais

do

município.
Ação 2: Manutenção do Centro
de Testagem e Aconselhamento
e SAE.e ampliar as campanhas
preventivas

de

Ists

/Aids,

Hepatites Virais.
Ação 1: Desenvolver ações de

Proporção

monitoramento

cura de casos

e

considerando
epidemiológico

avaliação
o

perfil

identificado

e

novos

de
de

tuberculose

Aumentar

a

proporção

de

cura de casos
novos

encerrar adequadamente todos

pulmonar

tuberculose

os

com confirmação

pulmonar

casos

junto

ao

SINAN.

Conforme protocolos do MS.
Ação 1: Credenciar as UBS
para notificações de todos os
casos de violência doméstica,
sexual e outras violências

de

laboratorial
Número
unidades
Saúde
serviço

de
de
com
de

Ampliar
o
número
de
unidades
de
Saúde
com
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integrando equipes da ESF e
vigilância epidemiológica.

notificação
de
violência
doméstica, sexual
e
outras
violências
implantado.

Ação 1: Elaboração de Projeto
de Engenharia para construção
de
poços
artesianos
nas
aldeias.

Número e aldeias
contempladas
com saneamento
básico e poços
artesianos.

Ação 2: Inclusão de ações de
saneamento básico ao povo
indígena.

serviço
de
notificação
contínua
da
violência
doméstica,
sexual
e
outras
violências.
Levar água
tratada para
toda a
população
residente nas
aldeias.

46

46

46

21– MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O processo de planejamento tem como base diversos referenciais legais
e normativos, tais como a Lei nº. 8.080/90, a Lei Complementar nº. 141/2012 e
a Portaria nº. 2.135, de 25/09/2013. Esta Portaria, além de institucionalizar o
processo de planejamento, indicou os instrumentos responsáveis pela sua
operacionalidade, destacadamente o Plano Municipal de Saúde (PMS), a
Programação Anual de Saúde (PAS), o Relatório Detalhado do Quadrimestre
Anterior (RDQA) e o Relatório Anual de Gestão (RAG).
Na conformidade da regulamentação do Sistema de Planejamento do
SUS – PlanejaSUS –, este PMS será operacionalizado por intermédio das
Programações Anuais de Saúde (PAS), que estabelecerão o conjunto de ações
necessárias ao alcance dos objetivos e metas aqui definidos, na conformidade
das diretrizes preconizadas. Considerando o período de vigência do Plano –
quatro anos –, a perspectiva é de que as ações empreendidas, na sua maioria,
respondam anualmente por, pelo menos, 25% das metas constantes do PMS.
Essa apuração deverá ocorrer até o final do primeiro trimestre, relativa ao ano
anterior, de forma a possibilitar a conclusão do respectivo Relatório Anual de
Gestão – RAG – e sua aprovação no Conselho Municipal de Saúde, tendo em
conta o prazo estabelecido na Lei complementar nº. 141/2012.
O Relatório Anual de Gestão imprime caráter dinâmico ao Plano
Municipal de Saúde e realimenta, desta forma, o processo de planejamento.
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Esse Relatório deve indicar os eventuais ajustes que se fizerem necessários no
Plano e, ao mesmo tempo, orientar a elaboração da Programação Anual de
Saúde subsequente.
Nesse contexto, após a aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde
(CMS), a gestão do PMS deve obedecer à dinâmica da administração
municipal e do processo de planejamento do SUS, tendo em atenção os prazos
estabelecidos e os subsídios gerados pelos demais instrumentos de gestão e
de controle.
A periodicidade orientadora da gestão do PMS indica a necessidade de
monitoramento no decorrer de cada exercício, além de avaliações anuais, de
forma a assegurar transparência e visibilidade, acompanhar a dinâmica de
implementação e propiciar a possibilidade de revisões periódicas.
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