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APRESENTAÇÃO 
 

Plano Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim 

considerado o instrumento central do planejamento, pois contempla as iniciativas 

propostas para a condução da Política de Saúde.

Este foi elaborado em consonância com a legislação vigente, em especial, a Lei 

Complementar nº 141/2012, Portaria GM/MS nº 2.135/2013, Sistema de 

Planejamento do SUS (PlanejaSUS) e a Resolução CIT nº 5, de 19/07/2013.

Para construir o PMS, o Município se utiliz

planejamento, que variam desde aqueles que só contemplam a simples projeção de 

tendências, até modelos complexos, que propõem uma visão mais problematizadora 

da realidade. 

Sua elaboração iniciou em 2017. As Diretrizes foram submetidas ao Conselho 

Municipal de Saúde (CMS) para apreciação. Após ampla discussão foi aprovada 

através da Resolução CMS 

2017, conforme estabelece a LC nº 141/2012.

No processo de construção ocorreu a compatibilização com 

Conferência Municipal de Saúde de 2015, o Pacto pela Saúde, Plano Estadual de 

Saúde e o Plano Plurianual 201

estabelece, a partir de programas e iniciativas, os recursos financeiros setoriais para 

o período de quatro anos, na perspectiva de integração entre planejamento e 

orçamento municipal. 

A construção da proposta contemplou profunda análise técnica entre as áreas de 

serviços da Secretaria Municipal de Saúde, além do respeito à participação social 

por meio do envolvimento d

Este plano possui 04 diretrizes, 09 objetivos, 60 

2018-2021, e está estruturado em três partes. A primeira faz a análise situacional 

das condições de saúde da população de Cachoeiro de Itapemirim, bem como sua 

estrutura de atenção e gestão no âmbito do SUS. A

objetivos, metas e indicadores a serem alcançadas para que as melhorias propostas 

sejam atingidas. A terceira traça o processo de monitoramento do PMS que irá 

garantir acompanhamento e adequações necessárias durante sua vigência.

Plano Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim – período 2018 a 2021 é 

considerado o instrumento central do planejamento, pois contempla as iniciativas 

para a condução da Política de Saúde. 

Este foi elaborado em consonância com a legislação vigente, em especial, a Lei 

Complementar nº 141/2012, Portaria GM/MS nº 2.135/2013, Sistema de 

Planejamento do SUS (PlanejaSUS) e a Resolução CIT nº 5, de 19/07/2013.

Para construir o PMS, o Município se utilizou de diferentes modelos de 

planejamento, que variam desde aqueles que só contemplam a simples projeção de 

tendências, até modelos complexos, que propõem uma visão mais problematizadora 

ão iniciou em 2017. As Diretrizes foram submetidas ao Conselho 

Municipal de Saúde (CMS) para apreciação. Após ampla discussão foi aprovada 

CMS nº 021/2017 e validadas para incorporarem o PMS 2018

2017, conforme estabelece a LC nº 141/2012. 

No processo de construção ocorreu a compatibilização com 

Conferência Municipal de Saúde de 2015, o Pacto pela Saúde, Plano Estadual de 

urianual 2018-2021 (PPA), instrumento de governo que 

estabelece, a partir de programas e iniciativas, os recursos financeiros setoriais para 

o período de quatro anos, na perspectiva de integração entre planejamento e 

oposta contemplou profunda análise técnica entre as áreas de 

serviços da Secretaria Municipal de Saúde, além do respeito à participação social 

o envolvimento do Conselho Municipal de Saúde (CMS).

Este plano possui 04 diretrizes, 09 objetivos, 60 ações e 73 metas para o período 

2021, e está estruturado em três partes. A primeira faz a análise situacional 

das condições de saúde da população de Cachoeiro de Itapemirim, bem como sua 

estrutura de atenção e gestão no âmbito do SUS. A segunda aponta

objetivos, metas e indicadores a serem alcançadas para que as melhorias propostas 

sejam atingidas. A terceira traça o processo de monitoramento do PMS que irá 

garantir acompanhamento e adequações necessárias durante sua vigência.
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considerado o instrumento central do planejamento, pois contempla as iniciativas 

Este foi elaborado em consonância com a legislação vigente, em especial, a Lei 

Complementar nº 141/2012, Portaria GM/MS nº 2.135/2013, Sistema de 

Planejamento do SUS (PlanejaSUS) e a Resolução CIT nº 5, de 19/07/2013. 

u de diferentes modelos de 

planejamento, que variam desde aqueles que só contemplam a simples projeção de 

tendências, até modelos complexos, que propõem uma visão mais problematizadora 

ão iniciou em 2017. As Diretrizes foram submetidas ao Conselho 

Municipal de Saúde (CMS) para apreciação. Após ampla discussão foi aprovada 

e validadas para incorporarem o PMS 2018-

No processo de construção ocorreu a compatibilização com as Diretrizes da 

Conferência Municipal de Saúde de 2015, o Pacto pela Saúde, Plano Estadual de 

instrumento de governo que 

estabelece, a partir de programas e iniciativas, os recursos financeiros setoriais para 

o período de quatro anos, na perspectiva de integração entre planejamento e 

oposta contemplou profunda análise técnica entre as áreas de 

serviços da Secretaria Municipal de Saúde, além do respeito à participação social 

o Conselho Municipal de Saúde (CMS). 

ações e 73 metas para o período 

2021, e está estruturado em três partes. A primeira faz a análise situacional 

das condições de saúde da população de Cachoeiro de Itapemirim, bem como sua 

aponta as diretrizes, 

objetivos, metas e indicadores a serem alcançadas para que as melhorias propostas 

sejam atingidas. A terceira traça o processo de monitoramento do PMS que irá 

garantir acompanhamento e adequações necessárias durante sua vigência. 



1. ANÁLISE SI TUACIONAL

1.1 Caracterização do Município

Cachoeiro de Itapemirim está situado no sul do estado, ocupando uma 

aproximadamente 874,004

município brasileiro do estado

/ Km2. População estimada 

cidade mais populosa do Estado.

Serrana do Sul, às margens do rio Itapemirim, no ponto em que este deixa o planalto 
cristalino - onde forma corredeiras ("cachoeiros", "cachões") e entra na planície 
litorânea.  

O município possui um clima Tropical, com verões úmidos e quentes. É considerada 

uma das cidades mais quentes do 

cercada pelos Mares de Morros.

Principal centro econômico do sul do Espírito Santo, Cachoeiro

mais importante do estado. Possui uma das maiores jazidas de mármore do Brasil e 

é o centro internacional de rochas ornamentais, sendo responsável 

abastecimento de 80% do mercado brasileiro de mármore. 

polo comercial do Sul do Estado

                                                          
1 População estimada 201
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/cachoeiro

Figura 1  – Mapa de localização de Cachoeiro de Itapemirim

TUACIONAL  

Caracterização do Município  

Cachoeiro de Itapemirim está situado no sul do estado, ocupando uma 

004 km² que corresponde a 1,9% da área estadual. É um 

estado do Espírito Santo. Densidade demográfica 

. População estimada em 2017 é de 211.6491 habitantes, sendo assim a quinta 

cidade mais populosa do Estado. 

Cachoeiro
possui como limites 
municípios de 
Vargem Alta, Itapemirim, 
Atílio Vivacqua, Mu
Jerônimo Monteiro
Além da sede do município é 
constituído por dez distritos.
Fica a 139 quilômetros da 
capital, Vitória
está nas coordenadas 
geográficas de 
20º50'56" e 
41º06'46", a uma 
média é de 35 
se na zona fisiográfica 

Serrana do Sul, às margens do rio Itapemirim, no ponto em que este deixa o planalto 
onde forma corredeiras ("cachoeiros", "cachões") e entra na planície 

io possui um clima Tropical, com verões úmidos e quentes. É considerada 

uma das cidades mais quentes do Espírito Santo. Isso se deve ao fato da cidade ser 

cercada pelos Mares de Morros. 

Principal centro econômico do sul do Espírito Santo, Cachoeiro

mais importante do estado. Possui uma das maiores jazidas de mármore do Brasil e 

é o centro internacional de rochas ornamentais, sendo responsável 

abastecimento de 80% do mercado brasileiro de mármore. Também é o 

o Sul do Estado. A cidade é berço de grandes em

                   
População estimada 2017. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/cachoeiro-de-itapemirim/panorama. Acesso em 02

Mapa de localização de Cachoeiro de Itapemirim e Distritos 
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Cachoeiro de Itapemirim está situado no sul do estado, ocupando uma área de 

km² que corresponde a 1,9% da área estadual. É um 

. Densidade demográfica 216,23 hab 

habitantes, sendo assim a quinta 

Cachoeiro de Itapemirim 
possui como limites os 
municípios de Castelo, 
Vargem Alta, Itapemirim, 
Atílio Vivacqua, Muqui, 
Jerônimo Monteiro e Alegre. 
Além da sede do município é 
constituído por dez distritos. 

a 139 quilômetros da 
Vitória. Sua sede 

está nas coordenadas 
geográficas de latitude sul 
20º50'56" e longitude oeste 
41º06'46", a uma altitude 
média é de 35 metros. Situa-
se na zona fisiográfica 

Serrana do Sul, às margens do rio Itapemirim, no ponto em que este deixa o planalto 
onde forma corredeiras ("cachoeiros", "cachões") e entra na planície 

io possui um clima Tropical, com verões úmidos e quentes. É considerada 

ao fato da cidade ser 

Principal centro econômico do sul do Espírito Santo, Cachoeiro é o segundo polo 

mais importante do estado. Possui uma das maiores jazidas de mármore do Brasil e 

é o centro internacional de rochas ornamentais, sendo responsável pelo 

Também é o principal 

A cidade é berço de grandes empresas com 

. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
02/10/2017. 



destaque para a Viação Itapemirim

Cimento do Grupo João Santos.

Cachoeiro de Itapemirim

(mármores, granitos e moagem de calcário). Na indústria sobressai a produção de 

cimento, calçados e laticínios, havendo também significativa pecuária e cafeicult

Polo educacional do sul capixaba, o município conta com estabelecimentos de 

ensino superior. 

1.2 Condições de S aúde

1.2.1 Panorama D emográfico

Estrutura etária 

Segundo censo demográfico 2010 a

período 2000-2010. De acordo com dados do 

Vivos (SINASC) a taxa de natalidade, no mesmo período, foi em média de 1,7% a

ano. Portanto, o crescimento esperado seria de 

2000-2010. A proporção entre homem e mulheres manteve

respectivamente. Reduziu em 16,3% a população rural, de 19.478 no ano de 2000 

para 16.300 em 2010. 

Comparando os dados dos censos de 2000 e 2010, fi

38,9% da população com idade a partir de 60 anos, faixa que representa 11,1% da 

população total do município. No ano de 2000 era 8,7%. Esta constatação reforça a 

necessidade de priorizar políticas de atenção à saúde ao idoso. 

houve queda de 12,7% (de 66.610 para 58.135) da população entre 0 e 19 anos, 

cujas prováveis causas são a redução da taxa de fecundidade e o planejamento 

familiar. 

Tabela 1 – 

0 4.000

100+

90 a 99

80 a 89

70 a 79

60 a 69

50 a 59

40 a 49

30 a 39

20 a 29

15 a 19

10 a 14

5 a 9

0 a 4

F
ai

xa
 E

tá
ria

 (
em

 a
no

s)

Viação Itapemirim e a Itabira Agro Industrial S/A

rupo João Santos. 

Cachoeiro de Itapemirim é um centro de extrativismo e beneficiamento mineral 

(mármores, granitos e moagem de calcário). Na indústria sobressai a produção de 

cimento, calçados e laticínios, havendo também significativa pecuária e cafeicult

Polo educacional do sul capixaba, o município conta com estabelecimentos de 

aúde 

emográfico  

Segundo censo demográfico 2010 a população do município cresceu 8,6% no 

2010. De acordo com dados do Sistema de Informação de Nascidos 

a taxa de natalidade, no mesmo período, foi em média de 1,7% a

. Portanto, o crescimento esperado seria de aproximadamente 15% no período 

2010. A proporção entre homem e mulheres manteve-se estável, 49% e 51%, 

respectivamente. Reduziu em 16,3% a população rural, de 19.478 no ano de 2000 

Comparando os dados dos censos de 2000 e 2010, fica evidenciado crescimento de 

38,9% da população com idade a partir de 60 anos, faixa que representa 11,1% da 

população total do município. No ano de 2000 era 8,7%. Esta constatação reforça a 

necessidade de priorizar políticas de atenção à saúde ao idoso. 

houve queda de 12,7% (de 66.610 para 58.135) da população entre 0 e 19 anos, 

cujas prováveis causas são a redução da taxa de fecundidade e o planejamento 

 População por sexo e faixa etária, censo 2010 (IBGE)

Gráfico 1 – População por sexo e faixa etária, censo 2010
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8.000 12.000 16.000 20.000

Homem Mulher

Agro Industrial S/A, a maior Fábrica de 

um centro de extrativismo e beneficiamento mineral 

(mármores, granitos e moagem de calcário). Na indústria sobressai a produção de 

cimento, calçados e laticínios, havendo também significativa pecuária e cafeicultura. 

Polo educacional do sul capixaba, o município conta com estabelecimentos de 

população do município cresceu 8,6% no 

Sistema de Informação de Nascidos 

a taxa de natalidade, no mesmo período, foi em média de 1,7% ao 

aproximadamente 15% no período 

se estável, 49% e 51%, 

respectivamente. Reduziu em 16,3% a população rural, de 19.478 no ano de 2000 

ca evidenciado crescimento de 

38,9% da população com idade a partir de 60 anos, faixa que representa 11,1% da 

população total do município. No ano de 2000 era 8,7%. Esta constatação reforça a 

necessidade de priorizar políticas de atenção à saúde ao idoso. Paralelamente 

houve queda de 12,7% (de 66.610 para 58.135) da população entre 0 e 19 anos, 

cujas prováveis causas são a redução da taxa de fecundidade e o planejamento 

010 (IBGE) 
População por sexo e faixa etária, censo 2010 



 

Estrutura Etária 

Menos de 15 anos 
15 a 64 anos 
65 anos ou mais 
Razão de dependência
Taxa de envelhecimento
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

2010   Pirâmide etária 
Distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade

 

Figura 2  –

 

Crescimento populacional

Entre 2000 e 2010 a população de Cachoeiro de Itapemirim teve uma taxa média de 

crescimento anual de 0,92%.

crescimento anual foi de 2,58%. 

2011 a 2017, houve crescimento médio anual de 1,58%. 

foram de 1,01%, entre 2000 e 2010

1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas

taxa de urbanização cresceu 11,53%.

Tabela 3 – População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização

População 

População total  
População residente masculina
População residente feminina 
População urbana 
População rural 
Taxa de Urbanização 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

Tabela 2 – Estrutura Etária da População 

População % População % População
(1991) (1991) (2000) (2000) (2010)

45.370 32,93 48.797 28,15 43.747
85.520 62,07 114.226 65,90 131.865
6.892 5,00 10.320 5,95 14.277

Razão de dependência 61,11 0,04 51,74 0,03 42,22
Taxa de envelhecimento - 5,00 - 5,95 

2010   Pirâmide etária - Cachoeiro de Itapemirim – ES
Distribuição por Sexo, segundo os grupos de idade 

– Pirâmide etária – Cachoeiro de Itapemirim, 2000 e 2010

populacional  

a população de Cachoeiro de Itapemirim teve uma taxa média de 

crescimento anual de 0,92%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de 

crescimento anual foi de 2,58%. Considerando as estimativas do IBGE, período 

2011 a 2017, houve crescimento médio anual de 1,58%. No Estado, estas taxas 

entre 2000 e 2010, e 1,02%, entre 1991 e 2000. No país, foram de 

1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a 

taxa de urbanização cresceu 11,53%. 

População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização

População  % População  % 
(1991) (1991) (2000) (2000) 

137.782 100,00 173.343 100,00 
masculina 67.814 49,22 84.956 49,01 

 69.968 50,78 88.387 50,99 
112.938 81,97 153.865 88,76 
24.844 18,03 19.478 11,24 

- 81,97 - 88,76 
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População  % 
(2010) (2010) 

43.747 23,04 
131.865 69,44 
14.277 7,52 
42,22 0,02 

- 7,52 

ES 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 2000 e 2010 

a população de Cachoeiro de Itapemirim teve uma taxa média de 

Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de 

Considerando as estimativas do IBGE, período 

No Estado, estas taxas 

entre 1991 e 2000. No país, foram de 

últimas duas décadas, a 

População Total, por Gênero, Rural/Urbana e Taxa de Urbanização 

População  % 
(2010) (2010) 

189.889 100,00 
92.845 48,89 
97.044 51,11 

173.589 91,42 
16.300 8,58 

- 91,42 



Tabela 

Ano Cachoeiro de 
Itapemirim

1991 143.449
1996 149.631
2000 174.879
2007 195.288
2010 189.889
2011 191.042
2012 192.156
2013 205.213
2014 206.973
2015 208.702
2016 210.325
2017 211.649

                                 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais

 

Índice de envelhecimento

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência

51,74% para 42,22% e a taxa de envelhecimento

Entre 1991 e 2000, a razão de dependência foi de 61,11% para 51,74%, enquanto a 

taxa de envelhecimento evoluiu de 5,00% para 5,95%.

Taxa de mortalidade, Fecundidade, Longevidade e Esp erança de vida ao 
nascer 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em 

Cachoeiro de Itapemirim reduziu 46%, passando de 25,8 por

2000 para 13,8 por mil nasci

Desenvolvimento do Milênio das Nações

deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade 

infantil do estado e do país eram 14,2 e 16,7 p

respectivamente. 

Tabela 

Descrição 
Esperança de vida ao nascer
Mortalidade infantl
Mortalidade até 5 anos de idade
Taxa de fecundidade total
Fonte: Pnud, Ipea e FJP

                                                          
2 Razão de dependência: Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais 
(população dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa).
3 Taxa de envelhecimento: Razão entre a população

Tabela 4 – Crescimento populacional, 1991 a 2017 

Cachoeiro de 
Itapemirim  Espírito Santo Brasil 

143.449 2.600.618 146.825.475 Censo
149.631 2.790.206 156.032.944 Estimativa
174.879 3.097.232 169.799.170 Censo
195.288 3.351.669 183.987.291 Estimativa
189.889 3.514.952 190.755.799 Censo
191.042 3.745.577 192.376.496 Estimativa
192.156 3.792.874 199.242.462 Estimativa
205.213 3.839.366 201.032.714 Estimativa
206.973 3.885.049 202.768.562 Estimativa
208.702 3.929.911 204.450.649 Estimativa
210.325 3.973.697 206.081.432 Estimativa
211.649 4.016.356 207.660.929 Estimativa

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais 

Índice de envelhecimento  

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência2 de Cachoeiro de Itapemirim passou de 

51,74% para 42,22% e a taxa de envelhecimento3 evoluiu de 5,95% para 7,52%. 

Entre 1991 e 2000, a razão de dependência foi de 61,11% para 51,74%, enquanto a 

taxa de envelhecimento evoluiu de 5,00% para 5,95%. 

Taxa de mortalidade, Fecundidade, Longevidade e Esp erança de vida ao 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em 

Cachoeiro de Itapemirim reduziu 46%, passando de 25,8 por mil nascidos vivos em 

2000 para 13,8 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil 

deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade 

estado e do país eram 14,2 e 16,7 por mil nascidos vivos, 

Tabela 5 – Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 

1991 2000 2010
Esperança de vida ao nascer 65,5 69,2 75,2
Mortalidade infantl 36,7 25,8 13,8
Mortalidade até 5 anos de idade 42,6 30,0 16,1
Taxa de fecundidade total 2,7 1,9 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

                   
Razão de dependência: Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais 

(população dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa).
Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação
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Nota 

Censo 
Estimativa 

Censo 
Estimativa 

Censo 
Estimativa 
Estimativa 
Estimativa 
Estimativa 
Estimativa 
Estimativa 
Estimativa 

Cachoeiro de Itapemirim passou de 

evoluiu de 5,95% para 7,52%. 

Entre 1991 e 2000, a razão de dependência foi de 61,11% para 51,74%, enquanto a 

Taxa de mortalidade, Fecundidade, Longevidade e Esp erança de vida ao 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em 

mil nascidos vivos em 

dos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de 

Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil 

deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade 

or mil nascidos vivos, 

 

2010 
75,2 
13,8 
16,1 
1,6 

Razão de dependência: Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais 
(população dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa). 

de idade em relação à população total. 



A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano

Cachoeiro de Itapemirim, a esperança de vida ao nascer aumentou 9,7 anos nas 

últimas duas décadas, passando

para 75,2 anos em 2010

estado é de 75,1 anos e, para o 

1.2.2 Dados E pidemiológicos

1.2.2.1 Mortalidade geral

Tabela 6 – Mortalidade por 
ANO

CAUSA (CID10)  

Capítulo I - Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

Capítulo II - Neoplasias (tumores) 

Capítulo III - Doenças sangue órgãos 
hemat. e transt. Imunitár. 
Capítulo IV - Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 
Capítulo V - Transtornos mentais e 
comportamentais  
Capítulo VI - Doenças do sistema 
nervoso  
Capítulo IX - Doenças do aparelho 
circulatório  
Capítulo X - Doenças do aparelho 
respiratório  
Capítulo XI - Doenças do aparelho 
digestivo  
Capítulo XII - Doenças da pele e do 
tecido subcutâneo  
Capítulo XIII - Doenças sist. 
osteomuscular e tec. conjuntivo  
Capítulo XIV - Doenças do aparelho 
geniturinário  

Gravidez, parto e puerpério 

Algumas afec. originadas no período 
perinatal  
Capítulo XVII – Malf. congênitas e 
anomalias cromossômicas  
Capítulo XVIII – Sint., sinais e 
achados anormais não definidos 
Capítulo XX - Causas externas de 
morbidade e mortalidade  

TOTAL 

Variação % (base: ano anterior)  
Fonte: TABNET 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em 

de Itapemirim, a esperança de vida ao nascer aumentou 9,7 anos nas 

últimas duas décadas, passando de 65,5 anos em 1991 para 69,2 anos em 2000, e 

para 75,2 anos em 2010, quando a média de esperança de vida ao nascer para o 

é de 75,1 anos e, para o país, de 73,9 anos. 

pidemiológicos  

eral 

Mortalidade por Grupos de Causa, segundo raça, sexo e faixa etária
NO 2012 2013 2014 

Nº % Nº % Nº % 

47 3,7 51 3,9 31 2,4 

225 17,5 225 17,3 230 17,5 230

Doenças sangue órgãos 05 0,4 5 0,4 6 0,5 

109 8,5 114 8,8 124 9,4 144

27 2,1 21 1,6 22 1,7 

29 2,3 24 1,8 46 3,5 

360 28,0 397 30,5 328 24,9 351

140 10,9 116 8,9 138 10,5 157

47 3,7 68 5,2 65 4,9 

08 0,6 2 0,2 10 0,8 

05 0,4 2 0,2 8 0,6 

Doenças do aparelho 37 2,9 30 2,3 45 3,4 

03 0,2 3 0,2 6 0,5 

Algumas afec. originadas no período 
16 1,2 15 1,2 22 1,7 

13 1,0 13 1,0 8 0,6 

17 1,3 9 0,7 18 1,4 

199 15,5 207 15,9 209 15,9 195

1.287  1.302  1.316  1.335

   1,17%  1,08%  1,44%
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A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Municipal (IDHM). Em 

de Itapemirim, a esperança de vida ao nascer aumentou 9,7 anos nas 

de 65,5 anos em 1991 para 69,2 anos em 2000, e 

esperança de vida ao nascer para o 

ausa, segundo raça, sexo e faixa etária (2012-2016) 
2015 2016 

Nº % Nº % 

35 2,6 51 3,8 

230 17,2 249 18,5 

6 0,4 5 0,4 

144 10,8 99 7,4 

21 1,6 14 1,0 

45 3,4 39 2,9 

351 26,3 343 25,5 

157 11,8 152 11,3 

56 4,2 71 5,3 

3 0,2 3 0,2 

5 0,4 6 0,4 

36 2,7 46 3,4 

3 0,2 3 0,2 

19 1,4 21 1,6 

11 0,8 15 1,1 

18 1,3 50 3,7 

195 14,6 176 13,1 

1.335  1.343  

1,44%  0,6%  



Tabela 7 – Mortalidade por Causas Externas, segundo faixa etária e sexo 

Causa externa  Homicídio

Faixa Etária  M

< 01 ano 0

01a 04 0

05 a 09 1

10 a 14 0

15 a 19 12

20 a 29 16

30 a 39 9

40 a 49 4

50 a 59 4

60 a 69 2

70 a 79 0

80 + 0

TOTAL 48

         Fonte: TABNET      M = Masculino 

 
Causa  

A mortalidade geral apresenta

mortalidade por causas externas, que apresenta constante crescimento. A 

mortalidade por causas externas ocorre, em sua maioria, na população masculina 

entre 20 e 39 anos, e as principais causas são homicídios e acidentes de trânsito.

Tendência  

É o aumento do número de óbitos por causa externa devido, principalmente, ao 

crescimento da violência urbana e ao número de motociclistas no trânsito.

Justificativa  

A ausência de ações intersetoriais mais contundentes de combate aos acidentes de 

trânsito envolvendo, principalmente, motocicletas e motoristas embriagados reflete 

negativamente nestes índices. É preciso intensificar as ações de fiscalização da "Lei 

Seca". O alcoolismo também influencia negativamente através da violência 

envolvendo arma de fogo e arma br

distritos.  

Perspectiva Futura  

As perspectivas futuras não são muito animadoras, pois está cada dia mais fácil 

adquirir motocicletas. Uma fiscalização de trânsito mais rigorosa aliada às 

Mortalidade por Causas Externas, segundo faixa etária e sexo 

Homicídio  Acidente 
Trânsito Queda Suicídio Outras

M F M F M F M F M 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 0 4 0 0 0 0 0 0 

16 2 8 1 1 0 1 1 1 

9 1 11 0 0 0 1 0 7 

4 1 6 0 0 2 3 2 2 

4 0 4 0 3 0 4 1 4 

2 0 4 3 0 0 0 0 3 

0 0 2 1 2 3 1 0 2 

0 0 0 1 5 8 0 0 4 

48 4 39 6 11 14 10 4 26 

Fonte: TABNET      M = Masculino   F = Feminino  

A mortalidade geral apresenta-se dentro da média histórica com exceção 

mortalidade por causas externas, que apresenta constante crescimento. A 

mortalidade por causas externas ocorre, em sua maioria, na população masculina 

entre 20 e 39 anos, e as principais causas são homicídios e acidentes de trânsito.

to do número de óbitos por causa externa devido, principalmente, ao 

crescimento da violência urbana e ao número de motociclistas no trânsito.

A ausência de ações intersetoriais mais contundentes de combate aos acidentes de 

, principalmente, motocicletas e motoristas embriagados reflete 

negativamente nestes índices. É preciso intensificar as ações de fiscalização da "Lei 

Seca". O alcoolismo também influencia negativamente através da violência 

envolvendo arma de fogo e arma branca nos bares da região periférica e nos 

As perspectivas futuras não são muito animadoras, pois está cada dia mais fácil 

adquirir motocicletas. Uma fiscalização de trânsito mais rigorosa aliada às 
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Mortalidade por Causas Externas, segundo faixa etária e sexo – ANO 2016 

Outras  TOTAL 

F M F 

2 1 2 

1 0 2 

0 1 0 

0 1 0 

0 16 0 

1 27 5 

1 28 2 

1 15 6 

2 19 3 

1 9 4 

1 7 5 

4 9 13 

14 134 42 

se dentro da média histórica com exceção da 

mortalidade por causas externas, que apresenta constante crescimento. A 

mortalidade por causas externas ocorre, em sua maioria, na população masculina 

entre 20 e 39 anos, e as principais causas são homicídios e acidentes de trânsito. 

to do número de óbitos por causa externa devido, principalmente, ao 

crescimento da violência urbana e ao número de motociclistas no trânsito. 

A ausência de ações intersetoriais mais contundentes de combate aos acidentes de 

, principalmente, motocicletas e motoristas embriagados reflete 

negativamente nestes índices. É preciso intensificar as ações de fiscalização da "Lei 

Seca". O alcoolismo também influencia negativamente através da violência 

anca nos bares da região periférica e nos 

As perspectivas futuras não são muito animadoras, pois está cada dia mais fácil 

adquirir motocicletas. Uma fiscalização de trânsito mais rigorosa aliada às 



deficiências do Transporte 

motocicletas. Condutores não habilitados são flagrados diuturnamente conduzindo 

veículos. 

1.2.2.2 Mortalidade materna

Tabela 8 – Óbitos e Razão de Mortalidade 

Dados e Indicadores
Número de Óbitos Materno

Razão de Mortalidade Materna
             Fonte: TABNET 

Causa  

Apesar da redução da mortalidade 

da busca ativa e inserção precoce da gestante no pré

preocupante pois a adesão as consultas de pré

Tendência  

A tendência é de diminuição destes números em deco

Rede Materno Infantil e aumento da busca precoce das gestantes.

Justificativa  

A baixa adesão e a baixa qualidade do pré

fatores a contribuir negativamente para estes números.

Perspectiva Futura  

A implamentação da Rede Materno Infantil

indicadores. 

 
1.2.2.3 Mortalidade infantil

Tabela 9 – Mortalidade Infantil 
Ano de 

ocorrência  
Neonatal precoce

(0 a 7 dias)

2012 20 
2013 16 
2014 21 
2015 13 

2016 21 

TOTAL 91 
 Fonte: TABNET 

 

deficiências do Transporte Público induz ao aumento contínuo da frota de veículos e 

motocicletas. Condutores não habilitados são flagrados diuturnamente conduzindo 

materna 

Óbitos e Razão de Mortalidade Materna (por 100.000 NV). 

Dados e Indicadores  2012 2013 2014 2015
Número de Óbitos Materno 3 2 4 

Razão de Mortalidade Materna 109,17 73,96 137,03 100,87

Apesar da redução da mortalidade materna, a partir do ano de 2015

da busca ativa e inserção precoce da gestante no pré-natal, o número ainda é 

preocupante pois a adesão as consultas de pré-natal ainda é reduzida.

A tendência é de diminuição destes números em decorrência da implantação da 

Rede Materno Infantil e aumento da busca precoce das gestantes.

A baixa adesão e a baixa qualidade do pré-natal realizado constituem os principais 

fatores a contribuir negativamente para estes números. 

da Rede Materno Infantil, contribuindo 

Mortalidade infantil 

Mortalidade Infantil – em menores de 01 ano – GERAL
Neonatal precoce  

dias)  
Neonatal Tardia  

(8 a 28 dias)  
Pós-neonatal

(28 dias a <1 ano)

4 10 
2 11 
4 10 
8 16 

5 12 

23 59 
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Público induz ao aumento contínuo da frota de veículos e 

motocicletas. Condutores não habilitados são flagrados diuturnamente conduzindo 

aterna (por 100.000 NV). (2012 - 2016) 

2015 2016 
3 2 

100,87 75,44 

partir do ano de 2015, em decorrência 

natal, o número ainda é 

natal ainda é reduzida. 

rrência da implantação da 

Rede Materno Infantil e aumento da busca precoce das gestantes. 

natal realizado constituem os principais 

, contribuindo na mudança dos 

GERAL (2012 – 2016) 
neonatal  

(28 dias a <1 ano)  TOTAL 

 34 
 29 
 35 
 37 

 38 

 173 



Tabela 10 – Taxa de Mortalidade Infantil em menores de 01 ano (por faixa)

Faixa  2012
Óbitos 

Neonatal precoce 
(0 a 7 dias) 20 

Neonatal Tardia 
 (8 a 28 dias) 4 

Pós-neonatal 
(28 dias a <1 
ano) 

10 

TOTAL 34 

*Análise horizontal (%) Ano base

                            Fonte: TABNET           Taxa = nº óbitos/1000

 
Tabela 11 – Evolução da Distribuição Percentual de Ó

principais grupos de causas CID
Causa (CID10)  

001-031 Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias

060-063 Doenças do Sistema Nervoso

073-077 Doenças do Aparelho Respiratório

092-096 Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal

097-099 Malformação Congênita, Deformidade e
Anomalias Cromossômicas 

Causas Mal Definidas 

Causas Externas  

    Fonte: TABNET 

 
Causa  

A principal causa de óbito nas crianças menores de 1 ano são as afecções do 

período perinatal seguidas pelas malformações congênitas. 

Tendência  

Apesar do coeficiente de mortalidade infantil 

anos de 2015 e 2016 (neonatal tardia e pós

morte ainda pode ser evitada com adequado atendimento ao pré

bem como durante o acompanhamento no primeiro ano de vida.

Justificativa  

O grande número de microáreas descobertas de Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) prejudica a captação precoce das gestantes, ocasionando um ingresso tardio 

no pré-natal. Como consequência disso diversas gestantes não realizam as 

consultas e exames necessários e também as consultas de puerpério depois do 

parto. Outro fator importante está relacionado com a baixa qualidade do pré

realizado por alguns médicos generalistas.  

Taxa de Mortalidade Infantil em menores de 01 ano (por faixa)

12 2013 2014 2015
Taxa Óbitos Taxa Óbitos Taxa Óbitos 

7,2 16 5,91 21 7,19 13 

1,44 2 0,73 4 1,37 8 

3,6 11 4,06 10 3,42 16 

12,24 29 10,72 35 11,99 37 

Ano base  -14,7%  2,9%  8,8% 
Taxa = nº óbitos/1000   (*)Cálculo: ((total óbitos ano atual

Distribuição Percentual de Óbitos em menores de 01 de idade, segundo os 
principais grupos de causas CID-10 (2012-2016) 

2012 2013 2014

031 Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 4 2 

Sistema Nervoso 1 0 

077 Doenças do Aparelho Respiratório 2 1 

096 Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal 16 15 

099 Malformação Congênita, Deformidade e 
9 10 

0 0 

2 1 

A principal causa de óbito nas crianças menores de 1 ano são as afecções do 

período perinatal seguidas pelas malformações congênitas.  

Apesar do coeficiente de mortalidade infantil apresentar tendência de queda nos 

anos de 2015 e 2016 (neonatal tardia e pós-neonatal), grande parte das causas de 

morte ainda pode ser evitada com adequado atendimento ao pré

bem como durante o acompanhamento no primeiro ano de vida. 

O grande número de microáreas descobertas de Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) prejudica a captação precoce das gestantes, ocasionando um ingresso tardio 

natal. Como consequência disso diversas gestantes não realizam as 

necessários e também as consultas de puerpério depois do 

parto. Outro fator importante está relacionado com a baixa qualidade do pré

realizado por alguns médicos generalistas.   
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Taxa de Mortalidade Infantil em menores de 01 ano (por faixa), 2012 a 2016 

2015 2016 
Taxa Óbitos Taxa 

4,37 21 7,92 

2,69 5 1,89 

5,38 12 4,53 

12,44 38 14,33 

 11,7%  
ano atual/óbitos ano base2012)-1)*100 

bitos em menores de 01 de idade, segundo os 

2014 2015 2016 

3 2 0 

0 0 0 

1 5 1 

22 18 21 

7 10 13 

0 0 0 

2 2 3 

A principal causa de óbito nas crianças menores de 1 ano são as afecções do 

apresentar tendência de queda nos 

neonatal), grande parte das causas de 

morte ainda pode ser evitada com adequado atendimento ao pré-natal e ao parto, 

 

O grande número de microáreas descobertas de Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) prejudica a captação precoce das gestantes, ocasionando um ingresso tardio 

natal. Como consequência disso diversas gestantes não realizam as 

necessários e também as consultas de puerpério depois do 

parto. Outro fator importante está relacionado com a baixa qualidade do pré-natal 



Perspectiva Futura  

Existem boas perspectivas de melhora no quadro quand

alta cobertura do Programa de Agentes Comunitário de Saúde

significativamente de forma positiva nestes índices. 

Infantil também irá contribuir na mudança desta realidade.

1.2.2.4 Morbidade hospitalar

Tabela 12 – Morbidade H

       Causas (capítulos CID

Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias

Capítulo II Neoplasias (tumores) 

Capítulo III Doenças sangue órgãos hemat e transt 
imunitár 
Capítulo IV Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas 

Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais

Capítulo VI Doenças do sistema nervoso

Capítulo VII Doenças do olho e anexos

Capítulo VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide

Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório

Capítulo X Doenças do aparelho respiratório

Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo

Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo

Capítulo XIII Doenças sist osteomuscular e tec 
conjuntivo 

Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário

Capítulo XV Gravidez parto e puerpério

Capítulo XVI Algumas afec originadas no período 
perinatal 
Capítulo XVII Malf cong deformid e anomalias 
cromossômicas 
Capítulo XVIII Sint sinais e achad anorm ex clín e 
laborat 
Capítulo XIX Lesões enven e alg out conseq causas 
externas 
Capítulo XX Causas externas de morbidade e 
mortalidade 

Capítulo XXI Contatos com serviços de saúde

TOTAL 

 Fonte: SIH/SUS 

Gráfico 2  – Morbidade Hospitalar – Evolução de 20

 

13345
14407

2012 2013 2014

MORBIDADE - Evolução 2012 a 2016

Existem boas perspectivas de melhora no quadro quando o município alcançar uma 

Programa de Agentes Comunitário de Saúde

significativamente de forma positiva nestes índices.  A implantação da Rede Materno 

Infantil também irá contribuir na mudança desta realidade.   

Morbidade hospitalar 

Morbidade Hospitalar proporcional por grupos de causas (20

Causas (capítulos CID -10) 
2012 2013 2014 

Nº % Nº % Nº %

Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias 714 5,4 822 5,7 985 6,6

962 7,2 966 6,7 1091 7,3

Capítulo III Doenças sangue órgãos hemat e transt 
95 0,7 98 0,7 105 0,7

Capítulo IV Doenças endócrinas nutricionais e 
227 1,7 249 1,7 288 1,9

Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais 745 5,6 757 5,3 683 4,6

Capítulo VI Doenças do sistema nervoso 175 1,3 258 1,8 309 2,1

Capítulo VII Doenças do olho e anexos 45 0,3 45 0,3 40 0,3

Capítulo VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide 28 0,2 24 0,2 30 0,2

Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório 1715 12,9 1652 11,5 1906 12,7

Capítulo X Doenças do aparelho respiratório 1518 11,4 1671 11,6 1441 9,6

Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo 1013 7,6 1381 9,6 1507 10,0

Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo 236 1,8 295 2,0 360 2,4

Capítulo XIII Doenças sist osteomuscular e tec 
320 2,4 367 2,5 372 2,5

Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário 802 6,0 929 6,4 1152 7,7

Capítulo XV Gravidez parto e puerpério 2300 17,2 2274 15,8 2355 15,7

Capítulo XVI Algumas afec originadas no período 
248 1,9 352 2,4 295 2,0

Capítulo XVII Malf cong deformid e anomalias 
84 0,6 99 0,7 93 0,6

Capítulo XVIII Sint sinais e achad anorm ex clín e 
195 1,5 221 1,5 241 1,6

Capítulo XIX Lesões enven e alg out conseq causas 
1695 12,7 1725 12,0 1539 10,3

Capítulo XX Causas externas de morbidade e 
8 0,1 15 0,1 16 0,1

Capítulo XXI Contatos com serviços de saúde 220 1,6 207 1,4 192 1,3

13.345 14.407 15.000 

Evolução de 2012 - 2016 

 

 

15000
15247

13285

2014 2015 2016

Evolução 2012 a 2016

Causas (cap CID 10)
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o o município alcançar uma 

Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS), refletindo 

A implantação da Rede Materno 

ospitalar proporcional por grupos de causas (2012 – 2016) 
2015 2016 

% Nº % Nº % 

6,6 1092 7,2 1171 8,8 

7,3 1299 8,5 1096 8,2 

0,7 132 0,9 103 0,8 

1,9 271 1,8 228 1,7 

4,6 314 2,1 140 1,1 

2,1 275 1,8 225 1,7 

0,3 46 0,3 51 0,4 

0,2 25 0,2 23 0,2 

12,7 1763 11,6 1571 11,8 

9,6 1665 10,9 1309 9,9 

10,0 1356 8,9 1372 10,3 

2,4 418 2,7 329 2,5 

2,5 369 2,4 284 2,1 

7,7 1144 7,5 983 7,4 

15,7 2519 16,5 2080 15,7 

2,0 271 1,8 220 1,7 

0,6 69 0,5 60 0,5 

1,6 383 2,5 286 2,2 

10,3 1604 10,5 1524 11,5 

0,1 5 0,0 0 0,0 

1,3 227 1,5 230 1,7 

 15.247 13.285 



Causa 

O adoecimento no município de Cachoeiro

apresentada no país. Observa

principais responsáveis pelas internações dos moradores entre 2012 e 2016. 

Destaque para as doenças do aparelho circulatório, respiratório, diges

neoplasias e as genitourinárias. Dentre as neoplasias, a de maior número é a de 

cólon com 151 casos em 2016. No grupo de doenças do aparelho respiratório, o 

maior número de internações foi por pneumonia e as internações por doenças do 

aparelho circulatório foram por insuficiência cardíaca. Os agravos decorrentes de 

acidentes e violências foram em número pequeno, diferentemente de outras 

cidades. Uma explicação para esse pequeno número de internação por causa 

externa é porque a maioria dos atendimen

(PS) e, portanto, não gera lançamento no Sistema de Informação Hospitalar (SIH). 

grande número de internações por transtornos mentais e comportamentais de 2012 

a 2014 se deve ao fato de que os dois hospitais psiq

instalados em Cachoeiro de Itapemirim.

Tendência  

Estabilização dos índices das principais causas em médio prazo, com tendência de 

queda a longo prazo. 

Justificativa e Perspectiva Futura

As doenças do aparelho circulatório (

permanecer em alta devido aos hábitos da vida moderna (sedentarismo, estresse, 

má alimentação, etc.). Em contrapartida, a

levemente promissoras devido ao aumento gradativo da co

população em relação à importância de obter uma vida mais saudável, livre do 

tabagismo e sedentarismo. Percebe

começam a apresentar os primeiros resultados.

O adoecimento no município de Cachoeiro de Itapemirim confirma a tendência 

apresentada no país. Observa-se que as doenças não transmissíveis foram as 

principais responsáveis pelas internações dos moradores entre 2012 e 2016. 

Destaque para as doenças do aparelho circulatório, respiratório, diges

neoplasias e as genitourinárias. Dentre as neoplasias, a de maior número é a de 

cólon com 151 casos em 2016. No grupo de doenças do aparelho respiratório, o 

maior número de internações foi por pneumonia e as internações por doenças do 

culatório foram por insuficiência cardíaca. Os agravos decorrentes de 

acidentes e violências foram em número pequeno, diferentemente de outras 

cidades. Uma explicação para esse pequeno número de internação por causa 

externa é porque a maioria dos atendimentos de acidentes ocorre no Pronto Socorro 

(PS) e, portanto, não gera lançamento no Sistema de Informação Hospitalar (SIH). 

grande número de internações por transtornos mentais e comportamentais de 2012 

a 2014 se deve ao fato de que os dois hospitais psiquiátricos do sul estado estavam 

instalados em Cachoeiro de Itapemirim. 

Estabilização dos índices das principais causas em médio prazo, com tendência de 

Justificativa e Perspectiva Futura  

As doenças do aparelho circulatório (conhecidas como mal do século XXI) deverão 

permanecer em alta devido aos hábitos da vida moderna (sedentarismo, estresse, 

má alimentação, etc.). Em contrapartida, as perspectivas futuras apresentam

levemente promissoras devido ao aumento gradativo da co

população em relação à importância de obter uma vida mais saudável, livre do 

tabagismo e sedentarismo. Percebe-se que as campanhas de promoção de saúde 

começam a apresentar os primeiros resultados. 
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de Itapemirim confirma a tendência 

se que as doenças não transmissíveis foram as 

principais responsáveis pelas internações dos moradores entre 2012 e 2016. 

Destaque para as doenças do aparelho circulatório, respiratório, digestivo, as 

neoplasias e as genitourinárias. Dentre as neoplasias, a de maior número é a de 

cólon com 151 casos em 2016. No grupo de doenças do aparelho respiratório, o 

maior número de internações foi por pneumonia e as internações por doenças do 

culatório foram por insuficiência cardíaca. Os agravos decorrentes de 

acidentes e violências foram em número pequeno, diferentemente de outras 

cidades. Uma explicação para esse pequeno número de internação por causa 

tos de acidentes ocorre no Pronto Socorro 

(PS) e, portanto, não gera lançamento no Sistema de Informação Hospitalar (SIH). O 

grande número de internações por transtornos mentais e comportamentais de 2012 

uiátricos do sul estado estavam 

Estabilização dos índices das principais causas em médio prazo, com tendência de 

conhecidas como mal do século XXI) deverão 

permanecer em alta devido aos hábitos da vida moderna (sedentarismo, estresse, 

s perspectivas futuras apresentam-se 

levemente promissoras devido ao aumento gradativo da conscientização da 

população em relação à importância de obter uma vida mais saudável, livre do 

se que as campanhas de promoção de saúde 



Tabela 13  – Principais Agravos de Notificação Compulsória confirma

Agravos/ Doenças (Notificados)

Acidente de trabalho com exposição a material biológico
Acidente por animais peçonhentos
AIDS (adulto) 
Atendimento antirrábico 
Coqueluche 
Dengue 
Doenças exantemáticas - Rubéola
Esquistossomose 
Febre maculosa 
Hanseníase 
Hepatites virais 
Intoxicação exógena 
Leishmaniose tegumentar americana
Leptospirose 
Meningite – Doenças meningocócicas
Meningite – Outras meningites
Rotavírus 
Sífilis Congênita 
Tuberculose 
Varicela 

TOTAL 
        Fonte: SINAN 

 

Causa 

As doenças transmissíveis exercem influência no perfil de morbidade, quando 

analisadas as doenças de notificação compulsória. Entre 2012 e 2016 os principais 

agravos somaram 32.602 notificações de agravos compulsórios no município de 

Cachoeiro de Itapemirim. A dengue representou 76,31% das principais notificações, 

e o atendimento antirrábico por 10,21% das principais notificações de residentes. 

Entre as principais causas para o atual quadro da dengue em Cachoeiro de 

Itapemirim citamos as condições climática

dengue, e a questão cultural de parte da população que adota como prática comum 

no município jogar o lixo em locais impróprios, colocar o lixo fora do horário 

marcado, falta de cuidado com os terrenos baldios, quintais e

domicílios. 

Tendência  

A dengue deverá permanecer como problema de saúde no município de Cachoeiro 

de Itapemirim. Embora ações de educação em saúde sejam executadas no 

município e o Monitoramento Inteligente do Aedes vistorie todas as arm

disponibilizadas, parte da população ainda insiste em não colaborar com atitudes 

Principais Agravos de Notificação Compulsória confirmados

(Notificados)  
2012 2013 2014

Nº Nº Nº
Acidente de trabalho com exposição a material biológico 44 39 86
Acidente por animais peçonhentos 31 25 20

18 97 116
580 692 682
34 15 16
615 7597 1897

Rubéola 0 5 2
10 13 12
32 27 9
150 142 154
1 1 0
3 4 3

Leishmaniose tegumentar americana 3 1 3
16 9 7

Doenças meningocócicas 17 16 17
Outras meningites 10 8 20

17 149 119
1 3 25

70 89 70
145 179 637

1.797 9.111 3.895

As doenças transmissíveis exercem influência no perfil de morbidade, quando 

analisadas as doenças de notificação compulsória. Entre 2012 e 2016 os principais 

agravos somaram 32.602 notificações de agravos compulsórios no município de 

m. A dengue representou 76,31% das principais notificações, 

e o atendimento antirrábico por 10,21% das principais notificações de residentes. 

Entre as principais causas para o atual quadro da dengue em Cachoeiro de 

Itapemirim citamos as condições climáticas da cidade, ideais para o vetor da 

dengue, e a questão cultural de parte da população que adota como prática comum 

no município jogar o lixo em locais impróprios, colocar o lixo fora do horário 

marcado, falta de cuidado com os terrenos baldios, quintais e

A dengue deverá permanecer como problema de saúde no município de Cachoeiro 

de Itapemirim. Embora ações de educação em saúde sejam executadas no 

município e o Monitoramento Inteligente do Aedes vistorie todas as arm

disponibilizadas, parte da população ainda insiste em não colaborar com atitudes 
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dos, (2012 – 2016) 
2014 2015 2016 

Nº Nº Nº 
86 95 104 
20 21 32 
116 103 67 
682 661 716 
16 17 12 

1897 5285 9487 
2 5 2 

12 5 11 
9 23 4 

154 120 107 
0 1 0 
3 7 3 
3 0 1 
7 17 9 

17 28 64 
20 9 13 
119 92 139 
25 25 58 
70 85 59 
637 164 148 

3.895 6.763 11.036 

As doenças transmissíveis exercem influência no perfil de morbidade, quando 

analisadas as doenças de notificação compulsória. Entre 2012 e 2016 os principais 

agravos somaram 32.602 notificações de agravos compulsórios no município de 

m. A dengue representou 76,31% das principais notificações, 

e o atendimento antirrábico por 10,21% das principais notificações de residentes. 

Entre as principais causas para o atual quadro da dengue em Cachoeiro de 

s da cidade, ideais para o vetor da 

dengue, e a questão cultural de parte da população que adota como prática comum 

no município jogar o lixo em locais impróprios, colocar o lixo fora do horário 

marcado, falta de cuidado com os terrenos baldios, quintais e demais áreas dos 

A dengue deverá permanecer como problema de saúde no município de Cachoeiro 

de Itapemirim. Embora ações de educação em saúde sejam executadas no 

município e o Monitoramento Inteligente do Aedes vistorie todas as armadilhas 

disponibilizadas, parte da população ainda insiste em não colaborar com atitudes 



básicas de saneamento. Até que haja uma mudança cultural nos hábitos da 

população, a dengue está longe de ser mantida nos níveis mínimos aceitáveis. 

Justificativa e P erspectiva Futura

Através do trabalho de Monitoramento Inteligente do Aedes (MI Aedes) espera

que continue sendo realizado o monitoramento de circulação viral dos sorotipos 

(DENV1, DENV2, DENV3 E DENV4), a fim de inibir a transmissão do vírus do 

agravo assim que for detectado o vírus na amostra coletada, tendo tempo hábil para 

realização das ações pertinentes. O número de agentes de endemias necessita ser 

revisados, sendo insuficientes para as ações realizadas no momento. O número de 

pendências também vem contribuindo de forma negativa nos números da dengue 

em Cachoeiro. 

1.2.3 Imunização 

O Programa Nacional de Imunizações 

de imunizações, buscando a integridade das ações de imunizações realizadas no 

país.  

O Calendário Básico de Vacinação Brasileiro é constituído por 19 vacinas 

recomendadas à população, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), desde o nascimento até a terceira idade, e distribuídos gratuitamente nos 

postos de vacinação da rede pública.

No município de Cachoeiro de Itapemirim o Programa de Imunização possui 

coordenação específica, funcionando 

Bairro Baiminas. Nessa unidade funciona a Rede de Frios 

armazenamento, conservação e distr

funcionamento do programa a nível municipal

22 ativas e 03 inativas, entre as unidades da zona rural e urbana para garantir uma 

melhor cobertura vacinal, conforme quadro abaixo.

estão localizadas nas Unidades de Saúde de São Vicente, Vila Rica e Paraíso.

 

básicas de saneamento. Até que haja uma mudança cultural nos hábitos da 

população, a dengue está longe de ser mantida nos níveis mínimos aceitáveis. 

erspectiva Futura  

Através do trabalho de Monitoramento Inteligente do Aedes (MI Aedes) espera

que continue sendo realizado o monitoramento de circulação viral dos sorotipos 

(DENV1, DENV2, DENV3 E DENV4), a fim de inibir a transmissão do vírus do 

assim que for detectado o vírus na amostra coletada, tendo tempo hábil para 

realização das ações pertinentes. O número de agentes de endemias necessita ser 

revisados, sendo insuficientes para as ações realizadas no momento. O número de 

m contribuindo de forma negativa nos números da dengue 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) tem o objetivo de coordenar as ações 

de imunizações, buscando a integridade das ações de imunizações realizadas no 

Básico de Vacinação Brasileiro é constituído por 19 vacinas 

recomendadas à população, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), desde o nascimento até a terceira idade, e distribuídos gratuitamente nos 

postos de vacinação da rede pública. 

nicípio de Cachoeiro de Itapemirim o Programa de Imunização possui 

coordenação específica, funcionando no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes

Bairro Baiminas. Nessa unidade funciona a Rede de Frios 

armazenamento, conservação e distribuição dos imunobiológicos necessários ao 

do programa a nível municipal. Existem 25 salas de vacinas

entre as unidades da zona rural e urbana para garantir uma 

melhor cobertura vacinal, conforme quadro abaixo. As salas de vacinas inativas 

estão localizadas nas Unidades de Saúde de São Vicente, Vila Rica e Paraíso.
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básicas de saneamento. Até que haja uma mudança cultural nos hábitos da 

população, a dengue está longe de ser mantida nos níveis mínimos aceitáveis.  

Através do trabalho de Monitoramento Inteligente do Aedes (MI Aedes) espera-se 

que continue sendo realizado o monitoramento de circulação viral dos sorotipos 

(DENV1, DENV2, DENV3 E DENV4), a fim de inibir a transmissão do vírus do 

assim que for detectado o vírus na amostra coletada, tendo tempo hábil para 

realização das ações pertinentes. O número de agentes de endemias necessita ser 

revisados, sendo insuficientes para as ações realizadas no momento. O número de 

m contribuindo de forma negativa nos números da dengue 

o objetivo de coordenar as ações 

de imunizações, buscando a integridade das ações de imunizações realizadas no 

Básico de Vacinação Brasileiro é constituído por 19 vacinas 

recomendadas à população, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), desde o nascimento até a terceira idade, e distribuídos gratuitamente nos 

nicípio de Cachoeiro de Itapemirim o Programa de Imunização possui 

no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no 

Bairro Baiminas. Nessa unidade funciona a Rede de Frios Municipal, local de 

ibuição dos imunobiológicos necessários ao 

salas de vacinas, sendo 

entre as unidades da zona rural e urbana para garantir uma 

As salas de vacinas inativas 

estão localizadas nas Unidades de Saúde de São Vicente, Vila Rica e Paraíso. 



Quadro 1 – Relação das Salas de Vacina, Cachoeiro de Itapemirim
Seq Local da Sala de Vacinas

01 Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu

02 Rede de Frio e Centro de Referência Imunobiológicos Especiais 
(Centro Municipal de Saúde Paulo Pereira Gomes)

03 Unidade Básica de Saúde BNH de Baixo

04 Unidade Básica de Saúde BNH de Cima

05 Unidade Básica de Saúde da Família Abelardo Machado

06 Unidade Básica de Saúde da Família Aeroporto

07 Unidade Básica de Saúde da Família Amaral

08 Unidade Básica de Saúde da Família Aquidabã

09 Unidade Básica de Saúde da Família Burarama

10 Unidade Básica de Saúde da Família Conduru

11 Unidade Básica de Saúde da Família Córrego dos Monos

12 Unidade Básica de Saúde da Família Gilson Carone

13 Unidade Básica de Saúde da Família Itaóca

14 Unidade Básica de Saúde da Família Jardim 

15 Unidade Básica de Saúde da Família Novo Parque

16 Unidade Básica de Saúde da Família Otto Marins

17 Unidade Básica de Saúde da Família Pacotuba

18 Unidade Básica de Saúde da Família São Luiz Gonzaga

19 Unidade Básica de Saúde da 

20 Unidade Básica de Saúde da Família União

21 Unidade Básica de Saúde da Família Village da Luz

22 Unidade Básica de Saúde da Família Zumbi

23 Unidade Básica de Saúde da Família São Vicente

24 Unidade Básica de Saúde da 

25 Unidade Básica de Saúde da Família Paraiso

Ações do programa de Imunização

• Realização de Campanhas Nacionais de Imunizações, instituídas pelo PNI 

(Influenza e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacina);

• Realização das Vacinas BCG e Hepatite B aos recém

maternidades filant

Cachoeiro de Itapemirim (HECI), Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 

Itapemirim (SCMCI);

• Distribuição da Cad

HECI, SCMCI e Unimed, de acordo com o envio realizado pelo MS/SESA;

• Capacitação/atualização e educação permanente dos profissionais da rede;

• Vacinação extramuros e bloqueio vacinal;

Relação das Salas de Vacina, Cachoeiro de Itapemirim
Local da Sala de Vacinas  Situação em dez/2016

Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu 

Rede de Frio e Centro de Referência Imunobiológicos Especiais 
(Centro Municipal de Saúde Paulo Pereira Gomes) 

Unidade Básica de Saúde BNH de Baixo 

Unidade Básica de Saúde BNH de Cima 

Unidade Básica de Saúde da Família Abelardo Machado 

Unidade Básica de Saúde da Família Aeroporto 

Unidade Básica de Saúde da Família Amaral 

Unidade Básica de Saúde da Família Aquidabã 

Unidade Básica de Saúde da Família Burarama 

Unidade Básica de Saúde da Família Conduru 

Unidade Básica de Saúde da Família Córrego dos Monos 

Unidade Básica de Saúde da Família Gilson Carone 

Unidade Básica de Saúde da Família Itaóca 

Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Itapemirim 

Unidade Básica de Saúde da Família Novo Parque 

Unidade Básica de Saúde da Família Otto Marins 

Unidade Básica de Saúde da Família Pacotuba 

Unidade Básica de Saúde da Família São Luiz Gonzaga 

Unidade Básica de Saúde da Família Soturno 

Unidade Básica de Saúde da Família União 

Unidade Básica de Saúde da Família Village da Luz 

Unidade Básica de Saúde da Família Zumbi 

Unidade Básica de Saúde da Família São Vicente 

Unidade Básica de Saúde da Família Vila Rica 

Unidade Básica de Saúde da Família Paraiso 

Ações do programa de Imunização: 

Realização de Campanhas Nacionais de Imunizações, instituídas pelo PNI 

(Influenza e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacina);

Realização das Vacinas BCG e Hepatite B aos recém

maternidades filantrópicas dos Hospitais da cidade: Hospital Evangélico de 

Cachoeiro de Itapemirim (HECI), Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 

Itapemirim (SCMCI); 

Distribuição da Caderneta de Saúde da Criança nas maternidades da cidade: 

HECI, SCMCI e Unimed, de acordo com o envio realizado pelo MS/SESA;

Capacitação/atualização e educação permanente dos profissionais da rede;

Vacinação extramuros e bloqueio vacinal; 
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Relação das Salas de Vacina, Cachoeiro de Itapemirim 
Situação em dez/2016  

ATIVA 

INATIVA 

Realização de Campanhas Nacionais de Imunizações, instituídas pelo PNI 

(Influenza e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacina); 

Realização das Vacinas BCG e Hepatite B aos recém-nascidos(RN) nas 

Hospital Evangélico de 

Cachoeiro de Itapemirim (HECI), Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 

erneta de Saúde da Criança nas maternidades da cidade: 

HECI, SCMCI e Unimed, de acordo com o envio realizado pelo MS/SESA; 

Capacitação/atualização e educação permanente dos profissionais da rede; 



• Administração de 

em RN filhos de mães com Hepatite B nos hospitais da cidade;

• Vacinação antirrábica humana;

• Distribuição de soros aos Hospitais (HIFA, SCMCI);

• Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) e MRC Febre Am

• Vacinação em empresas e hospitais;

• Vacinação HPV e Meningo C nas escolas;

• Implantação do SIPNI Web nas unidades de saúde

 Tabela 14 –
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Campanhas

           (*) Multivacinação aplicada em crianças na faixa etária entre 0 e menor de 5 anos.

 
A partir do ano de 2016, conforme instituído pelo Ministério da Saúde (MS), as

Campanhas Nacionais de Multivacinação foram inseridas para Atualização da 

Caderneta de Vacinação. Por este motivo, o Programa Nacional de Imunização 

(PNI) não estabelece meta a ser cumprida para esta campanha. Os dados de 

comparecimentos e números de vaci

 
Tabela 15

VACINA  

BCG 

HEPATITE B 

ROTAVÍRUS 

TRIPLICE VIRAL 

PÓLIO 

TETRA* 

PNEUMO 10 

MENINGO C 

PENTA  

TRIPLICE VIRAL -D1

TRIPLICE VIRAL -D2

VARICELA 

                Fonte: SEMUS/SAP/GPS 

(*) A Vacina Tetra Viral foi descontinuada pelo PNI, sendo substituída pelas vacinas Tríplice Viral 
separadamente. 

CAMPANHA  

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Administração de imunobiológicos especiais e imunoglobulinas anti

em RN filhos de mães com Hepatite B nos hospitais da cidade;

Vacinação antirrábica humana; 

Distribuição de soros aos Hospitais (HIFA, SCMCI); 

Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) e MRC Febre Am

Vacinação em empresas e hospitais; 

Vacinação HPV e Meningo C nas escolas; 

Implantação do SIPNI Web nas unidades de saúde. 

– Campanhas Vacinação, série histórica (2012

Campanhas/PNI-DATASUS. 
(*) Multivacinação aplicada em crianças na faixa etária entre 0 e menor de 5 anos. 

A partir do ano de 2016, conforme instituído pelo Ministério da Saúde (MS), as

Campanhas Nacionais de Multivacinação foram inseridas para Atualização da 

Caderneta de Vacinação. Por este motivo, o Programa Nacional de Imunização 

(PNI) não estabelece meta a ser cumprida para esta campanha. Os dados de 

comparecimentos e números de vacinados são inseridos no site da campanha.

15 – Coberturas Básicas de Imunização, (2012 a 201
COBERTURA  

2012 2013 2014 2015 

222,01% 211,42% 208,87% 106,99% 

101,03% 94,29% 97,01% 114,18% 

82,96% 89,44% 94,95% 97,01% 

113,00% 105,42% 107,79% 98,11% 

101,24% 94,00% 97,22% 100,07% 

101,38% 93,85% 84,86% 96,93% 

93,52% 93,42% 96,25% 100,04% 

91,25% 94,00% 95,28% 100,04% 

30,72% 93,85% 96,25% 100,55% 

D1 - 103,76% 107,79% 98,11% 

D2 - - - - 

- - - - 

Fonte: SEMUS/SAP/GPS - Cobertura Básica 2012 a 2016/SI-PNI-Imunização 
(*) A Vacina Tetra Viral foi descontinuada pelo PNI, sendo substituída pelas vacinas Tríplice Viral 

Multivacinação 1ª etapa (*) Campanha do Idoso

Meta Doses Cobertura Meta Doses Cobertura

13.210 13.352 101,07% 29.872 25.157 

11.808 11936 101,08% 21.291 18.233 

11735 11642 99,22% 21.291 19.635 

11.629 11.208 96,22% 21.291 20.486 

   21.291 21.827 102,52%
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imunobiológicos especiais e imunoglobulinas anti-hepatite B 

em RN filhos de mães com Hepatite B nos hospitais da cidade; 

Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) e MRC Febre Amarela; 

12-2016) 

A partir do ano de 2016, conforme instituído pelo Ministério da Saúde (MS), as 

Campanhas Nacionais de Multivacinação foram inseridas para Atualização da 

Caderneta de Vacinação. Por este motivo, o Programa Nacional de Imunização 

(PNI) não estabelece meta a ser cumprida para esta campanha. Os dados de 

nados são inseridos no site da campanha. 

a 2016) 

2016 

 94,69% 

 104,25% 

90,72% 

109,56% 

 97,84% 

1,64%* 

 96,57% 

 96,95% 

 103,15% 

109,56% 

85,13 

73,52% 

(*) A Vacina Tetra Viral foi descontinuada pelo PNI, sendo substituída pelas vacinas Tríplice Viral - D2 e Varicela,       

Campanha do Idoso  
Cobertura  

84,22% 

85,64% 

92,22% 

96,22% 

102,52% 



Em 2014 o Ministério da Saúde implantou a vacina quadrivalente

principais sorotipos de vírus do HPV, que são 6,11,16,18. Foi implantada também a 

vacina contra a Hepatite A. A vacina de HPV foi introduzida inicialmente na faixa 

etária para as meninas de 11 à 13 anos em 2014 e no ano subsequente, em 2

nas meninas com idade entre 9 e 11 anos de idade, até ser inserida em 2016 na 

rotina, aos 9 anos de idade. Em 2017, este imunobiológico, além de ser 

administrado nas meninas, foi implantado pelo PNI aos meninos de 11 anos à menor 

de 15 anos de idade. Tanto em meninos e meninas, o esquema é de duas doses, ou 

seja, 0 e seis meses. 

A vacina de Hepatite A foi introduzida na rotina em dose única, aos 12 meses e 

posteriormente em 2016, na faixa etária de 13 meses.

Ressalta-se que em 2016 foram alterados os r

10-valente e Meningo C Conjugada para crianças que anteriormente recebiam este 

reforço até os 24 meses. A partir de 2016, houve ampliação da faixa etária do 

reforço destes imunobiológicos, que foi ampliado até as crianças m

de idade. 

Buscou-se parceria com o Governo Federal, através de projeto de estruturação da 

Rede de Frio Municipal, para melhoria da estrutura da Rede de Frio Municipal, 

visando ampliar as condições de acondicionamento, armazenamento e distr

dos imunobiológicos. Assim, em 2014 foi realizado projeto, onde foi aprovado pelo 

PNI. O projeto está em andamento e alguns itens, a exemplo das câmaras de 

conservação de vacinas, já foram adquiridas.

O Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC), de i

cobertura vacinal está ocorrendo com equidade e homogeneidade nos diversos 

pontos do município, entre áreas rurais e urbana. Em 2017, houve o MRC da 

Mobilização de Vacinação cautelar de Febre Amarela.

 

Em 2014 o Ministério da Saúde implantou a vacina quadrivalente

principais sorotipos de vírus do HPV, que são 6,11,16,18. Foi implantada também a 

vacina contra a Hepatite A. A vacina de HPV foi introduzida inicialmente na faixa 

etária para as meninas de 11 à 13 anos em 2014 e no ano subsequente, em 2

nas meninas com idade entre 9 e 11 anos de idade, até ser inserida em 2016 na 

rotina, aos 9 anos de idade. Em 2017, este imunobiológico, além de ser 

administrado nas meninas, foi implantado pelo PNI aos meninos de 11 anos à menor 

Tanto em meninos e meninas, o esquema é de duas doses, ou 

A vacina de Hepatite A foi introduzida na rotina em dose única, aos 12 meses e 

posteriormente em 2016, na faixa etária de 13 meses. 

se que em 2016 foram alterados os reforços das vacinas Pneumocócica 

valente e Meningo C Conjugada para crianças que anteriormente recebiam este 

reforço até os 24 meses. A partir de 2016, houve ampliação da faixa etária do 

reforço destes imunobiológicos, que foi ampliado até as crianças m

se parceria com o Governo Federal, através de projeto de estruturação da 

Rede de Frio Municipal, para melhoria da estrutura da Rede de Frio Municipal, 

visando ampliar as condições de acondicionamento, armazenamento e distr

dos imunobiológicos. Assim, em 2014 foi realizado projeto, onde foi aprovado pelo 

O projeto está em andamento e alguns itens, a exemplo das câmaras de 

conservação de vacinas, já foram adquiridas. 

O Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC), de iniciativa do MS, verifica se a 

cobertura vacinal está ocorrendo com equidade e homogeneidade nos diversos 

pontos do município, entre áreas rurais e urbana. Em 2017, houve o MRC da 

Mobilização de Vacinação cautelar de Febre Amarela. 
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Em 2014 o Ministério da Saúde implantou a vacina quadrivalente de HPV, contra os 

principais sorotipos de vírus do HPV, que são 6,11,16,18. Foi implantada também a 

vacina contra a Hepatite A. A vacina de HPV foi introduzida inicialmente na faixa 

etária para as meninas de 11 à 13 anos em 2014 e no ano subsequente, em 2015, 

nas meninas com idade entre 9 e 11 anos de idade, até ser inserida em 2016 na 

rotina, aos 9 anos de idade. Em 2017, este imunobiológico, além de ser 

administrado nas meninas, foi implantado pelo PNI aos meninos de 11 anos à menor 

Tanto em meninos e meninas, o esquema é de duas doses, ou 

A vacina de Hepatite A foi introduzida na rotina em dose única, aos 12 meses e 

eforços das vacinas Pneumocócica 

valente e Meningo C Conjugada para crianças que anteriormente recebiam este 

reforço até os 24 meses. A partir de 2016, houve ampliação da faixa etária do 

reforço destes imunobiológicos, que foi ampliado até as crianças menores de 5 anos 

se parceria com o Governo Federal, através de projeto de estruturação da 

Rede de Frio Municipal, para melhoria da estrutura da Rede de Frio Municipal, 

visando ampliar as condições de acondicionamento, armazenamento e distribuição 

dos imunobiológicos. Assim, em 2014 foi realizado projeto, onde foi aprovado pelo 

O projeto está em andamento e alguns itens, a exemplo das câmaras de 

niciativa do MS, verifica se a 

cobertura vacinal está ocorrendo com equidade e homogeneidade nos diversos 

pontos do município, entre áreas rurais e urbana. Em 2017, houve o MRC da 



1.3 Determinantes e Condicionantes de Saúde

1.3.1 Aspectos S ocioeconômicos

〉 Habitação 

De acordo com a tabela

população em domicílios que contam com o serviço de abastecimento de água pela 

rede pública. Quanto ao percentual da pop

elétrica, houve um aumento de 0,40%. 

beneficiados com a coleta de lixo teve um aumento de 2,21%.

Descrição 

% da população em domicílios com água encanada

% da população em domicílios com energia elétrica

% da população em domicílios com coleta de lixo
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 
Estrutura Sanitária (abastecimento de água, rede de esgoto, coleta de lixo)

A salubridade ambiental para proteger e melhorar as condições de vida urbana e 

rural é alcançada por meio de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos, que inclui coleta e disposição sanitária 

adequada, manejo de águas pluviais, promoção da disciplina sanitária de uso do 

solo e demais serviços e obras especializ

abastecimento de água 

saúde e higiene da população.

Tabela 17  – Proporção de domicílios com acesso simultâneo a serviços de saneamento

Região

BRASIL 

Norte 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Centro-Oeste
                                      Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2002 e 2012.

Em 2012, 70,3% dos domicílios urbanos brasileiros tinham acesso a saneamento 

adequado, um crescimento de 7,3 pontos percentuais em relação a 2002. 

Condicionantes de Saúde  

ocioeconômicos  

tabela abaixo, houve uma redução de 0,59(%) no percentual da 

população em domicílios que contam com o serviço de abastecimento de água pela 

Quanto ao percentual da população em domicílios com energia 

elétrica, houve um aumento de 0,40%. O percentual da população em domicílios 

beneficiados com a coleta de lixo teve um aumento de 2,21%. 

Tabela 16  – Indicadores de Habitação 
1991 2000

% da população em domicílios com água encanada 92,50 97,71

% da população em domicílios com energia elétrica 97,18 99,40

% da população em domicílios com coleta de lixo 77,61 96,95

(abastecimento de água, rede de esgoto, coleta de lixo)

salubridade ambiental para proteger e melhorar as condições de vida urbana e 

por meio de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos, que inclui coleta e disposição sanitária 

adequada, manejo de águas pluviais, promoção da disciplina sanitária de uso do 

solo e demais serviços e obras especializadas. O acesso ao 

 tratada é fundamental para a melhoria das condições de 

saúde e higiene da população.  

Proporção de domicílios com acesso simultâneo a serviços de saneamento

Região  2002 2012

63% 70,3%

10,3% 19,9%

37,2% 51,2%

85,6% 90,6%

58,8% 67,8%

Oeste 39,4% 49,7%
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2002 e 2012. 

m 2012, 70,3% dos domicílios urbanos brasileiros tinham acesso a saneamento 

adequado, um crescimento de 7,3 pontos percentuais em relação a 2002. 
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abaixo, houve uma redução de 0,59(%) no percentual da 

população em domicílios que contam com o serviço de abastecimento de água pela 

ulação em domicílios com energia 

percentual da população em domicílios 

2000 2010 

97,71 97,12 

99,40 99,80 

96,95 99,16 

(abastecimento de água, rede de esgoto, coleta de lixo) 

salubridade ambiental para proteger e melhorar as condições de vida urbana e 

por meio de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos, que inclui coleta e disposição sanitária 

adequada, manejo de águas pluviais, promoção da disciplina sanitária de uso do 

O acesso ao sistema de 

tratada é fundamental para a melhoria das condições de 

Proporção de domicílios com acesso simultâneo a serviços de saneamento 

2012 

70,3% 

19,9% 

51,2% 

90,6% 

67,8% 

49,7% 

m 2012, 70,3% dos domicílios urbanos brasileiros tinham acesso a saneamento 

adequado, um crescimento de 7,3 pontos percentuais em relação a 2002.  



A Região Nordeste apresentou 

adequado. O Centro-Oeste 

Sul tem a segunda maior proporção de domicílios com saneamento adequado 

(67,8%). O Sudeste tem o maior índice do país (90,6%)

Conforme os dados extraídos do SIAB, o abastecimento de água da rede pública no 

município de Cachoeiro de Itapemirim está dentro dos padrões da região Sudeste, 

pois abrange 90,69% das casas; 8,93% ainda são abastecidos através de poços 

e/ou nascentes e, uma minori

abastecida por outras formas.

Tabela 18 – Rede Abastecimento de Água

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Rede Pública 

Poço ou nascente 

Outros 
               Fonte:Secretaria de Assistência à Saúde / DAB/DATASUS

O acesso à coleta de lixo domiciliar

imperativo a fim de evitar problemas de saúde, aumentar a qualidade de vida e 

promover o asseio da cidade.

No município de Cachoeiro de Itapemirim dados coletados do SIAB demonstram que 

tanto nas áreas urbana quanto na rural a coleta de lixo tem se mostrado eficiente, 

uma vez que o percentual de alcançado é de 93,62%. Veja tabela abaixo:

Tabela 

DESTINO DO LIXO

Rede Pública 

Queimado / enterrado

Céu aberto 
                                  Fonte: Secretaria de Assistência à Saúde

 

Na zona rural, devido principalmente à maior dispersão das unidades de moradia, 

não se espera a universalização do serviço, pelo menos no curto prazo, sendo por 

muitas vezes adequado queimar ou enterrar o lixo na propriedade. Mesmo com 

ressalva, nos últimos anos pode

atendidos com coleta. As formas de descarte consideradas menos adequadas, como 

A Região Nordeste apresentou o índice de 51,2% de domicílios com saneamento 

Oeste 49,7%. A Região Norte apresentou 

Sul tem a segunda maior proporção de domicílios com saneamento adequado 

O Sudeste tem o maior índice do país (90,6%). 

os dados extraídos do SIAB, o abastecimento de água da rede pública no 

município de Cachoeiro de Itapemirim está dentro dos padrões da região Sudeste, 

pois abrange 90,69% das casas; 8,93% ainda são abastecidos através de poços 

e/ou nascentes e, uma minoria de 126 casas, o que corresponde a 0,38% 

abastecida por outras formas. 

Rede Abastecimento de Água, Cachoeiro de Itapemirim

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  Nº 

30.409 

2.995 

126 
Fonte:Secretaria de Assistência à Saúde / DAB/DATASUS 

coleta de lixo domiciliar, o tratamento e a disposição final do lixo é 

imperativo a fim de evitar problemas de saúde, aumentar a qualidade de vida e 

asseio da cidade. 

No município de Cachoeiro de Itapemirim dados coletados do SIAB demonstram que 

tanto nas áreas urbana quanto na rural a coleta de lixo tem se mostrado eficiente, 

uma vez que o percentual de alcançado é de 93,62%. Veja tabela abaixo:

la 19 – Destino do Lixo, Cachoeiro de Itapemirim, 2013

DESTINO DO LIXO Nº % 

31.392 93,62

Queimado / enterrado 2.061 6,15 

77 0,23 
Fonte: Secretaria de Assistência à Saúde / DAB/DATASUS 

Na zona rural, devido principalmente à maior dispersão das unidades de moradia, 

não se espera a universalização do serviço, pelo menos no curto prazo, sendo por 

muitas vezes adequado queimar ou enterrar o lixo na propriedade. Mesmo com 

s anos pode-se perceber um grande incremento dos domicílios 

atendidos com coleta. As formas de descarte consideradas menos adequadas, como 
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icílios com saneamento 

 em 2012 19,9%. O 

Sul tem a segunda maior proporção de domicílios com saneamento adequado 

os dados extraídos do SIAB, o abastecimento de água da rede pública no 

município de Cachoeiro de Itapemirim está dentro dos padrões da região Sudeste, 

pois abrange 90,69% das casas; 8,93% ainda são abastecidos através de poços 

a de 126 casas, o que corresponde a 0,38% 

Cachoeiro de Itapemirim, 2013 

% 

90,69 

8,93 

0,38 

, o tratamento e a disposição final do lixo é 

imperativo a fim de evitar problemas de saúde, aumentar a qualidade de vida e 

No município de Cachoeiro de Itapemirim dados coletados do SIAB demonstram que 

tanto nas áreas urbana quanto na rural a coleta de lixo tem se mostrado eficiente, 

uma vez que o percentual de alcançado é de 93,62%. Veja tabela abaixo: 

, 2013 

 

93,62 

 

 

Na zona rural, devido principalmente à maior dispersão das unidades de moradia, 

não se espera a universalização do serviço, pelo menos no curto prazo, sendo por 

muitas vezes adequado queimar ou enterrar o lixo na propriedade. Mesmo com 

se perceber um grande incremento dos domicílios 

atendidos com coleta. As formas de descarte consideradas menos adequadas, como 



por exemplo, lançamento em terrenos baldios, sofreram drástica redução nos 

últimos anos, tanto nas áreas urbanas quan

O esgotamento sanitário

população, pois o acesso ao saneamento básico é essencial para o controle e a 

redução de doenças. 

O sistema de esgoto no município de Cachoeiro de Itapemirim foi pr

ainda assim, não se alcançou o objetivo da totalidade de atendimento às residências 

com serviço de esgoto. Vide tabela abaixo:

Tabela 20 –
DESTINO FEZES / URINA

Sistema de Esgoto 

Fossa 

Céu aberto 
                  Fonte:Secretaria de Assistência à Saúde / DAB/DATASUS

Tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são 

aplicados na água para que esta 

seja, para que a água se torne potável. O processo de tratamento de água a livra de 

qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças.

No município de Cachoeiro de Itapemirim, atualmente, o qua

água se encontra nas seguintes condições:

Tabela 21  – Tratamento água no domicílio
Tratamento d

Filtração 

Fervura 

Cloração 

Sem tratamento 
                     Fonte: Secretaria de Assistência à Saúde / DAB/DATASUS

 

〉 Renda 

A renda per capita média de Cachoeiro

duas décadas, passando de R$ 408,35 em 1991 para R$ 544,76 em 2000 e R$ 

763,71 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 33,41% no primeiro 

período e 40,19% no segundo. A extrema pobreza (medida pela propor

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 

2010) passou de 11,12% em 1991 para 4,11% em 2000 e para 1,42% em 2010. A 

lançamento em terrenos baldios, sofreram drástica redução nos 

últimos anos, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. 

esgotamento sanitário é fundamental na avaliação das condições de saúde da 

população, pois o acesso ao saneamento básico é essencial para o controle e a 

O sistema de esgoto no município de Cachoeiro de Itapemirim foi pr

ainda assim, não se alcançou o objetivo da totalidade de atendimento às residências 

com serviço de esgoto. Vide tabela abaixo: 

– Destino Fezes / Urina, Cachoeiro de Itapemirim
DESTINO FEZES / URINA Nº 

29.181 

2.758 

1.591 
Fonte:Secretaria de Assistência à Saúde / DAB/DATASUS 

gua é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são 

aplicados na água para que esta fique em condições adequadas para o consumo, ou 

seja, para que a água se torne potável. O processo de tratamento de água a livra de 

qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças.

No município de Cachoeiro de Itapemirim, atualmente, o quadro de tratamento de 

água se encontra nas seguintes condições: 

Tratamento água no domicílio, Cachoeiro de Itapemirim
Tratamento d e Água No Domicílio Nº 

27.461 

177 

3.260 

2.632 
Fonte: Secretaria de Assistência à Saúde / DAB/DATASUS 

A renda per capita média de Cachoeiro de Itapemirim cresceu 87,02% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 408,35 em 1991 para R$ 544,76 em 2000 e R$ 

763,71 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 33,41% no primeiro 

período e 40,19% no segundo. A extrema pobreza (medida pela propor

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 

2010) passou de 11,12% em 1991 para 4,11% em 2000 e para 1,42% em 2010. A 

 

 

 
 

PMS 2018-2021 - Pág.: 30 de 107 

 

lançamento em terrenos baldios, sofreram drástica redução nos 

é fundamental na avaliação das condições de saúde da 

população, pois o acesso ao saneamento básico é essencial para o controle e a 

O sistema de esgoto no município de Cachoeiro de Itapemirim foi privatizado e, 

ainda assim, não se alcançou o objetivo da totalidade de atendimento às residências 

Cachoeiro de Itapemirim, 2013 
% 

87,03 

8,23 

4,75 

gua é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são 

fique em condições adequadas para o consumo, ou 

seja, para que a água se torne potável. O processo de tratamento de água a livra de 

qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças. 

dro de tratamento de 

Cachoeiro de Itapemirim, 2013 
% 

81,90 

0,53 

9,72 

7,85 

de Itapemirim cresceu 87,02% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 408,35 em 1991 para R$ 544,76 em 2000 e R$ 

763,71 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 33,41% no primeiro 

período e 40,19% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 

2010) passou de 11,12% em 1991 para 4,11% em 2000 e para 1,42% em 2010. A 



desigualdade diminuiu: o Índice de Gini

e para 0,52 em 2010. 

Tabela 22 – Renda, Pobreza e Desigualdade

Descrição 

Renda per capita 

% de extremamente pobres

% de pobres 

Índice de Gini 
         Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 
Em 2015, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 27.3%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

1559 de 5570 e 699 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 33.3% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 63 de 78 dentre as 

cidades do estado e na posição 3956 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

〉 Trabalho 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade 

o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 65,24% 

em 2000 para 66,47% em 2010. Ao mesmo tempo, sua 

seja, o percentual da população economicamente ativa que estava d

passou de 12,52% em 2000 para 7,47% em 2010.

Figura 3  – Taxa de Atividade e de Desocupação 18 anos ou mais 

                                                          
4Índice de Gini: instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos 
dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 represen
seja, todos têm a mesma renda, e o valor
a renda do lugar. 

desigualdade diminuiu: o Índice de Gini4 passou de 0,57 em 1991 para 0,54 em 2000 

Renda, Pobreza e Desigualdade, Cachoeiro de Itapemirim

1991 2000 

408,35 544,76 

% de extremamente pobres 11,12 4,11 

31,12 16,39 

0,57 0,54 
 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 27.3%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 21 de 78 e 10 de 78, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

1559 de 5570 e 699 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 33.3% da 

nessas condições, o que o colocava na posição 63 de 78 dentre as 

cidades do estado e na posição 3956 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, 

o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 65,24% 

em 2000 para 66,47% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação 

seja, o percentual da população economicamente ativa que estava d

passou de 12,52% em 2000 para 7,47% em 2010. 

Taxa de Atividade e de Desocupação 18 anos ou mais – Cachoeiro de Itapemirim, 2010

                   
instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos 

dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou 
seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa  desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda 

 
26,3% 

 66,5
 
7,5% 
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passou de 0,57 em 1991 para 0,54 em 2000 

Cachoeiro de Itapemirim 

2010 

763,71 

1,42 

6,64 

0,52 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 27.3%. Na comparação com 

21 de 78 e 10 de 78, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

1559 de 5570 e 699 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 33.3% da 

nessas condições, o que o colocava na posição 63 de 78 dentre as 

cidades do estado e na posição 3956 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

da população de 18 anos ou mais (ou seja, 

o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 65,24% 

taxa de desocupação (ou 

seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 2010 

instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos 
ta a situação de total igualdade, ou 

1 significa completa  desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda 



 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa 

trabalhavam no setor agropecuário, 2,58% na indústria

indústria de transformação, 6,80% no setor de construção, 0,92% nos setores de 

utilidade pública, 20,66% no

Tabela 23 – Ocupação da população de 18 anos ou mais 

DESCRIÇÃO 

Taxa de atividade - 
Taxa de desocupação 
Grau de formalização dos 

Nível educacional dos ocupados

% dos ocupados com fundamental completo 
% dos ocupados com médio completo 

Rendimento médio  

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. 
% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. 
% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. 

        Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 
〉 Educação 

Crianças e Jovens 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do 

município e compõe o IDHM Educação.

No município, a proporção de crianças de 

2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 

anos finais do ensino fundamental é de 89,21%; a proporção de jovens de 

anos com ensino fundam

a 20 anos com ensino médio completo é de 49,12%. Entre 1991 e 2010, essas 

proporções aumentaram, respectivamente, em 50,40 pontos percentuais, 38,49 

pontos percentuais, 38,24 pontos percentuais e 33

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 4,79% 

trabalhavam no setor agropecuário, 2,58% na indústria extrativa, 13,87% na 

indústria de transformação, 6,80% no setor de construção, 0,92% nos setores de 

utilidade pública, 20,66% no comércio e 45,67% no setor de serviços.

Ocupação da população de 18 anos ou mais - Cachoeiro de Itapemirim 

2000

 18 anos ou mais 65,24
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 12,52
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 59,28

Nível educacional dos ocupados  

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais 48,70
% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 29,06

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 39,29
% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais 73,69
% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais 92,46

 
 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do 

município e compõe o IDHM Educação. 

No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos  na escola é de 94,49%, em 

2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os 

anos finais do ensino fundamental é de 89,21%; a proporção de jovens de 

anos com ensino fundamental completo é de 64,19%; e a proporção de jovens de 

anos com ensino médio completo é de 49,12%. Entre 1991 e 2010, essas 

proporções aumentaram, respectivamente, em 50,40 pontos percentuais, 38,49 

pontos percentuais, 38,24 pontos percentuais e 33,67 pontos percentuais.
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etária de 18 anos ou mais, 4,79% 

extrativa, 13,87% na 

indústria de transformação, 6,80% no setor de construção, 0,92% nos setores de 

comércio e 45,67% no setor de serviços. 

Cachoeiro de Itapemirim – ES 

2000 2010 

65,24 66,47 
12,52 7,47 
59,28 70,34 

  
48,70 64,67 
29,06 45,60 

  
39,29 12,27 
73,69 68,20 
92,46 91,96 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do 

na escola é de 94,49%, em 

anos frequentando os 

anos finais do ensino fundamental é de 89,21%; a proporção de jovens de 15 a 17 

ental completo é de 64,19%; e a proporção de jovens de 18 

anos com ensino médio completo é de 49,12%. Entre 1991 e 2010, essas 

proporções aumentaram, respectivamente, em 50,40 pontos percentuais, 38,49 

,67 pontos percentuais. 



     Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

 

Figura 

 

Em 2010, 85,31% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o 

ensino básico regular com até

84,90% e, em 1991, 80,98%.

Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 15,76% estavam cursando o ensino superior 

em 2010. Em 2000 eram 8,09% e, em 1991, 4,76%.

 

ensino fundamental e 37,71% o ensino médio. Esse indicador carrega uma grande 

inércia, em função do peso das gerações mais

Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 41,01% para 56,07%, no municí

de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 33,25% ,no 

município, e 30,09%, na UF. Em 2010, considerando

Figura 5 – Frequência es

Figura 4 – Fluxo escolar por faixa etária – Cachoeiro de Itapemirim

Em 2010, 85,31% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o 

ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 2000 eram 

84,90% e, em 1991, 80,98%. 

Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 15,76% estavam cursando o ensino superior 

em 2010. Em 2000 eram 8,09% e, em 1991, 4,76%. 

 

 

 

 

A escolaridade da população adulta é 

importante indicador de acesso a

conhecimento e também compõe o IDHM 

Educação. Em 2010, 56,07% da população de 

18 anos ou mais de idade tinha completado o 

ensino fundamental e 37,71% o ensino médio. Esse indicador carrega uma grande 

inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade.

Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 41,01% para 56,07%, no municí

de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 33,25% ,no 

município, e 30,09%, na UF. Em 2010, considerando-se a população municipal de 

Frequência escolar por faixa etária, Cachoeiro de Itapemirim, 2010

 Fonte: Pnud, Ipea e FJP 
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Cachoeiro de Itapemirim 

Em 2010, 85,31% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o 

série. Em 2000 eram 

Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 15,76% estavam cursando o ensino superior 

A escolaridade da população adulta é 

importante indicador de acesso ao 

conhecimento e também compõe o IDHM 

Em 2010, 56,07% da população de 

idade tinha completado o 

ensino fundamental e 37,71% o ensino médio. Esse indicador carrega uma grande 

antigas e de menos escolaridade. 

Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 41,01% para 56,07%, no município, e 

de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 33,25% ,no 

se a população municipal de 

colar por faixa etária, Cachoeiro de Itapemirim, 2010 



25 anos ou mais de idade, 7,04% eram analfabetos, 51,69% tinham o ensino 

fundamental completo, 34,

superior completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 

50,75%, 35,83% e 11,27%.

Expectativa de Anos de Estudo

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência 

da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de 

estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 

completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 9,51 

anos para 9,61 anos, no município, enquanto na UF passou de 9,51 anos para 9,36 

anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 9,94 anos, no município, e 

de 9,30 anos, na UF. 

 

IDEB 

O IDEB é um índice que combina o rendimento escolar as notas do exame Prova 

Brasil, aplicado a crianças de 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a10.

O IDEB nacional, em 2011, foi de 4,7 para os anos iniciais do ensino fundamental 

em escolas públicas e de 3,9 par

médias foram respectivamente 6,5 e 6,0.

25 anos ou mais de idade, 7,04% eram analfabetos, 51,69% tinham o ensino 

fundamental completo, 34,65% possuíam o ensino médio completo e 9,86%, o 

superior completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 

50,75%, 35,83% e 11,27%. 

Expectativa de Anos de Estudo  

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência 

da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de 

estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 

completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 9,51 

anos, no município, enquanto na UF passou de 9,51 anos para 9,36 

anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 9,94 anos, no município, e 

é um índice que combina o rendimento escolar as notas do exame Prova 

Brasil, aplicado a crianças de 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a10.

O IDEB nacional, em 2011, foi de 4,7 para os anos iniciais do ensino fundamental 

em escolas públicas e de 3,9 para os anos finais. Nas escolas particulares as notas 

médias foram respectivamente 6,5 e 6,0. 

Nas escolas públicas da rede municipal, o IDEB 

2015 foi de 5,4 – anos iniciais do ensino 

fundamental, que representa a 55ª posição no 

Estado do Espírito Santo. 
Figura 6  – Evolução Ideb (anos iniciais), Cachoeiro de Itapemirim, (2005 a 2011)
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25 anos ou mais de idade, 7,04% eram analfabetos, 51,69% tinham o ensino 

65% possuíam o ensino médio completo e 9,86%, o 

superior completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 

 

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar 

da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de 

estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 

completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 9,51 

anos, no município, enquanto na UF passou de 9,51 anos para 9,36 

anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 9,94 anos, no município, e 

é um índice que combina o rendimento escolar as notas do exame Prova 

Brasil, aplicado a crianças de 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a10. 

O IDEB nacional, em 2011, foi de 4,7 para os anos iniciais do ensino fundamental 

a os anos finais. Nas escolas particulares as notas 

Nas escolas públicas da rede municipal, o IDEB 

anos iniciais do ensino 

fundamental, que representa a 55ª posição no 

Evolução Ideb (anos iniciais), Cachoeiro de Itapemirim, (2005 a 2011) 



Figura 7  – Evolução Ideb (anos finais), Cachoeiro de Itapemirim, (2005 a 2011)

 
 
Rede escolar 
 

 

 

 
 

 

 

 
Taxa de analfabetismo  

Fonte: Pnud, Ipea e FJP   Figura 8 – Escolaridade da população de 25 anos ou mais, Cachoeiro de Itapemirim

Observa-se um crescimento na taxa de analfabetismo em pessoas a partir de 40 

anos, ficando esta taxa ainda mai
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Nas escolas públicas da rede municipal, o IDEB 

2015 foi de 4,1 – anos iniciais do ensino 

fundamental, que representa a 44ª posição no 

Estado do Espírito Santo. 

 
 

 
Evolução Ideb (anos finais), Cachoeiro de Itapemirim, (2005 a 2011) 

 

 
 

 
 

 

 

 

A taxa de 

analfabetismo da 

população de 18 anos 

ou mais diminuiu 

9,49% nas últimas 

duas décadas.

Escolaridade da população de 25 anos ou mais, Cachoeiro de Itapemirim

se um crescimento na taxa de analfabetismo em pessoas a partir de 40 

anos, ficando esta taxa ainda maior nas pessoas com 60 anos ou mais. Percebemos 
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Nas escolas públicas da rede municipal, o IDEB 

anos iniciais do ensino 

fundamental, que representa a 44ª posição no 

 

A taxa de 

analfabetismo da 

população de 18 anos 

ou mais diminuiu 

9,49% nas últimas 

duas décadas. 

Escolaridade da população de 25 anos ou mais, Cachoeiro de Itapemirim 

se um crescimento na taxa de analfabetismo em pessoas a partir de 40 

or nas pessoas com 60 anos ou mais. Percebemos 

36.694

2015

2009, 2012 e 2015

6.599 4.926

Ensino médio Ensino pré-escolar



que a população atual está buscando o ensino cada vez mais cedo

uma pequena taxa de analfabetismo em Cachoeiro de Itapemirim, na faixa etária de 

15 a 24 anos. 

IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Cachoeiro de Itapemirim 

é 0,746, em 2010. O município está situado na faixa

Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em 

termos absolutos foi 

Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,165), seguida por 

Longevidade e por Renda.

Tabela 24  – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes
IDHM e componentes 

IDHM Educação 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo
% de 5 a 6 anos na escola 
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou completo
% de 15 a 17 anos com fundamental completo
% de 18 a 20 anos com médio completo

IDHM Longevidade 

Esperança de vida ao nascer

IDHM Renda 

Renda per Capita 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

As transições demográfica, epidemiológica

brasileira e o crescente reconhecimento da importância dos

da Saúde (DSS) na condução das ações de promoção, monitoramente e vigilância 

de doenças e agravos não transmissíveis refletem

dos Serviços de Saúde, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, que 

volta os esforços para o fortalecimento 

principal estratégia de organização da Rede de Atenção à Saúde.

Diante dos desafios, 

especialmente as questões relacionadas à violência no trânsito, adolescentes em 

idade escolar e hábitos saudáveis. Para isso iremos elaborar projetos em parceria 

com os órgãos e instituições voltados para os aspectos abordados. Dentre eles 

podemos destacar o Pro

escolas em relação às doenças sexualmente transmissíveis

que a população atual está buscando o ensino cada vez mais cedo

uma pequena taxa de analfabetismo em Cachoeiro de Itapemirim, na faixa etária de 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Cachoeiro de Itapemirim 

é 0,746, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano 

Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em 

 Educação (com crescimento de 0,174), seguida por 

Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,165), seguida por 

Longevidade e por Renda. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes
1991 

0,338 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 33,25 
 44,09 

11 a 13 anos nos anos finais do fundamental ou completo 50,72 
% de 15 a 17 anos com fundamental completo 25,95 
% de 18 a 20 anos com médio completo 15,45 

0,675 

Esperança de vida ao nascer 65,50 

0,632 

408,35 

transições demográfica, epidemiológica e nutricional por que passa a sociedade 

brasileira e o crescente reconhecimento da importância dos Determinantes Sociais 

condução das ações de promoção, monitoramente e vigilância 

de doenças e agravos não transmissíveis refletem-se no espectro da organização 

dos Serviços de Saúde, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, que 

volta os esforços para o fortalecimento e a expansão da Atenção Básica como 

principal estratégia de organização da Rede de Atenção à Saúde.

 pretende-se articular ações intersetoriais que abranja 

especialmente as questões relacionadas à violência no trânsito, adolescentes em 

idade escolar e hábitos saudáveis. Para isso iremos elaborar projetos em parceria 

com os órgãos e instituições voltados para os aspectos abordados. Dentre eles 

podemos destacar o Programa Saúde na Escola e o projeto saúde e prevenção nas 

doenças sexualmente transmissíveis. 
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que a população atual está buscando o ensino cada vez mais cedo. Assim, notamos 

uma pequena taxa de analfabetismo em Cachoeiro de Itapemirim, na faixa etária de 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Cachoeiro de Itapemirim 

de Desenvolvimento Humano 

Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em 

Educação (com crescimento de 0,174), seguida por 

Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,165), seguida por 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes 
2000 2010 

0,503 0,677 

41,01 56,07 
75,94 94,49 
71,14 89,21 
47,89 64,19 
27,95 49,12 

0,736 0,837 

69,17 75,20 

0,678 0,733 

544,76 763,71 

por que passa a sociedade 

Determinantes Sociais 

condução das ações de promoção, monitoramente e vigilância 

se no espectro da organização 

dos Serviços de Saúde, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, que 

e a expansão da Atenção Básica como 

principal estratégia de organização da Rede de Atenção à Saúde. 

se articular ações intersetoriais que abranja 

especialmente as questões relacionadas à violência no trânsito, adolescentes em 

idade escolar e hábitos saudáveis. Para isso iremos elaborar projetos em parceria 

com os órgãos e instituições voltados para os aspectos abordados. Dentre eles 

o projeto saúde e prevenção nas 



1.4 Atenção I ntegral à 

1.4.1 Atenção Primária

A Atenção Básica (AB) vem ocupando cada vez mais centralidade no SUS, com a 

proposta de constituir-se em ordenadora dos sistemas loco

quanto como eixo estruturante de muitos programas e projetos no âmbito federal. O 

reconhecimento nacional e internacional que o 

conquistado com a AB justifica

cobertura, como também pelos resultados associados ao modelo de organização 

deste nível de atenção: a 

A ESF foi implantada pelo Ministério da Saúde no ano de 1994 visando a 

reorganização da atenção básica no País.

deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada 

de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição.

No Município de Cachoeiro

Unidades Básicas de Saúde 

urbana, cuja cobertura é 77,09%. 

(ACS) é de 79,01%. 

Quadro 2  – Unidades Básicas e Po

CNES LOCAL

2550245 UBS Abelardo Machado

2569051 UBS Aeroporto 

3851222 UBS Agostinho Simonato

2547562 UBS Amaral 

2547678 UBS Aquidabam 

2485605 UBS BNH de Baixo 

2547732 UBS BNH de Cima 

2547473 UBS Burarama 

2547686 UBS Conduru 

2485613 UBS Córrego dos Monos

2547465 UBS Coutinho 

3125416 UBS Gilson Carone

7314418 UBS Itaóca 

2569035 UBS Jardim Itapemirim

2547694 UBS Nossa Senhora Aparecida

2485656 UBS Nossa Senhora da Penha

2825775 UBS Novo Parque 

5706084 UBS Otto Marins 

2485591 UBS Pacotuba 

2547546 UBS Paraíso 

5706084 UBS Recanto 

ntegral à Saúde 

Atenção Primária  

(AB) vem ocupando cada vez mais centralidade no SUS, com a 

se em ordenadora dos sistemas loco-regionais

quanto como eixo estruturante de muitos programas e projetos no âmbito federal. O 

reconhecimento nacional e internacional que o Sistema Único de Saúde (

conquistado com a AB justifica-se não só pela rapidez e escala da sua expansão de 

bertura, como também pelos resultados associados ao modelo de organização 

deste nível de atenção: a Estratégia Saúde da Família (ESF). 

A ESF foi implantada pelo Ministério da Saúde no ano de 1994 visando a 

reorganização da atenção básica no País. Cada equipe de Saúde da Família (ESF) 

deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada 

de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição.

No Município de Cachoeiro de Itapemirim a Atenção Primária é composta por 

Unidades Básicas de Saúde com 47 ESF e 06 Pontos de Apoio

urbana, cuja cobertura é 77,09%. A cobertura de Agentes Comunitário de Saúde 

Unidades Básicas e Pontos de Apoio, Cachoeiro de Itapemirim, 

LOCAL  Nº ESF Telefone  ENDEREÇO

Abelardo Machado 2 3155 5416 Manoel Belmiro dos Santos, s/n

3 3155 5358 Alfredo Cecco, nº8, Boa Vista

Agostinho Simonato 1 3517 6533 Reinaldo Rodrigues, 19, Agostinho Simonato

3 3155 5376 José Mancini, 19, Amaral

2 3155 5112 Av Dr Jeremias Sandoval, s/n, Aquidabam

 1 3155 5417 Luiz Carreiro, s/n, BNH de Baixo

 2 3155 5418 Adrião Coelho Filho, s/n, BNH de Cima

1 3539 3072 Helena Santolin, s/, Burarama

1 3539 5293 Candido Câmara, s/n, Conduru

Córrego dos Monos 1 3517 7303 Natália Cipriano, s/n, Córrego dos Monos

1 3539 8223 Avenida Carlos Viana, s/n, Coutinho

Gilson Carone 1 3517 6529 Djalma Manoel da Silva, 01, Gilson Carone

1 3155 5014 Angelo Bressan, 05, Baiminas

Jardim Itapemirim 3 3155 5422 Wallace de Melo, s/n, Jardim Itapemirim

Nossa Senhora Aparecida 1 3155 5378 Dona Bibiana, 10, Nossa Senhora 

Nossa Senhora da Penha 2 3155 5423 Argentino Parabela, nº3, N

 2 3155 5229 Maria Tereza Florinda, s/n, Novo Parque

1 3511 3980 Luiz Tessinari, s/n, Otton Marins

1  3539 7109 Avenida Antero Soares, s/n

3 3511 3845 Florentino Vantil, 14, Paraíso

1 3155 5111 Luiz Sacramento, 49, Recanto
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(AB) vem ocupando cada vez mais centralidade no SUS, com a 

regionais de saúde, 

quanto como eixo estruturante de muitos programas e projetos no âmbito federal. O 

Sistema Único de Saúde (SUS) tem 

se não só pela rapidez e escala da sua expansão de 

bertura, como também pelos resultados associados ao modelo de organização 

A ESF foi implantada pelo Ministério da Saúde no ano de 1994 visando a 

equipe de Saúde da Família (ESF) 

deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada 

de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição. 

de Itapemirim a Atenção Primária é composta por 29 

com 47 ESF e 06 Pontos de Apoio, entre zona rural e 

de Agentes Comunitário de Saúde 

tapemirim, mar/2017 

ENDEREÇO 

Manoel Belmiro dos Santos, s/n 

Alfredo Cecco, nº8, Boa Vista 

Reinaldo Rodrigues, 19, Agostinho Simonato 

José Mancini, 19, Amaral 

Av Dr Jeremias Sandoval, s/n, Aquidabam 

Luiz Carreiro, s/n, BNH de Baixo 

Adrião Coelho Filho, s/n, BNH de Cima 

Helena Santolin, s/, Burarama 

Candido Câmara, s/n, Conduru 

Natália Cipriano, s/n, Córrego dos Monos 

Avenida Carlos Viana, s/n, Coutinho 

Djalma Manoel da Silva, 01, Gilson Carone 

Angelo Bressan, 05, Baiminas 

Wallace de Melo, s/n, Jardim Itapemirim 

Dona Bibiana, 10, Nossa Senhora Aparecida 

Argentino Parabela, nº3, Nª Srª da Penha 

Maria Tereza Florinda, s/n, Novo Parque 

Luiz Tessinari, s/n, Otton Marins 

Avenida Antero Soares, s/n 

Florentino Vantil, 14, Paraíso 

Luiz Sacramento, 49, Recanto 



CNES LOCAL

2547570 UBS São Luiz Gonzaga

2547651 UBS Soturno 

2547481 UBS União 

3950719 UBS Valão 

2485648 UBS São Vicente 

3950719 UBS Vila Rica 

2547503 UBS Village da Luz 

2547511 UBS Zumbi 

TOTAL  

 

                           Pontos de Apoio

CNES Local
5706084 Parque Laranjeiras

2547651 Gironda

2547570 Gruta

2485648 Independência

2485648 Monte Verde

2485613 Santa Fé

 
Sintético 

Unidade Básica de Saúde
Ponto de Apoio 
TOTAL 

                          Fonte: SEMUS/SAP 

 

Territorialização 

A partir de 2013 a Atenção Primária 

institucionais para melhor funcionamento, planejamento, avaliação e otimização do 

serviço. 

Apoiadores Institucionais

No município de Cachoeiro de Itapemirim a equipe de coordenação da atenção 

primária a saúde desenvolvia suas ações de forma centralizada gerando

distanciamento da realidade local das equipes

planejamentos, de apoiar as 

avaliar os processos de trabalho das equipes de saúde.

estratégia de distribuição dos territórios por apoiador institucional, cujos objetivos e 

atribuições são: 

 

LOCAL  Nº ESF Telefone  ENDEREÇO

São Luiz Gonzaga 2 3155 5426 Coelho Neto, s/n, São Luiz Gonzaga

1 3524 2007 Praça José Lum, s/n, Soturno

2 3155 5320 José Nunes Sobrinho, s/n, Alto União

1  Endereço complementar da UBS Vila Rica

1 - São Vicente 

1 3511-3962 José Humberto Grillo, 01, Vila Rica

 2 3155 5362 João Paulo VI, s/n, Village da Luz

3 3155 5427 Oswaldo Malfacini, 50, Zumbi

47     

  

Pontos de Apoio  

Local  Observação  

Parque Laranjeiras Endereço complementar da UBS Otto Marins

Gironda Endereço complementar da UBS Soturno

Gruta Endereço complementar da UBS São Luiz Gonzaga

Independência Endereço complementar da UBS São Vicente

Monte Verde Endereço complementar da UBS São Vicente

Santa Fé Endereço complementar da UBS Aeroporto

  

Natureza Quant 
Equipes

ESF 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 29 47 

 06 00 

35 47 
 

Atenção Primária começou a estabelecer

institucionais para melhor funcionamento, planejamento, avaliação e otimização do 

Apoiadores Institucionais  

município de Cachoeiro de Itapemirim a equipe de coordenação da atenção 

primária a saúde desenvolvia suas ações de forma centralizada gerando

distanciamento da realidade local das equipes e dificuldade em acompanhar os 

planejamentos, de apoiar as ações, de supervisionar as unidades, de monitorar e 

avaliar os processos de trabalho das equipes de saúde. Em 2013 foi implantada a 

estratégia de distribuição dos territórios por apoiador institucional, cujos objetivos e 
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ENDEREÇO 

Coelho Neto, s/n, São Luiz Gonzaga 

Praça José Lum, s/n, Soturno 

José Nunes Sobrinho, s/n, Alto União 

Endereço complementar da UBS Vila Rica 

José Humberto Grillo, 01, Vila Rica 

João Paulo VI, s/n, Village da Luz 

Oswaldo Malfacini, 50, Zumbi 

 

complementar da UBS Otto Marins 
complementar da UBS Soturno 
complementar da UBS São Luiz Gonzaga 
complementar da UBS São Vicente 
complementar da UBS São Vicente 
complementar da UBS Aeroporto 

 
Equipes  

PACS 
00 
01 

01 

r sistema de áreas 

institucionais para melhor funcionamento, planejamento, avaliação e otimização do 

município de Cachoeiro de Itapemirim a equipe de coordenação da atenção 

primária a saúde desenvolvia suas ações de forma centralizada gerando, assim, 

dificuldade em acompanhar os 

ações, de supervisionar as unidades, de monitorar e 

Em 2013 foi implantada a 

estratégia de distribuição dos territórios por apoiador institucional, cujos objetivos e 



Objetivo Geral  

Informar qual atribuição do apoiador institucional ás equipes das ESF nas unidades 

de saúde no processo de trabalho. 

Objetivos Específicos  

• Formar equipe de supervisores regionais;

• Aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ) nas equipes de ESF;

• Apoiar tecnicamente as equipes de ESF nos seus planejamentos e ações;

• Supervisionar as unidades de saúde;

• Monitorar e avaliar as ações realizadas pelas equipes.

• Contribuir na discussão e reflexão com os trabalhadores/equip

organização do serviço;

• Estimular mudanças de comportamento e atitudes por meio de treinamento de 

educação continuada;

• Atuar como mediador de conflitos nas ESF;

• Cumprir com as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

• Promover o Acesso e a Qualidade da Assistência ao Paciente;

• Fortalecer o vínculo entre instituição, equipes e população;

• Fortalecer o vínculo entre as equipes de ESF e os apoiadores;

• Acompanhamento dos indicadores, variáveis e coleta de dados através dos 

sistemas de informação a saúde

• Realização de visitas semanais as equipes para observação e monitoramento 

das ações das equipes.

• Avaliação das ações de cada região mensalmente através de reuniões com 

cada apoiador, realizando planejamento das ações futuras.
 
 

 

nformar qual atribuição do apoiador institucional ás equipes das ESF nas unidades 

de saúde no processo de trabalho.  

 

Formar equipe de supervisores regionais; 

Aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ) nas equipes de ESF; 

Apoiar tecnicamente as equipes de ESF nos seus planejamentos e ações;

Supervisionar as unidades de saúde; 

Monitorar e avaliar as ações realizadas pelas equipes. 

Contribuir na discussão e reflexão com os trabalhadores/equip

organização do serviço; 

Estimular mudanças de comportamento e atitudes por meio de treinamento de 

educação continuada; 

Atuar como mediador de conflitos nas ESF; 

Cumprir com as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

o Acesso e a Qualidade da Assistência ao Paciente;

Fortalecer o vínculo entre instituição, equipes e população; 

Fortalecer o vínculo entre as equipes de ESF e os apoiadores;

Acompanhamento dos indicadores, variáveis e coleta de dados através dos 

de informação a saúde. 

Realização de visitas semanais as equipes para observação e monitoramento 

das ações das equipes. 

Avaliação das ações de cada região mensalmente através de reuniões com 

cada apoiador, realizando planejamento das ações futuras. 
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nformar qual atribuição do apoiador institucional ás equipes das ESF nas unidades 

Aderir ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Apoiar tecnicamente as equipes de ESF nos seus planejamentos e ações; 

Contribuir na discussão e reflexão com os trabalhadores/equipes em relação à 

Estimular mudanças de comportamento e atitudes por meio de treinamento de 

Cumprir com as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde; 

o Acesso e a Qualidade da Assistência ao Paciente; 

Fortalecer o vínculo entre as equipes de ESF e os apoiadores; 

Acompanhamento dos indicadores, variáveis e coleta de dados através dos 

Realização de visitas semanais as equipes para observação e monitoramento 

Avaliação das ações de cada região mensalmente através de reuniões com 



Quadro 3 - Distribuição 

〉 ÁREA I - abrangência

〉 ÁREA II - abrangência

〉 ÁREA III - abrangência

〉 ÁREA IV – abrangência

〉 ÁREA V - abrangência

           Fonte: SEMUS/SAP 

 

 

Distribuição áreas abrangência por Apoiador Institucional

abrangência  

• UBS União 
• UBS Monte Belo 
• UBS Amarelo 
• UBS Paraíso 
• UBS Baiminas 17 
• UBS Baiminas 36 
• UBS Amaral 
• UBS Nossa Senhora Aparecida
• UBS São Luiz Gonzaga 03 
• UBS São Luiz Gonzaga 015 

abrangência  

• UBS Nossa Senhora da Penha 32
• UBS Nossa Senhora da Penha 72
• UBS Abelardo Machado 
• UBS Santa Cecília 
• UBS Novo Parque 01 
• UBS Novo Parque 02 
• UBS Aquidabam 25 
• UBS Aquidabam 26  
• UBS Village da Luz 20 
• UBS Village da Luz 21 

abrangência  

• UBS Zumbi 01  
• UBS Zumbi 02 
• UBS Alto Eucalipto  
• UBS Valão 
• UBS Recanto 
• UBS Otto Marins 
• UBS Vila Rica 
• UBS Parque Laranjeiras 
• UBS Agostinho Simonato 

abrangência  

• UBS BNH de Cima 
• Coramara 
• BNH de baixo 
• Gilson Carone 
• Aeroporto 02 
• Aeroporto 06 
• Aeroporto 19 
• IBC 
• Jardim Itapemirim 
• Monte Cristo 
• UBS Itaóca 

abrangência  

• UBS Pacotuba 
• UBS Conduru 
• UBS Soturno 
• UBS Burarama 
• UBS Córrego dos Monos 
• UBS Coutinho 
• UBS Gironda 
• UBS Monte Verde 
• UBS Santa Fé 
• UBS São Vicente 
• UBS Independência 
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por Apoiador Institucional 

UBS Nossa Senhora Aparecida 

UBS Nossa Senhora da Penha 32 
UBS Nossa Senhora da Penha 72 



Regionalização  

A regionalização da saúde se coloca como uma estratégia potente para enfrentar os 

desafios do setor saúde. A regionalização do SUS “delimita o objetivo de garantir 

acesso, resolubilidade, qualidade e integralidade aos serviços e as ações de saúde, 

vislumbrando-se alcançar as instâncias organizadas, tais como distritos e regiões de 

saúde em desenhos regio

Desta forma, realizar uma gestão descentralizada, tendo como referência as regiões 

de saúde, poderá contribuir para que as equipes de saúde recebam maior suporte 

técnico e, por sua vez, a coordenação acompanhe de perto as especificid

cada local, buscando ser resolutivo ao apoiar as equipes, sem caráter punitivo, mas 

sim com intuito de fortalecer o serviço de atenção primária à saúde nas áreas. A 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) iniciou, em 2013, estudo para 

regionalização da saúde, que consiste no agrupamento de unidades de saúde por 

área de abrangência e população a ser atendida. Desta forma será possível otimizar 

equipamentos e recursos humanos, agregar novos serviços, tornar o atendimento 

mais qualificado com eficiência 

usuário. Esta ação tem como foco a integralidade do atendimento e, para tanto, seu 

desenvolvimento ocorrerá de forma articulada, envolvendo outras áreas cujos 

impactos das mudanças estejam associados a elas.

PMAQ – Programa de Melhoria da Atenção Básica

O PMAQ é um Programa que busca induzir a ampliação do acesso e a melhoria da 

qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável 

nacional, regional e localmente de maneira a permitir ma

efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em 

todo o Brasil. 

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) fez adesão ao PMAQ em 2011 com 14 

equipes de Saúde da Família e 

15 equipes e recontratualizadas 30 equipes de Saúde da Família e 

Bucal. As unidades aderidas foram: Abelardo Machado, Aeroporto, Agostinho 

Simonato, Aquidabã, Amaral, BNH de Baixo, BNH de Cima, Burarama, Conduru, 

Coutinho, Coramara, Córrego dos Monos, Gilson Carone, Jardim Itapemirim, NS 

Aparecida, NS Penha, Novo Parque, Otto Marins, Pacotuba, Paraíso, Soturno, 

A regionalização da saúde se coloca como uma estratégia potente para enfrentar os 

saúde. A regionalização do SUS “delimita o objetivo de garantir 

acesso, resolubilidade, qualidade e integralidade aos serviços e as ações de saúde, 

se alcançar as instâncias organizadas, tais como distritos e regiões de 

saúde em desenhos regionais intramunicipais”. 

Desta forma, realizar uma gestão descentralizada, tendo como referência as regiões 

de saúde, poderá contribuir para que as equipes de saúde recebam maior suporte 

técnico e, por sua vez, a coordenação acompanhe de perto as especificid

cada local, buscando ser resolutivo ao apoiar as equipes, sem caráter punitivo, mas 

sim com intuito de fortalecer o serviço de atenção primária à saúde nas áreas. A 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) iniciou, em 2013, estudo para 

da saúde, que consiste no agrupamento de unidades de saúde por 

área de abrangência e população a ser atendida. Desta forma será possível otimizar 

equipamentos e recursos humanos, agregar novos serviços, tornar o atendimento 

mais qualificado com eficiência e eficácia, além de gerar maior satisfação do 

usuário. Esta ação tem como foco a integralidade do atendimento e, para tanto, seu 

desenvolvimento ocorrerá de forma articulada, envolvendo outras áreas cujos 

impactos das mudanças estejam associados a elas. 

Programa de Melhoria da Atenção Básica  

O PMAQ é um Programa que busca induzir a ampliação do acesso e a melhoria da 

qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável 

nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e 

efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em 

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) fez adesão ao PMAQ em 2011 com 14 

equipes de Saúde da Família e 05 de Saúde Bucal. Em 2015 foram contr

15 equipes e recontratualizadas 30 equipes de Saúde da Família e 

Bucal. As unidades aderidas foram: Abelardo Machado, Aeroporto, Agostinho 

Simonato, Aquidabã, Amaral, BNH de Baixo, BNH de Cima, Burarama, Conduru, 

Córrego dos Monos, Gilson Carone, Jardim Itapemirim, NS 

Aparecida, NS Penha, Novo Parque, Otto Marins, Pacotuba, Paraíso, Soturno, 
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A regionalização da saúde se coloca como uma estratégia potente para enfrentar os 

saúde. A regionalização do SUS “delimita o objetivo de garantir 

acesso, resolubilidade, qualidade e integralidade aos serviços e as ações de saúde, 

se alcançar as instâncias organizadas, tais como distritos e regiões de 

Desta forma, realizar uma gestão descentralizada, tendo como referência as regiões 

de saúde, poderá contribuir para que as equipes de saúde recebam maior suporte 

técnico e, por sua vez, a coordenação acompanhe de perto as especificidades de 

cada local, buscando ser resolutivo ao apoiar as equipes, sem caráter punitivo, mas 

sim com intuito de fortalecer o serviço de atenção primária à saúde nas áreas. A 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) iniciou, em 2013, estudo para 

da saúde, que consiste no agrupamento de unidades de saúde por 

área de abrangência e população a ser atendida. Desta forma será possível otimizar 

equipamentos e recursos humanos, agregar novos serviços, tornar o atendimento 

e eficácia, além de gerar maior satisfação do 

usuário. Esta ação tem como foco a integralidade do atendimento e, para tanto, seu 

desenvolvimento ocorrerá de forma articulada, envolvendo outras áreas cujos 

O PMAQ é um Programa que busca induzir a ampliação do acesso e a melhoria da 

qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável 

ior transparência e 

efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em 

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) fez adesão ao PMAQ em 2011 com 14 

5 de Saúde Bucal. Em 2015 foram contratualizadas 

15 equipes e recontratualizadas 30 equipes de Saúde da Família e 02 da Saúde 

Bucal. As unidades aderidas foram: Abelardo Machado, Aeroporto, Agostinho 

Simonato, Aquidabã, Amaral, BNH de Baixo, BNH de Cima, Burarama, Conduru, 

Córrego dos Monos, Gilson Carone, Jardim Itapemirim, NS 

Aparecida, NS Penha, Novo Parque, Otto Marins, Pacotuba, Paraíso, Soturno, 



União, Vila Rica, Village da Luz, Zumbi, Itaóca, São Luiz Gonzaga, São Vicente. 

Avaliação do 3º Ciclo do PMAQ do ano de 2017

novembro de 2015. A meta será atingir 52 Equipes da Saúde da Família, sendo 

delas ranqueadas até 2018.

Relatório de Avaliação do Programa  e

O e-SUS Atenção Básica (e

Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção Básica em nível 

nacional. Esta ação está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos 

Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entende

qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no 

atendimento à população. A estratégia e

informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico. O e

Atenção Básica (AB) é o novo sistema da AB que substitui o SIAB. Para atender aos 

diversos cenários de informatização e conectividade nos serviços de saúde, oferece 

dois sistemas de software que podem operar desde uma UBS sem computador, com 

o sistema com Coleta de Dados 

UBS com computador nos consultórios e salas de atendimento usando o sistema 

com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Esses sistemas estão disponíveis a 

todos os municípios para download gratuito.

Versões do E-SUS – AB

O primeiro é o e-SUS/AB PEC, um Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão, 

PEC, possui ferramentas para cadastro dos indivíduos no território, gestão da 

agenda dos profissionais, acolhimento à demanda espontânea, atendimento 

individual e registro de atividades coletivas. A versão seguinte do sistema já prevê 

inclusão de outras funcionalidades como abordagem familiar, controle de 

União, Vila Rica, Village da Luz, Zumbi, Itaóca, São Luiz Gonzaga, São Vicente. 

Avaliação do 3º Ciclo do PMAQ do ano de 2017 se refere a adesão de 15 de 

novembro de 2015. A meta será atingir 52 Equipes da Saúde da Família, sendo 

delas ranqueadas até 2018. 

Relatório de Avaliação do Programa  e -SUS 

SUS Atenção Básica (e-SUS AB), é uma estratégia do Departamento de 

Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção Básica em nível 

nacional. Esta ação está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos 

Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entende

qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no 

atendimento à população. A estratégia e-SUS AB, faz referência ao processo de 

informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico. O e

AB) é o novo sistema da AB que substitui o SIAB. Para atender aos 

diversos cenários de informatização e conectividade nos serviços de saúde, oferece 

dois sistemas de software que podem operar desde uma UBS sem computador, com 

o sistema com Coleta de Dados Simplificada (CDS) a partir do uso de fichas até 

UBS com computador nos consultórios e salas de atendimento usando o sistema 

com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Esses sistemas estão disponíveis a 

todos os municípios para download gratuito. 

AB  

SUS/AB PEC, um Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão, 

destinado a municípios cujas Unidades 

Básicas de Saúde são informatizadas, 

possuem algum grau de conectividade e 

contam com profissionais capacitados 

para apoiar sua implantação. A versão 

inicial do software desta modalidade 

com prontuário eletrônico, o e

PEC, possui ferramentas para cadastro dos indivíduos no território, gestão da 

agenda dos profissionais, acolhimento à demanda espontânea, atendimento 

dual e registro de atividades coletivas. A versão seguinte do sistema já prevê 

inclusão de outras funcionalidades como abordagem familiar, controle de 

 

 

 
 

PMS 2018-2021 - Pág.: 42 de 107 

 

União, Vila Rica, Village da Luz, Zumbi, Itaóca, São Luiz Gonzaga, São Vicente. 

se refere a adesão de 15 de 

novembro de 2015. A meta será atingir 52 Equipes da Saúde da Família, sendo 07 

é uma estratégia do Departamento de 

Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção Básica em nível 

nacional. Esta ação está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos 

Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a 

qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no 

SUS AB, faz referência ao processo de 

informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico. O e-SUS 

AB) é o novo sistema da AB que substitui o SIAB. Para atender aos 

diversos cenários de informatização e conectividade nos serviços de saúde, oferece 

dois sistemas de software que podem operar desde uma UBS sem computador, com 

a partir do uso de fichas até 

UBS com computador nos consultórios e salas de atendimento usando o sistema 

com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Esses sistemas estão disponíveis a 

SUS/AB PEC, um Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão, 

destinado a municípios cujas Unidades 

Básicas de Saúde são informatizadas, 

possuem algum grau de conectividade e 

contam com profissionais capacitados 

ua implantação. A versão 

inicial do software desta modalidade 

com prontuário eletrônico, o e-SUS/AB 

PEC, possui ferramentas para cadastro dos indivíduos no território, gestão da 

agenda dos profissionais, acolhimento à demanda espontânea, atendimento 

dual e registro de atividades coletivas. A versão seguinte do sistema já prevê 

inclusão de outras funcionalidades como abordagem familiar, controle de 



imunização, prontuário de saúde bucal, gestão da lista de espera de 

encaminhamentos, gestão do cuidado a 

Telessaúde e geração de relatórios dinâmicos. Também será possível monitorar 

pacientes faltosos e realizar controle de medicamentos e exames pelo computador.

O e-SUS/AB CDS, um Sistema com Coleta de Dados Simplifica

caráter transitório, a ser utilizado até que os municípios alcancem os padrões 

necessários para implantação do prontuário eletrônico, pois não é necessário que as 

UBS estejam informatizadas ou que tenham conexão a internet. Nesta modali

os dados são coletados em fichas de papel e substituirá os sistemas atuais (ex.: 

SIAB, HIPERDIA, SISPré

para desburocratizar e dar maior agilidade ao atendimento na AB, pois o profissional 

precisará preencher menos fichas. A versão inicial do sistema com Coleta de Dados 

Simplificada (CDS) contempla sete fichas de registro, que será integrado e 

simplificado. São elas: ficha de cadastro do domicílio e dos usuários, de atendimento 

individual, de atendimento odontológico, de atividades coletivas, de procedimentos e 

de visita domiciliar. 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Ser viços de Saúde (GRSS)

Em se tratando de saúde do trabalhador, o Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde (GRSS) possui sua relevância. É indubitável que a manipulação e o 

armazenamento inadequados trazem riscos de acidentes para o trabalhador. 

TAKADA (2003, p. 20), afirma que “a falta de segregação adequada dos resíduos 

perfurocortantes é causa direta do maior número

área de saúde. 

A falta de conhecimento sobre os riscos e agravos causados pelos Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS), tornou

apontando a falta de adequação em muitas clínicas, con

vigilância ambiental e de saúde pública. MOTA 

populações são especialmente suscetíveis de serem afetadas pelas questões 

ambientais, com redução da qualidade de vida e ampliação dos problemas de 

saúde” (MOTA et al. 2004, p.162). A falta de conhecimento sobre os impactos de 

imunização, prontuário de saúde bucal, gestão da lista de espera de 

encaminhamentos, gestão do cuidado a doenças crônicas, além de integração com 

Telessaúde e geração de relatórios dinâmicos. Também será possível monitorar 

pacientes faltosos e realizar controle de medicamentos e exames pelo computador.

SUS/AB CDS, um Sistema com Coleta de Dados Simplificada é um software de 

caráter transitório, a ser utilizado até que os municípios alcancem os padrões 

necessários para implantação do prontuário eletrônico, pois não é necessário que as 

UBS estejam informatizadas ou que tenham conexão a internet. Nesta modali

os dados são coletados em fichas de papel e substituirá os sistemas atuais (ex.: 

SIAB, HIPERDIA, SISPré-Natal). Desse modo, essa modalidade também contribui 

para desburocratizar e dar maior agilidade ao atendimento na AB, pois o profissional 

á preencher menos fichas. A versão inicial do sistema com Coleta de Dados 

Simplificada (CDS) contempla sete fichas de registro, que será integrado e 

simplificado. São elas: ficha de cadastro do domicílio e dos usuários, de atendimento 

mento odontológico, de atividades coletivas, de procedimentos e 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Ser viços de Saúde (GRSS)

Em se tratando de saúde do trabalhador, o Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

ossui sua relevância. É indubitável que a manipulação e o 

armazenamento inadequados trazem riscos de acidentes para o trabalhador. 

20), afirma que “a falta de segregação adequada dos resíduos 

perfurocortantes é causa direta do maior número de acidentes entre profissionais da 

A falta de conhecimento sobre os riscos e agravos causados pelos Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS), tornou-se uma preocupação ao analisar pesquisas 

apontando a falta de adequação em muitas clínicas, consultórios e às normas da 

vigilância ambiental e de saúde pública. MOTA et al. afirmam que “algumas 

populações são especialmente suscetíveis de serem afetadas pelas questões 

ambientais, com redução da qualidade de vida e ampliação dos problemas de 

OTA et al. 2004, p.162). A falta de conhecimento sobre os impactos de 
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imunização, prontuário de saúde bucal, gestão da lista de espera de 

doenças crônicas, além de integração com 

Telessaúde e geração de relatórios dinâmicos. Também será possível monitorar 

pacientes faltosos e realizar controle de medicamentos e exames pelo computador. 

da é um software de 

caráter transitório, a ser utilizado até que os municípios alcancem os padrões 

necessários para implantação do prontuário eletrônico, pois não é necessário que as 

UBS estejam informatizadas ou que tenham conexão a internet. Nesta modalidade, 

os dados são coletados em fichas de papel e substituirá os sistemas atuais (ex.: 

Natal). Desse modo, essa modalidade também contribui 

para desburocratizar e dar maior agilidade ao atendimento na AB, pois o profissional 

á preencher menos fichas. A versão inicial do sistema com Coleta de Dados 

Simplificada (CDS) contempla sete fichas de registro, que será integrado e 

simplificado. São elas: ficha de cadastro do domicílio e dos usuários, de atendimento 

mento odontológico, de atividades coletivas, de procedimentos e 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Ser viços de Saúde (GRSS)  

Em se tratando de saúde do trabalhador, o Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

ossui sua relevância. É indubitável que a manipulação e o 

armazenamento inadequados trazem riscos de acidentes para o trabalhador. 

20), afirma que “a falta de segregação adequada dos resíduos 

de acidentes entre profissionais da 

A falta de conhecimento sobre os riscos e agravos causados pelos Resíduos de 

se uma preocupação ao analisar pesquisas 

sultórios e às normas da 

. afirmam que “algumas 

populações são especialmente suscetíveis de serem afetadas pelas questões 

ambientais, com redução da qualidade de vida e ampliação dos problemas de 

OTA et al. 2004, p.162). A falta de conhecimento sobre os impactos de 



suas atividades laborais dentro e fora do serviço, a falha na segregação dos RSS 

será insistentemente um fator agravante na saúde das populações.

Além disso, MOTA et al. também chama atenção para o fato de que “os agentes 

mais freqüentemente presentes nos resíduos sólidos municipais e nos processos 

dos sistemas de seus gerenciamentos, capazes de interferir na saúde humana e no 

meio ambiente são: físicos, biológicos e 

Diante disso, o Município de Cachoeiro de Itapemirim entende a importância e a 

obrigatoriedade de todos os geradores de resíduos de serviços de saúde, de 

elaborar e executar um plano de gerenciamento de resíduos (PGRSS)

assim, o mesmo encontra

equipes. 

Objetivos Específicos 

• Adequar o manejo e disposição final dos resíduos gerados na Unidade Básica 

de Saúde no município de Cachoeiro de Itapemirim;

• Melhorar as medidas 

• Prevenir infecção cruzada e acidentes ocupacionais;

• Prover a saúde ocupacional, dos pacientes e do meio ambiente;

• Cumprir a legislação;

• Estimular mudança de comportamento e atitude por meio de treinamentos 

continuados; 

• Reduzir o volume e a massa de resíduos contaminados.

1.4.1.1 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro

as unidades de saúde a fim de proporcionar melhoras nos serviços oferecidos à 

população através dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)

aumentar a efetividade 

referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Isso significa, em síntese, uma 

estratégia de organização da clínica e do cuidado em saúde que acontece a partir da 

integração de equipes envolvidas na atenção às situações/problem

saúde da população. 

suas atividades laborais dentro e fora do serviço, a falha na segregação dos RSS 

será insistentemente um fator agravante na saúde das populações.

al. também chama atenção para o fato de que “os agentes 

mais freqüentemente presentes nos resíduos sólidos municipais e nos processos 

dos sistemas de seus gerenciamentos, capazes de interferir na saúde humana e no 

meio ambiente são: físicos, biológicos e químicos” (MOTA et al, 2004, p.163).

Diante disso, o Município de Cachoeiro de Itapemirim entende a importância e a 

obrigatoriedade de todos os geradores de resíduos de serviços de saúde, de 

elaborar e executar um plano de gerenciamento de resíduos (PGRSS)

assim, o mesmo encontra-se em processo de implantação e treinamento das 

Adequar o manejo e disposição final dos resíduos gerados na Unidade Básica 

de Saúde no município de Cachoeiro de Itapemirim; 

Melhorar as medidas de segurança e higiene no ambiente de saúde;

Prevenir infecção cruzada e acidentes ocupacionais; 

Prover a saúde ocupacional, dos pacientes e do meio ambiente;

Cumprir a legislação; 

Estimular mudança de comportamento e atitude por meio de treinamentos 

Reduzir o volume e a massa de resíduos contaminados. 

 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)  

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim possui interesse em reestruturar 

as unidades de saúde a fim de proporcionar melhoras nos serviços oferecidos à 

população através dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)

aumentar a efetividade e a resolubilidade. O trabalho do NASF é orientado pelo 

metodológico do apoio matricial. Isso significa, em síntese, uma 

estratégia de organização da clínica e do cuidado em saúde que acontece a partir da 

integração de equipes envolvidas na atenção às situações/problem
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suas atividades laborais dentro e fora do serviço, a falha na segregação dos RSS 

será insistentemente um fator agravante na saúde das populações. 

al. também chama atenção para o fato de que “os agentes 

mais freqüentemente presentes nos resíduos sólidos municipais e nos processos 

dos sistemas de seus gerenciamentos, capazes de interferir na saúde humana e no 

químicos” (MOTA et al, 2004, p.163). 

Diante disso, o Município de Cachoeiro de Itapemirim entende a importância e a 

obrigatoriedade de todos os geradores de resíduos de serviços de saúde, de 

elaborar e executar um plano de gerenciamento de resíduos (PGRSS). Sendo 

se em processo de implantação e treinamento das 

Adequar o manejo e disposição final dos resíduos gerados na Unidade Básica 

de segurança e higiene no ambiente de saúde; 

Prover a saúde ocupacional, dos pacientes e do meio ambiente; 

Estimular mudança de comportamento e atitude por meio de treinamentos 

de Itapemirim possui interesse em reestruturar 

as unidades de saúde a fim de proporcionar melhoras nos serviços oferecidos à 

população através dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), visando 

NASF é orientado pelo 

metodológico do apoio matricial. Isso significa, em síntese, uma 

estratégia de organização da clínica e do cuidado em saúde que acontece a partir da 

integração de equipes envolvidas na atenção às situações/problemas comuns de 



O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, nos últimos anos, vem mostrando 

significativos avanços desde sua criação pela constituição de 1988. Entre eles está a 

ampliação do número de Equipes de Saúde da Família, com cobertu

população brasileira e melhoria da assistência a saúde e de seus mecanismos 

gestores na Atenção Primária à saúde. 

A Atenção Primária à Saúde (APS) representa um complexo conjunto de 

conhecimentos, procedimentos e demandas numa intervenção 

aspectos para que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da 

população, tendo a atenção centrada na família, da orientação e participação 

comunitária e da competência cultural dos profissionais (STARFIELD, 2004). 

A APS prioriza uma abordagem preventiva e de promoção à saúde, contrariando o 

foco nos sintomas e na ação curativa centrada no médico para a produção de uma 

escuta, de um vínculo coletivo de profissionais da saúde e usuários (SUNDFELD, 

2010).  

Objetivos do NASF:  

• Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, ações e 

práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; 

• Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a 

cada uma das ações; 

• Ampliar a capacidade de i

promoção da saúde e demais ações voltadas a grupos de maior 

vulnerabilidade; 

• Contribuir na efetivação da articulação e integração do cuidado oferecido 

pelas ESF, pelo CAPS e Centros de Referência; 

• Atuar, de forma i

ESF e de Internação Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e 

atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos; 

• Acolher os usuários e humanizar a atenção; 

• Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se 

integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, 

lazer, entre outras; 

O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, nos últimos anos, vem mostrando 

significativos avanços desde sua criação pela constituição de 1988. Entre eles está a 

ampliação do número de Equipes de Saúde da Família, com cobertu

população brasileira e melhoria da assistência a saúde e de seus mecanismos 

gestores na Atenção Primária à saúde.  

A Atenção Primária à Saúde (APS) representa um complexo conjunto de 

conhecimentos, procedimentos e demandas numa intervenção 

aspectos para que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da 

população, tendo a atenção centrada na família, da orientação e participação 

comunitária e da competência cultural dos profissionais (STARFIELD, 2004). 

oriza uma abordagem preventiva e de promoção à saúde, contrariando o 

foco nos sintomas e na ação curativa centrada no médico para a produção de uma 

escuta, de um vínculo coletivo de profissionais da saúde e usuários (SUNDFELD, 

Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, ações e 

práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; 

Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a 

cada uma das ações;  

Ampliar a capacidade de intervenção coletiva das ESF nas ações de 

promoção da saúde e demais ações voltadas a grupos de maior 

Contribuir na efetivação da articulação e integração do cuidado oferecido 

pelas ESF, pelo CAPS e Centros de Referência;  

Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas 

ESF e de Internação Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e 

atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos; 

Acolher os usuários e humanizar a atenção;  

r coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se 

integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, 

lazer, entre outras;  
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O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, nos últimos anos, vem mostrando 

significativos avanços desde sua criação pela constituição de 1988. Entre eles está a 

ampliação do número de Equipes de Saúde da Família, com cobertura crescente na 

população brasileira e melhoria da assistência a saúde e de seus mecanismos 

A Atenção Primária à Saúde (APS) representa um complexo conjunto de 

conhecimentos, procedimentos e demandas numa intervenção ampla em diversos 

aspectos para que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da 

população, tendo a atenção centrada na família, da orientação e participação 

comunitária e da competência cultural dos profissionais (STARFIELD, 2004).  

oriza uma abordagem preventiva e de promoção à saúde, contrariando o 

foco nos sintomas e na ação curativa centrada no médico para a produção de uma 

escuta, de um vínculo coletivo de profissionais da saúde e usuários (SUNDFELD, 

Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, ações e 

práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas;  

Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a 

ntervenção coletiva das ESF nas ações de 

promoção da saúde e demais ações voltadas a grupos de maior 

Contribuir na efetivação da articulação e integração do cuidado oferecido 

ntegrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas 

ESF e de Internação Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e 

atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos;  

r coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se 

integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, 



• Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das 

atividades dos NAS

folders e outros veículos de informação; 

• Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o 

desenvolvimento e a implementação das ações e a medida de seu impacto 

sobre a situação de saúde, por

estabelecidos;  

• Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas 

que permitam a apropriação coletiva pelas ESF e os NASF do 

acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. 

Número e localização das equipes NASF

Atualmente o município possui estabelecimentos de saúde que fornecem o 

atendimento à população de acordo com a regionalização e características 

municipais.   Conforme preconizado pelo Ministério de Saúde 

Em  Cachoeiro de Itapemirim o município

regiões de saúde, a saber:   

Região I – Unidades Básicas: Abelardo Machado, Aquidaban, Novo Parque, Nossa Senhora 

da Penha, Nossa Senhora Aparecida, Village da Luz, São Luiz Gonzaga; 

Região II – Unidades Básicas: Amaral, Alto União, Paraíso, Otton Marins, Zumbi;

Região III – Aeroporto, Jardim Itapemirim, Gilson Carone, BNH de baixo, Coramara, Vila 

Rica; 

Região IV – Burarama, Conduru, Córrego dos Monos, Itaóca, São Vicente, Pacotuba, 

Soturno. 

Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das 

atividades dos NASF por meio de cartazes, jornais, informativos, faixas, 

outros veículos de informação;  

Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o 

desenvolvimento e a implementação das ações e a medida de seu impacto 

sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente 

Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas 

que permitam a apropriação coletiva pelas ESF e os NASF do 

acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

nsdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. 

Número e localização das equipes NASF  

Atualmente o município possui estabelecimentos de saúde que fornecem o 

atendimento à população de acordo com a regionalização e características 

Conforme preconizado pelo Ministério de Saúde – Diretrizes do NASF.

Nos termos da Portaria no 154, existem duas modalidades de 
Nasf: o Nasf 1, composto por no mínimo cinco profissionais 
com formação universitária, entre os seguintes: psicólogo, 
assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
médico ginecologista, profissional da educação física, médico 
homeopata, nutricionista, médico acupunturista, médico 
pediatra, médico psiquiatra e terapeuta ocupacional. Cada um 
desses Nasf deve estar vinculado a um mínimo de oito e 
máximo de 20 equipes de SF, exceto nos estados da Região 
Norte, onde o número mínimo passa a ser cinco.
da Saúde – Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a S
Família – Brasília – DF, 2010; p. 20) 

Cachoeiro de Itapemirim o município, na lógica do NASF

regiões de saúde, a saber:    

Unidades Básicas: Abelardo Machado, Aquidaban, Novo Parque, Nossa Senhora 

da Penha, Nossa Senhora Aparecida, Village da Luz, São Luiz Gonzaga; 

Unidades Básicas: Amaral, Alto União, Paraíso, Otton Marins, Zumbi;

Aeroporto, Jardim Itapemirim, Gilson Carone, BNH de baixo, Coramara, Vila 

Burarama, Conduru, Córrego dos Monos, Itaóca, São Vicente, Pacotuba, 
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Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das 

F por meio de cartazes, jornais, informativos, faixas, 

Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o 

desenvolvimento e a implementação das ações e a medida de seu impacto 

meio de indicadores previamente 

Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas 

que permitam a apropriação coletiva pelas ESF e os NASF do 

acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

nsdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada.  

Atualmente o município possui estabelecimentos de saúde que fornecem o 

atendimento à população de acordo com a regionalização e características 

Diretrizes do NASF. 

Nos termos da Portaria no 154, existem duas modalidades de 
Nasf: o Nasf 1, composto por no mínimo cinco profissionais 
com formação universitária, entre os seguintes: psicólogo, 

tente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
médico ginecologista, profissional da educação física, médico 
homeopata, nutricionista, médico acupunturista, médico 
pediatra, médico psiquiatra e terapeuta ocupacional. Cada um 

tar vinculado a um mínimo de oito e 
máximo de 20 equipes de SF, exceto nos estados da Região 
Norte, onde o número mínimo passa a ser cinco. (Ministério 

Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da 

, na lógica do NASF  é dividido em 4 

Unidades Básicas: Abelardo Machado, Aquidaban, Novo Parque, Nossa Senhora 

da Penha, Nossa Senhora Aparecida, Village da Luz, São Luiz Gonzaga;  

Unidades Básicas: Amaral, Alto União, Paraíso, Otton Marins, Zumbi; 

Aeroporto, Jardim Itapemirim, Gilson Carone, BNH de baixo, Coramara, Vila 

Burarama, Conduru, Córrego dos Monos, Itaóca, São Vicente, Pacotuba, 



De acordo com as tabelas abaixo, descrevem

localização dos NASF I. 

Tabela 25  – Unidades de referência para o NASF 

Unidade de 
Referência 

Nº de ESF 
vin culadas

UBS Jardim Itapemirim 
CNES: 3569035 

 Fonte: SEMUS/SAP 

 

Tabela 26 -  Composição de profissionais dos NASF

Unidade referência

UBS Jardim Itapemirim
CNES: 3569035

 

 

Processos de trabalho  

Ações de Atividade Física/Práticas Corporais 

Ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida da população, a redução dos 

agravos e dos danos decorrentes das doenças não

redução do consumo de medicamentos, que favoreçam a formação de redes de 

suporte social e que possibilitem a participação ativa dos usuários na elaboração de 

diferentes projetos terapêuticos. 

Ações de Reabilitação 

Ações que propiciem a redução de incapacidades e deficiências com vistas à 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, favorecendo sua 

combatendo a discriminação e ampliando o acesso ao sistema de saúde. 

De acordo com as tabelas abaixo, descrevem-se estes estabelecimentos e a 

  

Unidades de referência para o NASF I e ESF vinculadas em cada núcleo.

Nº de ESF 
culadas  ESF vinculadas População 

Abrangência

20 

Aeroporto (3 ESF), Jardim 
Itapemirim (3 ESF), Coramara (1 

ESF), Gilson Carone (1 ESF), 
Agostinho Simonato (1 ESF),   

Parque Laranjeiras (1 ESF), BNH 
de Baixo (1 ESF), BNH de Cima 
(1 ESF),  Otto Marins (1 ESF), 

Recanto (1 ESF), Elpídio Volpini 
– Valão (1 ESF), Vila Rica (1 

ESF), Zumbi (3 ESF), Córrego 
dos Monos (1 ESF); 

61.363

Composição de profissionais dos NASF e carga horária (CH) 

Unidade referência  Profissionais CH/semanal

UBS Jardim Itapemirim 
CNES: 3569035 

Assistente Social 
30
30

Farmacêutico  
20
20

Fisioterapeuta 
20
20

Nutricionista  30
Psicólogo 30

Total  200

 

Ações de Atividade Física/Práticas Corporais  

Ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida da população, a redução dos 

agravos e dos danos decorrentes das doenças não-transmissíveis, que favoreçam a 

redução do consumo de medicamentos, que favoreçam a formação de redes de 

ssibilitem a participação ativa dos usuários na elaboração de 

diferentes projetos terapêuticos.  

Ações que propiciem a redução de incapacidades e deficiências com vistas à 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, favorecendo sua 

combatendo a discriminação e ampliando o acesso ao sistema de saúde. 
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se estes estabelecimentos e a 

e ESF vinculadas em cada núcleo. 

População 
Abrangência  Endereço  

61.363 

Rua 
Wallace de 

Mello P. 
Barreto, 

Bairro: IBC 

carga horária (CH)  

CH/semanal  

30 
30 
20 
20 
20 
20 
30 
30 

200 h 

Ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida da população, a redução dos 

transmissíveis, que favoreçam a 

redução do consumo de medicamentos, que favoreçam a formação de redes de 

ssibilitem a participação ativa dos usuários na elaboração de 

Ações que propiciem a redução de incapacidades e deficiências com vistas à 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, favorecendo sua reinserção social, 

combatendo a discriminação e ampliando o acesso ao sistema de saúde.  



O processo de reabilitação, tendo em vista seu compromisso com a Inclusão Social, 

deve ocorrer o mais próximo possível da moradia, de modo a facilitar o acesso, a 

valorizar o saber da comunidade e a integrar

território.  

Assim, é fundamental que os serviços de atenção básica sejam fortalecidos para o 

cuidado da população com deficiência e suas equipes tenham os conhecimentos 

necessários à realização de uma atenção resolutiva e de qualidade, encaminhando 

adequadamente os usuários para os outros níveis de complexidade quando se fizer 

necessário.  

As ações de reabilitação devem ser multiprofissionais e transdisciplinares, provendo 

o desenvolvimento de responsabilidades compartilhadas no qual, por meio do 

entrosamento constante entre os diferentes profissionais, se formulem projetos 

terapêuticos únicos que considerem a pessoa, suas necessidades e o significado da 

deficiência no contexto f

constantemente avaliados na busca por ações mais adequadas e prover o melhor 

cuidado longitudinal aos usuários. 

Ações de Alimentação e Nutrição

Ações de promoção de práticas alimentares saudáveis em to

vida e respostas às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios 

alimentares, deficiências nutricionais e desnutrição, bem como aos planos 

terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não

A promoção de práticas alimentares saudáveis é um componente importante da 

promoção da saúde em todas as fases do ciclo da vida e abrange os problemas 

vinculados à desnutrição, incluindo as carências específicas, a obesidade e os 

demais distúrbios nutricio

transmissíveis.  

As ações de Alimentação e Nutrição integram o compromisso do setor saúde com 

relação aos componentes do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional criado 

pela Lei. nº 11.346, de 15 de setem

alimentação adequada.  

O processo de reabilitação, tendo em vista seu compromisso com a Inclusão Social, 

deve ocorrer o mais próximo possível da moradia, de modo a facilitar o acesso, a 

rizar o saber da comunidade e a integrar-se a outros equipamentos presentes no 

Assim, é fundamental que os serviços de atenção básica sejam fortalecidos para o 

cuidado da população com deficiência e suas equipes tenham os conhecimentos 

rios à realização de uma atenção resolutiva e de qualidade, encaminhando 

adequadamente os usuários para os outros níveis de complexidade quando se fizer 

As ações de reabilitação devem ser multiprofissionais e transdisciplinares, provendo 

envolvimento de responsabilidades compartilhadas no qual, por meio do 

entrosamento constante entre os diferentes profissionais, se formulem projetos 

terapêuticos únicos que considerem a pessoa, suas necessidades e o significado da 

deficiência no contexto familiar e social. Os resultados das ações deverão ser 

constantemente avaliados na busca por ações mais adequadas e prover o melhor 

cuidado longitudinal aos usuários.  

Ações de Alimentação e Nutrição 

Ações de promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases do ciclo da 

vida e respostas às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios 

alimentares, deficiências nutricionais e desnutrição, bem como aos planos 

terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não-transmissíveis. 

A promoção de práticas alimentares saudáveis é um componente importante da 

promoção da saúde em todas as fases do ciclo da vida e abrange os problemas 

vinculados à desnutrição, incluindo as carências específicas, a obesidade e os 

demais distúrbios nutricionais e sua relação com as doenças e agravos não

As ações de Alimentação e Nutrição integram o compromisso do setor saúde com 

relação aos componentes do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional criado 

pela Lei. nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, com vistas ao direito humano à 
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O processo de reabilitação, tendo em vista seu compromisso com a Inclusão Social, 

deve ocorrer o mais próximo possível da moradia, de modo a facilitar o acesso, a 

se a outros equipamentos presentes no 

Assim, é fundamental que os serviços de atenção básica sejam fortalecidos para o 

cuidado da população com deficiência e suas equipes tenham os conhecimentos 

rios à realização de uma atenção resolutiva e de qualidade, encaminhando 

adequadamente os usuários para os outros níveis de complexidade quando se fizer 

As ações de reabilitação devem ser multiprofissionais e transdisciplinares, provendo 

envolvimento de responsabilidades compartilhadas no qual, por meio do 

entrosamento constante entre os diferentes profissionais, se formulem projetos 

terapêuticos únicos que considerem a pessoa, suas necessidades e o significado da 

amiliar e social. Os resultados das ações deverão ser 

constantemente avaliados na busca por ações mais adequadas e prover o melhor 

das as fases do ciclo da 

vida e respostas às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios 

alimentares, deficiências nutricionais e desnutrição, bem como aos planos 

transmissíveis.  

A promoção de práticas alimentares saudáveis é um componente importante da 

promoção da saúde em todas as fases do ciclo da vida e abrange os problemas 

vinculados à desnutrição, incluindo as carências específicas, a obesidade e os 

nais e sua relação com as doenças e agravos não-

As ações de Alimentação e Nutrição integram o compromisso do setor saúde com 

relação aos componentes do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional criado 

bro de 2006, com vistas ao direito humano à 



Ações de Saúde Mental 

Atenção aos usuários e a familiares em situação de risco psicossocial ou doença 

mental que propicie o acesso ao sistema de saúde e à reinserção social. As ações 

de combate ao sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer doença e a 

questões subjetivas de entrave à adesão a práticas preventivas ou a incorporação 

de hábitos de vida saudáveis, as ações de enfrentamento de agravos vinculados ao 

uso abusivo de álcool e dr

discriminação. 

Ações de Serviço Social 

Ações de promoção da cidadania e de produção de estratégias que fomentem e 

fortaleçam redes de suporte social e maior integração entre serviços de saúde, seu 

território e outros equipamentos sociais, contribuindo para o desenvolvimento de 

ações intersetoriais para realização efetiva do cuidado. 

Considerando-se o contexto brasileiro, suas graves desigualdades sociais e a 

grande desinformação acerca dos direitos, as ações 

situar como espaço de promoção da cidadania e de produção de estratégias que 

fomentem e fortaleçam redes de suporte social propiciando uma maior integração 

entre serviços sociais e outros equipamentos públicos e os serviços de 

territórios adstritos, contribuindo para o desenvolvimento de ações intersetoriais que 

visem ao fortalecimento da cidadania. 

Agenda compartilhada 

As ações da reabilitação deverão ser constantemente acompanhadas por toda a 

equipe envolvida no processo de trabalho (do NASF ou da própria equipe de SF), na 

busca por ações mais adequadas e pela melhoria da gestão da APS. Assim, as 

Unidades Básicas de Saúde, os profissionais de reabilitação do NASF e a população 

devem trabalhar em conjunto na construçã

Isso significa que o trabalho depende do desenvolvimento de metas que deverão ser 

avaliadas, acompanhadas e de conhecimento e apropriação de todos.

 

 

Atenção aos usuários e a familiares em situação de risco psicossocial ou doença 

mental que propicie o acesso ao sistema de saúde e à reinserção social. As ações 

bate ao sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer doença e a 

questões subjetivas de entrave à adesão a práticas preventivas ou a incorporação 

de hábitos de vida saudáveis, as ações de enfrentamento de agravos vinculados ao 

uso abusivo de álcool e drogas e as ações de redução de danos e combate à 

 

Ações de promoção da cidadania e de produção de estratégias que fomentem e 

fortaleçam redes de suporte social e maior integração entre serviços de saúde, seu 

e outros equipamentos sociais, contribuindo para o desenvolvimento de 

ações intersetoriais para realização efetiva do cuidado.  

se o contexto brasileiro, suas graves desigualdades sociais e a 

grande desinformação acerca dos direitos, as ações de Serviço Social deverão se 

situar como espaço de promoção da cidadania e de produção de estratégias que 

fomentem e fortaleçam redes de suporte social propiciando uma maior integração 

entre serviços sociais e outros equipamentos públicos e os serviços de 

territórios adstritos, contribuindo para o desenvolvimento de ações intersetoriais que 

visem ao fortalecimento da cidadania.  

As ações da reabilitação deverão ser constantemente acompanhadas por toda a 

cesso de trabalho (do NASF ou da própria equipe de SF), na 

busca por ações mais adequadas e pela melhoria da gestão da APS. Assim, as 

Unidades Básicas de Saúde, os profissionais de reabilitação do NASF e a população 

devem trabalhar em conjunto na construção das ações de saúde em seu território. 

Isso significa que o trabalho depende do desenvolvimento de metas que deverão ser 

avaliadas, acompanhadas e de conhecimento e apropriação de todos.
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Atenção aos usuários e a familiares em situação de risco psicossocial ou doença 

mental que propicie o acesso ao sistema de saúde e à reinserção social. As ações 

bate ao sofrimento subjetivo associado a toda e qualquer doença e a 

questões subjetivas de entrave à adesão a práticas preventivas ou a incorporação 

de hábitos de vida saudáveis, as ações de enfrentamento de agravos vinculados ao 

ogas e as ações de redução de danos e combate à 

Ações de promoção da cidadania e de produção de estratégias que fomentem e 

fortaleçam redes de suporte social e maior integração entre serviços de saúde, seu 

e outros equipamentos sociais, contribuindo para o desenvolvimento de 

se o contexto brasileiro, suas graves desigualdades sociais e a 

de Serviço Social deverão se 

situar como espaço de promoção da cidadania e de produção de estratégias que 

fomentem e fortaleçam redes de suporte social propiciando uma maior integração 

entre serviços sociais e outros equipamentos públicos e os serviços de saúde nos 

territórios adstritos, contribuindo para o desenvolvimento de ações intersetoriais que 

As ações da reabilitação deverão ser constantemente acompanhadas por toda a 

cesso de trabalho (do NASF ou da própria equipe de SF), na 

busca por ações mais adequadas e pela melhoria da gestão da APS. Assim, as 

Unidades Básicas de Saúde, os profissionais de reabilitação do NASF e a população 

o das ações de saúde em seu território. 

Isso significa que o trabalho depende do desenvolvimento de metas que deverão ser 

avaliadas, acompanhadas e de conhecimento e apropriação de todos. 



Ações individuais 

As ações individuais constituirão o atendimento do profissional diretamente ao 

paciente contribuindo para a reabilitação do mesmo. Deverão ser encaminhadas ao 

NASF pela ESF regionalizada através de referência e contra

Ações coletivas 

As ações coletivas serão agendadas pelas ESF e efetuadas pelo NASF, sendo 

necessário o cadastro do paciente na Unidade Básica e referência ao NASF da 

região. Realização do atendimento compartilhado, para uma intervenção 

interdisciplinar, com troca de saberes, capac

gerando experiência para ambos os profissionais envolvidos. Com ênfase em estudo 

e discussão de casos e situações, realização de projeto terapêutico

orientações, espaços de reuniões, bem como consultas e interve

apoio por telefone, e-mail etc. 

Ações de assistência 

Parte deve ser reservada para atividades pedagógicas (exemplo: participação em 

reuniões de equipes de SF; discussões e construção de projetos terapêuticos e 

temas teóricos; atendimento 

Outra parte: atividades assistenciais diretas, quando for o caso. Disponibilidade de 

tempo reservado para as ações no território junto às equipes de SF. Disponibilidade 

para acessos diretos não progr

equipe de SF. Estimativas e revisões da agenda de atividades devem ser 

constantemente revistas em conjunto com os profissionais. 

Ações de apoio ao ESF 

Ações comuns nos territórios de sua responsabilidade 

articulada com as equipes de SF. Como o desenvolvimento do projeto de saúde no 

território, planejamentos, apoio aos grupos, trabalhos educativos, de inclusão social, 

enfrentamento da violência, ações junto aos equipamentos públicos, 

creches, igrejas, pastorais etc.

Do ponto de vista das responsabilidades individuais e coletivas dos profissionais do 

NASF, algumas considerações devem ser feitas, as metas a serem estipuladas para 

As ações individuais constituirão o atendimento do profissional diretamente ao 

paciente contribuindo para a reabilitação do mesmo. Deverão ser encaminhadas ao 

NASF pela ESF regionalizada através de referência e contra-referência. 

coletivas serão agendadas pelas ESF e efetuadas pelo NASF, sendo 

necessário o cadastro do paciente na Unidade Básica e referência ao NASF da 

região. Realização do atendimento compartilhado, para uma intervenção 

interdisciplinar, com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, 

gerando experiência para ambos os profissionais envolvidos. Com ênfase em estudo 

e discussão de casos e situações, realização de projeto terapêutico

orientações, espaços de reuniões, bem como consultas e interve

mail etc.  

Parte deve ser reservada para atividades pedagógicas (exemplo: participação em 

reuniões de equipes de SF; discussões e construção de projetos terapêuticos e 

temas teóricos; atendimento compartilhado; visitas domiciliares, quando necessário). 

Outra parte: atividades assistenciais diretas, quando for o caso. Disponibilidade de 

tempo reservado para as ações no território junto às equipes de SF. Disponibilidade 

para acessos diretos não programados ou contatos telefônicos, via internet, pela 

equipe de SF. Estimativas e revisões da agenda de atividades devem ser 

constantemente revistas em conjunto com os profissionais.  

 

Ações comuns nos territórios de sua responsabilidade desenvolvidas de forma 

articulada com as equipes de SF. Como o desenvolvimento do projeto de saúde no 

território, planejamentos, apoio aos grupos, trabalhos educativos, de inclusão social, 

enfrentamento da violência, ações junto aos equipamentos públicos, 

creches, igrejas, pastorais etc. 

Do ponto de vista das responsabilidades individuais e coletivas dos profissionais do 

NASF, algumas considerações devem ser feitas, as metas a serem estipuladas para 
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As ações individuais constituirão o atendimento do profissional diretamente ao 

paciente contribuindo para a reabilitação do mesmo. Deverão ser encaminhadas ao 

referência.  

coletivas serão agendadas pelas ESF e efetuadas pelo NASF, sendo 

necessário o cadastro do paciente na Unidade Básica e referência ao NASF da 

região. Realização do atendimento compartilhado, para uma intervenção 

itação e responsabilidades mútuas, 

gerando experiência para ambos os profissionais envolvidos. Com ênfase em estudo 

e discussão de casos e situações, realização de projeto terapêutico singular, 

orientações, espaços de reuniões, bem como consultas e intervenções conjuntas, 

Parte deve ser reservada para atividades pedagógicas (exemplo: participação em 

reuniões de equipes de SF; discussões e construção de projetos terapêuticos e 

compartilhado; visitas domiciliares, quando necessário). 

Outra parte: atividades assistenciais diretas, quando for o caso. Disponibilidade de 

tempo reservado para as ações no território junto às equipes de SF. Disponibilidade 

amados ou contatos telefônicos, via internet, pela 

equipe de SF. Estimativas e revisões da agenda de atividades devem ser 

desenvolvidas de forma 

articulada com as equipes de SF. Como o desenvolvimento do projeto de saúde no 

território, planejamentos, apoio aos grupos, trabalhos educativos, de inclusão social, 

enfrentamento da violência, ações junto aos equipamentos públicos, como escolas, 

Do ponto de vista das responsabilidades individuais e coletivas dos profissionais do 

NASF, algumas considerações devem ser feitas, as metas a serem estipuladas para 



os profissionais do NASF dependem da capacid

articular e trabalhar em conjunto com as equipes de ESF.

Ações de visita domiciliar

Intervenções específicas do profissional do NASF com os usuários e/ou famílias, 

com discussão e negociação a priori com os profissionais da 

responsáveis pelo caso, de forma que o atendimento individualizado pelo NASF se 

dê apenas em situações extremamente necessárias e, quando ocorrer, continuar 

mantendo contato com a equipe de SF, que não se descomprometeria com o caso, 

ao contrário, procuraria redefinir um padrão de seguimento complementar e 

compatível ao cuidado oferecido pelo NASF diretamente ao usuário, ou à família ou 

à comunidade.  

Infraestrutura física da Unidade de Referência para  o NASF 

NASF Região I :   

 

Metas, produtos e resultados esperados

Possibilitar às unidades de saúde, de acordo com a regionalização, o apoio 

necessário para que se desenvolvam com integralidade e resolutividade todas as 

ações mantendo a população devidamente assistida em relação às questões de 

saúde e bem-estar populacio

responsabilidade, população e equipe, as metas de trabalho deverão conter 

indicadores de resultado para a população, mas também indicadores de resultado 

da sua ação na equipe.  

Unidade de Saúde  de Jardim Itapemirim
01 recepção 

01 “área” de espera 

02 banheiros para os pacientes
02 banheiros para os funcionários
06 consultórios clínicos 

01 farmácia 

01 sala de vacina 

01 sala de curativo 

01 cozinha 

01 refeitório 

01 auditório com 02 banheiros
01 sala de apoio 

01 expurgo 

01 esterilização 

01 consultório odontológico 

01 almoxarifado 

os profissionais do NASF dependem da capacidade do profissional apoiador de 

articular e trabalhar em conjunto com as equipes de ESF. 

Ações de visita domiciliar 

Intervenções específicas do profissional do NASF com os usuários e/ou famílias, 

com discussão e negociação a priori com os profissionais da 

responsáveis pelo caso, de forma que o atendimento individualizado pelo NASF se 

dê apenas em situações extremamente necessárias e, quando ocorrer, continuar 

mantendo contato com a equipe de SF, que não se descomprometeria com o caso, 

rio, procuraria redefinir um padrão de seguimento complementar e 

compatível ao cuidado oferecido pelo NASF diretamente ao usuário, ou à família ou 

Infraestrutura física da Unidade de Referência para  o NASF  

 

 

 

 

 

 

 

Metas, produtos e resultados esperados  

Possibilitar às unidades de saúde, de acordo com a regionalização, o apoio 

necessário para que se desenvolvam com integralidade e resolutividade todas as 

opulação devidamente assistida em relação às questões de 

estar populacional. Como as equipes do NASF terão dois focos de 

responsabilidade, população e equipe, as metas de trabalho deverão conter 

indicadores de resultado para a população, mas também indicadores de resultado 

 

de Jardim Itapemirim  

02 banheiros para os pacientes 

02 banheiros para os funcionários 

01 auditório com 02 banheiros 
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ade do profissional apoiador de 

Intervenções específicas do profissional do NASF com os usuários e/ou famílias, 

com discussão e negociação a priori com os profissionais da equipe de SF 

responsáveis pelo caso, de forma que o atendimento individualizado pelo NASF se 

dê apenas em situações extremamente necessárias e, quando ocorrer, continuar 

mantendo contato com a equipe de SF, que não se descomprometeria com o caso, 

rio, procuraria redefinir um padrão de seguimento complementar e 

compatível ao cuidado oferecido pelo NASF diretamente ao usuário, ou à família ou 

 

Possibilitar às unidades de saúde, de acordo com a regionalização, o apoio 

necessário para que se desenvolvam com integralidade e resolutividade todas as 

opulação devidamente assistida em relação às questões de 

Como as equipes do NASF terão dois focos de 

responsabilidade, população e equipe, as metas de trabalho deverão conter 

indicadores de resultado para a população, mas também indicadores de resultado 



Monitoramento e Avaliação

A avaliação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da 

Subsecretaria de Atenção Primária, em supervisões periódicas a fim de monitorar e 

avaliar o apoio institucional previsto pelo NASF. Esta periodicidade poderá realizar

se trimestralmente. 

Na avaliação deverão constar tópicos relacionados ao atendimento adequado, 

satisfação do usuário e profissional, eficácia dos tratamentos adotados, freqüência, 

demanda excessiva, dentre outros aspectos que se fazem necessários para a 

execução dos serviços de saúde prestados por este estabelecimento.

A PMCI/SEMUS está em fase de implantação do NASF, conforme apresentado 

acima, aguardando a tramitação legal do Processo Seletivo Simplificado 

Nº 01/2017, para conclusão do processo de implantação

1.4.2 Atenção E specializada

1.4.2.1 Centro de Infectologia

O Centro Regional de Infectologia Abel Sant’Anna (CRIAS) atua no tratamento

referência em Vírus da Imunodeficiência Humana

Imunológica Adquirida (

Hepatites Virais e outras infectologias cuja abrangência é a população de Cachoeiro 

de Itapemirim e Micro Região Sul.

No Brasil, as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) de infecções de 

transmissão sexual na população 

• Sífilis: 937.000 

• Gonorréia: 1.541.800

• Clamídia: 1.967.200

• Herpes genital: 640.900

• HPV: 685.400 

 

Monitoramento e Avaliação  

avaliação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da 

Subsecretaria de Atenção Primária, em supervisões periódicas a fim de monitorar e 

avaliar o apoio institucional previsto pelo NASF. Esta periodicidade poderá realizar

Na avaliação deverão constar tópicos relacionados ao atendimento adequado, 

satisfação do usuário e profissional, eficácia dos tratamentos adotados, freqüência, 

demanda excessiva, dentre outros aspectos que se fazem necessários para a 

os de saúde prestados por este estabelecimento.

PMCI/SEMUS está em fase de implantação do NASF, conforme apresentado 

acima, aguardando a tramitação legal do Processo Seletivo Simplificado 

Nº 01/2017, para conclusão do processo de implantação. 

 
specializada  

de Infectologia  

O Centro Regional de Infectologia Abel Sant’Anna (CRIAS) atua no tratamento

Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome de Deficiência 

(HIV/AIDS), Doenças Sexualmente Transmissíveis

Hepatites Virais e outras infectologias cuja abrangência é a população de Cachoeiro 

de Itapemirim e Micro Região Sul. 

No Brasil, as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) de infecções de 

transmissão sexual na população sexualmente ativa, a cada ano, são:

Gonorréia: 1.541.800 

Clamídia: 1.967.200 

Herpes genital: 640.900 
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avaliação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através da 

Subsecretaria de Atenção Primária, em supervisões periódicas a fim de monitorar e 

avaliar o apoio institucional previsto pelo NASF. Esta periodicidade poderá realizar-

Na avaliação deverão constar tópicos relacionados ao atendimento adequado, 

satisfação do usuário e profissional, eficácia dos tratamentos adotados, freqüência, 

demanda excessiva, dentre outros aspectos que se fazem necessários para a 

os de saúde prestados por este estabelecimento. 

PMCI/SEMUS está em fase de implantação do NASF, conforme apresentado 

acima, aguardando a tramitação legal do Processo Seletivo Simplificado – SEMUS 

O Centro Regional de Infectologia Abel Sant’Anna (CRIAS) atua no tratamento de 

Síndrome de Deficiência 

Transmissíveis (DST), 

Hepatites Virais e outras infectologias cuja abrangência é a população de Cachoeiro 

No Brasil, as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) de infecções de 

sexualmente ativa, a cada ano, são:  



DST / HIV - AIDS 

Tabela 27 – Incidência e mortalidade

Ano  
Brasil

2012 21,4

2013 21,0

2014 20,2

2015 19,1
                         Fonte: Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / SIM / IBGE 

 

Brasil  

Gráfico 3  – Taxa de incidência e mortalidade HIV/AIDS no Brasil

 
Cachoeiro de Itapemirim 

Gráfico 4 – Taxa de incidência e mortalidade HIV/AIDS em Cachoeiro de Itapemirim

Causa :  

O aumento da taxa de incidência dos casos de AIDS se dá porque o município está 

oferecendo mais testes para a população, o que possibilita ampliar o

diagnóstico das pessoas infectadas pelo vírus do HIV. Quanto o aumento da taxa de 

mortalidade, o fator principal é que muitos não aceitam ou não recorrem aos testes e 

acabam descobrindo tardiamente, ou seja, quando a doença já está em estado 

avançado. 

Tendência : 

Diminuir a taxa de mortalidade.

21,4 21

6,2 6,2
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2012 2013 2014

Incidência e mortalidade – HIV / AIDS, (2012

Taxa de incidência  Taxa de mortalidade geral

rasil 
Cachoeiro de 

Itapemirim Brasil 
Cachoeiro de 

Itapemirim

21,4 31,2 6,2 8,8

21,0 35,6 6,2 9,7

20,2 28,5 6,2 5,8

19,1 24,4 6,0 3,4
Fonte: Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / SIM / IBGE – set/

 
Taxa de incidência e mortalidade HIV/AIDS no Brasil 

 
Taxa de incidência e mortalidade HIV/AIDS em Cachoeiro de Itapemirim 

 

O aumento da taxa de incidência dos casos de AIDS se dá porque o município está 

oferecendo mais testes para a população, o que possibilita ampliar o

diagnóstico das pessoas infectadas pelo vírus do HIV. Quanto o aumento da taxa de 

mortalidade, o fator principal é que muitos não aceitam ou não recorrem aos testes e 

acabam descobrindo tardiamente, ou seja, quando a doença já está em estado 

Diminuir a taxa de mortalidade. 

20,2
19,1

6,2 6

2014 2015

Taxa de 

incidência

Taxa de 

mortalidade 

geral
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5,8
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12 a 2015) 
Taxa de mortalidade geral  

Cachoeiro de 
Itapemirim 

8,8 

9,7 

5,8 

3,4 

set/2017 

O aumento da taxa de incidência dos casos de AIDS se dá porque o município está 

oferecendo mais testes para a população, o que possibilita ampliar o número de 

diagnóstico das pessoas infectadas pelo vírus do HIV. Quanto o aumento da taxa de 

mortalidade, o fator principal é que muitos não aceitam ou não recorrem aos testes e 

acabam descobrindo tardiamente, ou seja, quando a doença já está em estado 



Justificativa / Perspectiva Futura

Apesar de estar em terceiro lugar no 

ofertam teste de HIV, o município de Cachoeiro de Itapemirim está implementando 

ações para ampliar a testagem do HIV em todo município possibilitando, com essa 

ação, levar a população ao diagnóstico precoce.

SÍFILIS CONGÊNITA  

Tabela 28 – Incidência 

SÍFILIS CONGÊNITA

Taxa de incidência de Sífilis Congênita em 
menores de 1 ano (por 1.000 hab.)

Fonte:SINAN/SIM/SINASC/IBGE

Gráfico 5  –

Causa : 

Os casos de sífilis congênita no município de Cachoeiro de Itapemirim pers

embora as ações realizada

melhoria do pré-natal e a eliminação da sífilis por meio do diagnóstico precoce na 

gestação, da disponibilização da terapia e da ênfase na vigilância epidemiológica. 

Infelizmente, a cobertura de Programa 

assim como a qualidade da assistência do pré

incidência aconteceu porque através da implantação do Teste Rápido de Sífilis em 

2012 foi possível dimensionar o real número de casos de Sífilis

Cachoeiro de Itapemirim.

Tendência : 

Estabilizar e/ou diminuir a taxa de incidência de sífilis congênita.

 

T
a

x
a

Justificativa / Perspectiva Futura : 

Apesar de estar em terceiro lugar no ranking dos municípios capixabas que mais 

ofertam teste de HIV, o município de Cachoeiro de Itapemirim está implementando 

ampliar a testagem do HIV em todo município possibilitando, com essa 

ação, levar a população ao diagnóstico precoce.  

Incidência sífilis congênita em menores de 1 ano/1.000 habitantes

CONGÊNITA 2012 2013 2014

Taxa de incidência de Sífilis Congênita em 
menores de 1 ano (por 1.000 hab.) 

5,8 6,7 6,5

Fonte:SINAN/SIM/SINASC/IBGE 

 
– Taxa incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano

Os casos de sífilis congênita no município de Cachoeiro de Itapemirim pers

embora as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) para a 

natal e a eliminação da sífilis por meio do diagnóstico precoce na 

gestação, da disponibilização da terapia e da ênfase na vigilância epidemiológica. 

Infelizmente, a cobertura de Programa de Saúde da Família (PSF/PACS) é baixa 

assim como a qualidade da assistência do pré-natal. O aumento da taxa de 

incidência aconteceu porque através da implantação do Teste Rápido de Sífilis em 

2012 foi possível dimensionar o real número de casos de Sífilis

Cachoeiro de Itapemirim. 

Estabilizar e/ou diminuir a taxa de incidência de sífilis congênita. 
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dos municípios capixabas que mais 

ofertam teste de HIV, o município de Cachoeiro de Itapemirim está implementando 

ampliar a testagem do HIV em todo município possibilitando, com essa 

em menores de 1 ano/1.000 habitantes 

2014 2015 

6,5 9,2 

 
incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano 

Os casos de sífilis congênita no município de Cachoeiro de Itapemirim persistem, 

s pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) para a 

natal e a eliminação da sífilis por meio do diagnóstico precoce na 

gestação, da disponibilização da terapia e da ênfase na vigilância epidemiológica. 

de Saúde da Família (PSF/PACS) é baixa 

natal. O aumento da taxa de 

incidência aconteceu porque através da implantação do Teste Rápido de Sífilis em 

2012 foi possível dimensionar o real número de casos de Sífilis no município de 

 



Justificativa : 

Com a implantação da testagem rápida nas Unidades de Saúde, a SEMUS também 

volta sua atenção na luta contra a transmi

para filho durante a gestação ou na hora do parto.

Perspectiva Futura : 

Atingir 100% das Unidades de Saúde, até o ano de 2018, no que se refere à 

aplicação do teste rápido de sífilis durante o pré

 

HEPATITES VIRAIS 

Hepatite B 

Tabela 29 – 

Local

Brasil

Cachoeiro de Itapemirim
                         Fonte: Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / IBGE
 
 

Gráfico 6

 
Causa :  

A taxa do índice de detecção no município de Cachoeiro

do esperado para o município, equiparando ao país.

Tendência : 

Estabilizar e/ou diminuir o índice de detecção de novos casos.

Justificativa : 

Incentivar a população a participar das campanhas de prevenção e testagem à 

Hepatite B. 

Perspectiva Futura : 

Realizar as campanhas de prevenção, aumentar o número de testes oferecidos e 

intensificar a divulgação para alcançar a mobilização da população em geral.

8,5

7,8

2013

Com a implantação da testagem rápida nas Unidades de Saúde, a SEMUS também 

volta sua atenção na luta contra a transmissão vertical, aquela que passa de mãe 

para filho durante a gestação ou na hora do parto. 

Atingir 100% das Unidades de Saúde, até o ano de 2018, no que se refere à 

aplicação do teste rápido de sífilis durante o pré-natal. 

 Índice de Detecção Hepatite B – 0-29 anos por 100.000 hab.

Local  2013 2014 2015 

Brasil 8,5 8,4 8,0 

Cachoeiro de Itapemirim 7,8 2,4 8,1 
Fonte: Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / IBGE 

6 – Taxa índice de detecção Hepatite B (0-29 anos/100.000 hab.

A taxa do índice de detecção no município de Cachoeiro de Itapemirim está dentro 

do esperado para o município, equiparando ao país. 

Estabilizar e/ou diminuir o índice de detecção de novos casos. 

Incentivar a população a participar das campanhas de prevenção e testagem à 

Realizar as campanhas de prevenção, aumentar o número de testes oferecidos e 

intensificar a divulgação para alcançar a mobilização da população em geral.

8,4

8,0

2,4

8,1

2014 2015

Brasil

Cachoeiro de Itapemirim
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Com a implantação da testagem rápida nas Unidades de Saúde, a SEMUS também 

ssão vertical, aquela que passa de mãe 

Atingir 100% das Unidades de Saúde, até o ano de 2018, no que se refere à 

29 anos por 100.000 hab. 

 

29 anos/100.000 hab.) 

de Itapemirim está dentro 

Incentivar a população a participar das campanhas de prevenção e testagem à 

Realizar as campanhas de prevenção, aumentar o número de testes oferecidos e 

intensificar a divulgação para alcançar a mobilização da população em geral. 

Cachoeiro de Itapemirim



Hepatite C 

Tabela 30 – Índice de 

Local 

Brasil 

Cachoeiro de Itapemirim

Fonte: Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / IBGE 
SAGE - Serviço de Apoio à Gestão Estratégica

Gráfico 7  –

 
Causa :  

O aumento do índice de infecção de Hepatite C se dá porque o teste está mais 

acessível à população, o que possibilita ampliar o número de diagnóstico das 

pessoas infectadas pelo vírus da Hepatite C.

Tendência : 

Estabilizar e/ou diminuir o índice de detecção 

Justificativa : 

Incentivar a população a participar das campanhas de prevenção e realização dos 

testes de Hepatite C. 

Perspectiva Futura : 

Realizar as campanhas de prevenção, aumentar o número de testes oferecidos e 

intensificar a divulgação 

 

� SAE – Serviço de A
Aconselhamento 

Tabela
Profissionais 

Assistente Social 
Enfermeiro 
Farmacêutico 
Médico 
Nutricionista 
Psicólogo 

TOTAL 

13

1,9

2013

Índice de Detecção Hepatite C (0 - 29 anos) por 100.000 hab.
HEPATITE C 

2013 2014 2015 2016

13,0 12,1 13,4 13,3

Cachoeiro de Itapemirim 1,9 1,0 1,9                                                   0,5

Fonte: Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / IBGE - xxx/201
Serviço de Apoio à Gestão Estratégica 

– Taxa de índice de detecção Hepatite C (0-29 anos/100.000 hab.

aumento do índice de infecção de Hepatite C se dá porque o teste está mais 

acessível à população, o que possibilita ampliar o número de diagnóstico das 

pessoas infectadas pelo vírus da Hepatite C. 

Estabilizar e/ou diminuir o índice de detecção de novos casos. 

Incentivar a população a participar das campanhas de prevenção e realização dos 

Realizar as campanhas de prevenção, aumentar o número de testes oferecidos e 

intensificar a divulgação para alcançar a mobilização da população em geral.

Assistência Especializada / CTA – Centro de

Tabela  31 – Atendimentos do SAE / CTA, (2013 a 2016
2013 2014 2015 
491 525 618 

1.185 3.063 2.156 

2.183 5.222 4.491 

3.332 4.502 4.843 
2.176 82 85 

50 1.428 793 
9.417 14.822 12.986 

12,1 13,4

13,3

1 1,9
0,5

2014 2015 2016

Brasil Cachoeiro de Itapemirim
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por 100.000 hab. 

2016 

13,3 

0,5 

/2017 

 
29 anos/100.000 hab.) 

aumento do índice de infecção de Hepatite C se dá porque o teste está mais 

acessível à população, o que possibilita ampliar o número de diagnóstico das 

Incentivar a população a participar das campanhas de prevenção e realização dos 

Realizar as campanhas de prevenção, aumentar o número de testes oferecidos e 

para alcançar a mobilização da população em geral. 

Centro de  Testagem e 

6) 
2016 
681 

1.532 

8.133 

4.868 
92 

1.240 
16.546 

13,3

0,5

2016



Fonte: SEMUS/SAS/GUR/CRIAS

Gráfico 
 
Causa :  

Os números de atendimentos estão oscilando nos últimos anos devido a grande 

rotatividade de profissionais e alguns meses sem profissionais tais como 

assistente social. 

Tendência : 

Aumento do número de atendimentos.

Justificativa : 

Através das campanhas de testagem, ocorre um aumento de diagnóstico de 

HIV/SÍFILIS e HEPATITES B e C e, consequentemente ocasiona aumento do 

número de atendimentos.

Perspectiva Futura : 

Intensificação as Campanhas de Incentivo à Testagem em todas as unidades de 

saúde do município anualmente; Implementação dos Bancos de Preservativos e 

Abastecimento Mensal com materiais de prevenção em todas as unidades de saúde; 

Implementação da Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), onde desenvolvemos o 

projeto em todas as escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim, palestras, 

oficinas, ação em saúde dentre outros.

Proposição para período do Plano (2018

Sede adequada com mais c

auditório e ampliação da equipe técnica/administrativa.

 

0

Assistente Social

Enfermeiro

Farmacêutico

Médico

Nutricionista

Psicólogo

SEMUS/SAS/GUR/CRIAS 

Gráfico 8 – Atendimentos SAE / CTA, (2009 a 2012) 

Os números de atendimentos estão oscilando nos últimos anos devido a grande 

rotatividade de profissionais e alguns meses sem profissionais tais como 

Aumento do número de atendimentos. 

Através das campanhas de testagem, ocorre um aumento de diagnóstico de 

HIV/SÍFILIS e HEPATITES B e C e, consequentemente ocasiona aumento do 

número de atendimentos. 

Intensificação as Campanhas de Incentivo à Testagem em todas as unidades de 

saúde do município anualmente; Implementação dos Bancos de Preservativos e 

Abastecimento Mensal com materiais de prevenção em todas as unidades de saúde; 

mentação da Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), onde desenvolvemos o 

projeto em todas as escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim, palestras, 

oficinas, ação em saúde dentre outros. 

Proposição para período do Plano (2018 -2021) 

Sede adequada com mais consultórios, incluindo um consultório odontológico e, um 

auditório e ampliação da equipe técnica/administrativa. 
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Os números de atendimentos estão oscilando nos últimos anos devido a grande 

rotatividade de profissionais e alguns meses sem profissionais tais como psicólogo e 

Através das campanhas de testagem, ocorre um aumento de diagnóstico de 

HIV/SÍFILIS e HEPATITES B e C e, consequentemente ocasiona aumento do 

Intensificação as Campanhas de Incentivo à Testagem em todas as unidades de 

saúde do município anualmente; Implementação dos Bancos de Preservativos e 

Abastecimento Mensal com materiais de prevenção em todas as unidades de saúde; 

mentação da Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), onde desenvolvemos o 

projeto em todas as escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim, palestras, 

onsultórios, incluindo um consultório odontológico e, um 

9000

2016

2015

2014

2013



1.4.2.2 Centro de Reabilitação Física

O Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF) 

reabilitação física e funcional de adultos e crianças nas seguintes especialidades: 

doenças neurológicas, neuropediátricas, cardiovasculares, respiratórias, 

ortopédicas, traumato ortopédicas, no pré e pós

geriatria, em atendimentos aos amputados desde a preparação para receber a 

prótese até a pós protetização, RPG e hidroterapia. A unidade conta com uma 

equipe multidisciplinar composta por médicos ortopedistas, fisioterapeutas, 

fonoaudióloga, psicóloga

humanizado, preparada para receber o usuário. 

referência na região sul capixaba em tratamento fisioterápico.

Tabela 32 – Atendimentos
 

Ortopédico 
Fisioterápico 
Fonoaudiológico 
Psicológico 
Assistência Social 
TOTAL 
% crescimento  
ref. ano anteior 

                 Fonte:SEMUS/SE/GRCA 

 

Gráfico 9
 

Causa :  

O aumento no número de atendimentos ocorreram devido ao aumento e adequação 

no quantitativo da equipe multidisciplinar (Fonoaudiólogo, Psicólogo, Assistente 

Social, Fisioterapeuta e Médico) e adequação da infraestrutura física. 

Tendência : 

A tendência é manutenção do quantitativo de atendimentos, com discreto aumento 

gradativo nos próximos anos.

25.378

2012

Centro de Reabilitação Física  

O Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF) é uma unidade referência em 

reabilitação física e funcional de adultos e crianças nas seguintes especialidades: 

doenças neurológicas, neuropediátricas, cardiovasculares, respiratórias, 

ortopédicas, traumato ortopédicas, no pré e pós-operatório, em urologia

geriatria, em atendimentos aos amputados desde a preparação para receber a 

prótese até a pós protetização, RPG e hidroterapia. A unidade conta com uma 

equipe multidisciplinar composta por médicos ortopedistas, fisioterapeutas, 

fonoaudióloga, psicóloga, e assistente social. Dispõe de um serviço de qualidade e 

humanizado, preparada para receber o usuário. Destacando o reconhecimento como 

referência na região sul capixaba em tratamento fisioterápico. 

Atendimentos por especialidade – CEMURF, (2012
2012 2013 2014 2015
3.477 2540 2.636 3.624

20.534 29.101 39.727 42.158
544 576 857 954
753 776 876 959
70 70 1.823 1.482

25.377 33.063 45.919 49.177

- 30% 39% 7%

 – Atendimentos série histórica – CEMURF, (2012 a 201

aumento no número de atendimentos ocorreram devido ao aumento e adequação 

no quantitativo da equipe multidisciplinar (Fonoaudiólogo, Psicólogo, Assistente 

Social, Fisioterapeuta e Médico) e adequação da infraestrutura física. 

tenção do quantitativo de atendimentos, com discreto aumento 

gradativo nos próximos anos. 

25.378
33.063

45.919 49.177
58.484

2012 2013 2014 2015 2016

Atendimentos
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é uma unidade referência em 

reabilitação física e funcional de adultos e crianças nas seguintes especialidades: 

doenças neurológicas, neuropediátricas, cardiovasculares, respiratórias, 

operatório, em urologia, em 

geriatria, em atendimentos aos amputados desde a preparação para receber a 

prótese até a pós protetização, RPG e hidroterapia. A unidade conta com uma 

equipe multidisciplinar composta por médicos ortopedistas, fisioterapeutas, 

, e assistente social. Dispõe de um serviço de qualidade e 

Destacando o reconhecimento como 

12 a 2016) 
2015 2016 
3.624 3.943 

42.158 51.007 

954 746 

959 1.338 

1.482 1.450 

49.177 58.484 

7% 19% 

 
a 2016) 

aumento no número de atendimentos ocorreram devido ao aumento e adequação 

no quantitativo da equipe multidisciplinar (Fonoaudiólogo, Psicólogo, Assistente 

Social, Fisioterapeuta e Médico) e adequação da infraestrutura física.  

tenção do quantitativo de atendimentos, com discreto aumento 



Justificativa : 

A elevação das doenças e agravos não transmissíveis (sequelas de acidentes 

automobilísticos, motociclísticos…)

elevar o número de pacientes nos próximos anos, caso nenhuma medida 

educacional seja realizada e assimilada pela população. 

Perspectiva Futura/ Proposição para o período do Pl ano

Atualmente o quadro funcional encontra

ampliada, acessível e bem equipada. Desta forma a tendência se mantém, com 

aumento constante de atendimentos de qualidade prestados à população pela 

unidade do CEMURF. 

  

1.4.2.3 Triagem Auditiva Neonatal Universal (

Tabela 33 

SERVIÇO 

Emissões Otoacústicas Evocadas

Terapia Fonoaudiológica 

Consulta de profissionais de nível superior

BERA5 

Avaliação Comportamental 

Consulta Médica em Atenção Especial

TOTAL 
Fonte: SEMUS/SAS/TANU 

As Emissões Otoacústicas se mantiveram estáveis desde 2013. O exame BERA não 

está sendo realizado devido a falta de calibração e de profissional qualificado. Os 

demais serviços estão mantendo

Gráfico 

                                                          
5
 Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico

4.114

2012

Atendimentos 

A elevação das doenças e agravos não transmissíveis (sequelas de acidentes 

automobilísticos, motociclísticos…), seguindo os dados epidemiológicos

elevar o número de pacientes nos próximos anos, caso nenhuma medida 

educacional seja realizada e assimilada pela população.  

Perspectiva Futura/ Proposição para o período do Pl ano : 

Atualmente o quadro funcional encontra-se completo, a unidade reformada

ampliada, acessível e bem equipada. Desta forma a tendência se mantém, com 

aumento constante de atendimentos de qualidade prestados à população pela 

Triagem Auditiva Neonatal Universal ( TANU) 

 – Série histórica atendimento TANU, (2012-2016

2012 2013 2014 2015

Emissões Otoacústicas Evocadas 3.460 2.112 2.312 3.175

323 844 406 520

Consulta de profissionais de nível superior 38 233 256 139

212 151 86 

36 136 224 134

Consulta Médica em Atenção Especial 45 266 271 204

4.114 3.742 3.555 4.172

As Emissões Otoacústicas se mantiveram estáveis desde 2013. O exame BERA não 

está sendo realizado devido a falta de calibração e de profissional qualificado. Os 

demais serviços estão mantendo-se estáveis. 

Gráfico 10 – Série histórica atendimento TANU, (2012-2016)

                   

Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico 

3.742

3.555 4.172

3.778

2013 2014 2015 2016

Atendimentos - 2012 a 2016

Atendimentos
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A elevação das doenças e agravos não transmissíveis (sequelas de acidentes 

seguindo os dados epidemiológicos, tende a 

elevar o número de pacientes nos próximos anos, caso nenhuma medida 

se completo, a unidade reformada e 

ampliada, acessível e bem equipada. Desta forma a tendência se mantém, com 

aumento constante de atendimentos de qualidade prestados à população pela 

2016) 

2015 2016 TOTAL 

3.175 2.830 13.889 

520 533 2.626 

139 134 800 

0 0 449 

134 25 555 

204 256 1.042 

4.172 3.778 19.361 

As Emissões Otoacústicas se mantiveram estáveis desde 2013. O exame BERA não 

está sendo realizado devido a falta de calibração e de profissional qualificado. Os 

 
6) 

3.778

2016



Tendência : 

A tendência dos serviços da TANU é alcançar o máximo de cobertura no 

atendimento a recém-

credenciados com a TANU, além de estabelecer políticas públicas e ações para a 

inclusão dos portadores de deficiência auditiva (estabelecimentos que aderiram ao 

Programa). 

Justificativa : 

Detecção, diagnóstico e reabilitação de todos os recém

deficiência auditiva de Cachoeiro de Itapemirim. A TANU cumpre e amplia o 

atendimento previsto na Lei Federal nº. 12.303/2010, que torna obrigatória a 

realização gratuita do Teste da Orelhinha em todos os hospitais e maternidades, 

para identificação precoce de surdez nos recém

detecção do problema, é possível solucionar os casos diagnosticados com a 

indicação e realização de tratamento adequado, sem custo para o paciente e sua 

família. 

Perspectiva futura : 

Ampliação do número de atendimentos, aumentando a cobertura dos serviços 

prestados. 

1.4.2.4 Laboratório de 

Os exames de raios-X são realizados tanto no Centro Municipal de Saúde Bolívar de 

Abreu (CMS) quanto no Centro Municipal de Saúde Paulo Pereira Gomes 

os exames de ultrassom são realizados apenas no PPG.

Tabela 34

Exame 2012 

Ultrassonografia 1.831
Raio-X 24.435

  Fonte: SEMUS/SE/GRCA 

 

Gráfico 

A tendência dos serviços da TANU é alcançar o máximo de cobertura no 

-nascidos nos hospitais de Cachoeiro

credenciados com a TANU, além de estabelecer políticas públicas e ações para a 

inclusão dos portadores de deficiência auditiva (estabelecimentos que aderiram ao 

Detecção, diagnóstico e reabilitação de todos os recém-nascidos vivos com 

deficiência auditiva de Cachoeiro de Itapemirim. A TANU cumpre e amplia o 

atendimento previsto na Lei Federal nº. 12.303/2010, que torna obrigatória a 

realização gratuita do Teste da Orelhinha em todos os hospitais e maternidades, 

identificação precoce de surdez nos recém-nascidos. Em Cachoeiro, além da 

detecção do problema, é possível solucionar os casos diagnosticados com a 

indicação e realização de tratamento adequado, sem custo para o paciente e sua 

Ampliação do número de atendimentos, aumentando a cobertura dos serviços 

aboratório de Imagem  

X são realizados tanto no Centro Municipal de Saúde Bolívar de 

Abreu (CMS) quanto no Centro Municipal de Saúde Paulo Pereira Gomes 

os exames de ultrassom são realizados apenas no PPG. 

34 – Exames por imagem – PPG e CMS, (2012 a 201

 2013 2014 2015 2016

1.831 3.212 1.947 2.189 2.165
24.435 29.885 31.241 23.290 23.634

 
Gráfico 11 – Exames por Imagem – PPG e CMS, 2012 a 2016 

1.831 3.212 1.947 2.189 2.165

24.435
29.885 31.241

23.290
23.634

2012 2013 2014 2015 2016

Ultrassonografia Raio-X
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A tendência dos serviços da TANU é alcançar o máximo de cobertura no 

nascidos nos hospitais de Cachoeiro de Itapemirim 

credenciados com a TANU, além de estabelecer políticas públicas e ações para a 

inclusão dos portadores de deficiência auditiva (estabelecimentos que aderiram ao 

nascidos vivos com 

deficiência auditiva de Cachoeiro de Itapemirim. A TANU cumpre e amplia o 

atendimento previsto na Lei Federal nº. 12.303/2010, que torna obrigatória a 

realização gratuita do Teste da Orelhinha em todos os hospitais e maternidades, 

nascidos. Em Cachoeiro, além da 

detecção do problema, é possível solucionar os casos diagnosticados com a 

indicação e realização de tratamento adequado, sem custo para o paciente e sua 

Ampliação do número de atendimentos, aumentando a cobertura dos serviços 

X são realizados tanto no Centro Municipal de Saúde Bolívar de 

Abreu (CMS) quanto no Centro Municipal de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG). Já 

a 2016) 
2016 TOTAL 

2.165 11.344 
23.634 132.485 

 



1.4.3 Assistência Odontológica

1.4.3.1 Ações Básicas de Saúde Bucal

Tabela 

SERVIÇO 
2010

Pacientes 
Atendidos 224.525

Procedimentos 658.960

TOTAL 883.485

Fonte: SEMUS/SAS/GPSB 

 

Na Atenção Primária a Equipe de Saúde Bucal (ESB) se ocupa das patologias mais 

prevalentes que acometem a saúde bucal nas comunidades, quais sejam: Cár

dentária, Doença periodental,

Traumatismos dentários,

Tabela 

Competência 

Nº ESB 

               Fonte: SEMUS/SAP/GPSB

 
A diminuição no número de equipes nos anos 2015 e 2016 ocorreu devido a 

cancelamento ou a não renovação de contratos

família e o fechamento de várias unidades odontológicas.

 
1.4.3.2 CEO – Centro de Especialidade Odontológica

Os Centros de Especialidades Odontológic

de Itapemirim estão preparados para oferecer à população os seguintes serviços: 

Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; 

Periodontia especializada; Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 

Endodontia; Atendimento a 

Dentária. Em 2013 o município aderiu ao PMAQ

Tabela 37 – Centro de Especialidade Odontológica

 
Atendimentos 
Procedimentos 

TOTAL 
          Fonte: SEMUS/SAS/GPSB

Assistência Odontológica  

Ações Básicas de Saúde Bucal  

Tabela 35 – Produção Odontológica (Série histórica) 

ANO 

2010 2011 2012 2013 2014 

224.525 222.693 201.313 207.352 341.572 

658.960 458.586 438.752 462.518 459.392 

883.485 681.279 640.065 669.870 800.964 

Na Atenção Primária a Equipe de Saúde Bucal (ESB) se ocupa das patologias mais 

prevalentes que acometem a saúde bucal nas comunidades, quais sejam: Cár

dentária, Doença periodental, gengivite e periodontite, 

, Fuorose dentária, Edentulismo e má oclusão.

Tabela 36 – Equipe de Saúde Bucal na ESF 

 Dez/2012 Dez/2013 Dez/2014 Dez/2015 D

09 10 12 03 
Fonte: SEMUS/SAP/GPSB 

o número de equipes nos anos 2015 e 2016 ocorreu devido a 

cancelamento ou a não renovação de contratos de trabalho de odontólogos da 

o de várias unidades odontológicas. 

Centro de Especialidade Odontológica  

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO I e II) do município de Cachoeiro

de Itapemirim estão preparados para oferecer à população os seguintes serviços: 

Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; 

Periodontia especializada; Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 

Endodontia; Atendimento a portadores de necessidades especiais e Prótese 

Em 2013 o município aderiu ao PMAQ/CEO. 

Centro de Especialidade Odontológica (CEO I e II) – Quadro comparativ

2012 2013 2014 2015 
16.522 17.017 19.429 18.177 
42.531 44.232 45.939 35.200 

59.053 61.249 65.368 53.377 
GPSB 
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2015 2016 

110.247 83.853 

166.494 243.690 

276.741 327.543 

Na Atenção Primária a Equipe de Saúde Bucal (ESB) se ocupa das patologias mais 

prevalentes que acometem a saúde bucal nas comunidades, quais sejam: Cárie 

 Câncer de boca, 

á oclusão. 

Dez/2016 

02 

o número de equipes nos anos 2015 e 2016 ocorreu devido a 

de trabalho de odontólogos da 

) do município de Cachoeiro 

de Itapemirim estão preparados para oferecer à população os seguintes serviços: 

Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; 

Periodontia especializada; Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 

portadores de necessidades especiais e Prótese 

Quadro comparativo 

2016 
10.193 
12.936 

23.129 



1.4.3.3 Laboratório de Prótese Dentária

O LRPD foi implantado em 2008 através da Portaria MS/GM nº

Inicialmente confeccionava 30 próteses

ocorre nas unidades da rede básica odontológica. 

pela equipe do CEO que confirma a necessidade da prótese em encaminha para o

LRPD. 

A redução no número em 2016 ocorreu devido a falta de insumos para confecção de 

préteses. 

Tabela 

                                                           
 

1.4.3.4 Laboratório Municipal

Policlínica Municipal Bolívar de Abreu

Tabela 39  – Produção Ambulatorial 

Tipos de Serviços  

Pacientes Atendidos 

Exames realizados 
                      Fonte: SEMUS/SAS/Laboratório

Gráfico 12  – Evolução exames laboratoriais

 

O Laboratório Municipal vem operando com equipamentos adequados ainda que, 

com uma estrutura física inadequada. Atua com equipamentos interfaceados 

trazendo melhoria e qualidade nos serviços prestados, o que permite minimizar os 

erros e agilizar os prazos 

da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (www.cachoeiro.es.gov.br).

4.533

20.782

2012

Pacientes Atendidos

3
2

.0
7

5
 

Laboratório de Prótese Dentária  

O LRPD foi implantado em 2008 através da Portaria MS/GM nº 

Inicialmente confeccionava 30 próteses/mês. O processo de triagem dos pacientes 

ocorre nas unidades da rede básica odontológica. A segunda a

que confirma a necessidade da prótese em encaminha para o

no número em 2016 ocorreu devido a falta de insumos para confecção de 

Tabela 38 – Produção de Próteses Dentárias, 2013 a 2016 

Ano Nº Próteses/ano 
2013 510 
2014 473 

2015 577 

2016 245 
           Fonte: SEMUS/SAS/GPSB 

Laboratório Municipal  de Análises Clínicas 

Policlínica Municipal Bolívar de Abreu 

Produção Ambulatorial de Exames Laboratoriais CMS, 

2014 
(a) 

2015 
(b) 

2016 
(c) 

Variação %  
(c/b) 

 4.533 17.343 20.611 18,8% 

20.782 104.387 122.799 17,6% 
SEMUS/SAS/Laboratório 

 
Evolução exames laboratoriais CMS, 2011 a 2016 

O Laboratório Municipal vem operando com equipamentos adequados ainda que, 

com uma estrutura física inadequada. Atua com equipamentos interfaceados 

trazendo melhoria e qualidade nos serviços prestados, o que permite minimizar os 

erros e agilizar os prazos de entrega. Os laudos são disponibilizados via web, no site 

da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (www.cachoeiro.es.gov.br).

17.343
20.611

104.387 122.799

2013 2014

Pacientes Atendidos Exames realizados
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 171, de 29/01/2008. 

O processo de triagem dos pacientes 

A segunda análise é realizada 

que confirma a necessidade da prótese em encaminha para o 

no número em 2016 ocorreu devido a falta de insumos para confecção de 

 

, (2011 a 2016) 

 Acumulado  
2014/2016 

354% 

490% 

O Laboratório Municipal vem operando com equipamentos adequados ainda que, 

com uma estrutura física inadequada. Atua com equipamentos interfaceados 

trazendo melhoria e qualidade nos serviços prestados, o que permite minimizar os 

de entrega. Os laudos são disponibilizados via web, no site 

da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (www.cachoeiro.es.gov.br). 



O Laboratório Municipal participa do controle de ensaios de proficiências externo e 

interno através de empresa 

Está à disposição da população de Cachoeiro de Itapemirim para prestar serviços de 

alta qualidade nas áreas de: hematologia, imuno

parasitologia, sorologia, e nos prog

hanseníase e leishmaniose.

Seus colaboradores são capacitados frequentemente para melhor atenção aos 

pacientes/clientes e realização dos serviços prestados.

1.4.4 Regulação de Consultas, Cirurgias e Exames Especial izados

Em setembro de 2015 foi implantado o Sistema Nacional de Regulação (SISREG) 

na Secretária Municipal de Sa

para gerenciamento de todo complexo regulatório, que permite ao operador inserir 

consultas, exames e cirurgia através de solicitação feita pela rede básica (UBS) e 

dos retornos da rede especializada.

Tem como objetivo a organização e controle do fluxo de acesso aos serviços da 

saúde, visando a humaniza

por classificação de risco. Este sistema é fornecido pelo Ministério da Saúde de 

forma gratuita sendo sua utilização não compulsória, como forma de auxiliar a 

regulação de acesso. 

A Coordenação Geral de Regulação e Avaliação 

implementar a Política Nacional de Regulação e Avaliação, instituída pel

GM/MS nº 1.559/2008. 

 
Causa 

O motivo da implantação do Sistema Nacional de Regulação é porque o sistema 

visa regular as vagas ofertadas pelos prestadores

absenteísmo nas consultas, exames e cirurgias, 

atendimento humanizado ao usuário.

Tendência 

A tendência é sistematizar a Atenção Primária

Saúde tendo acesso ao sistema, pode

O Laboratório Municipal participa do controle de ensaios de proficiências externo e 

empresa contratada, atendendo as exigências da RDC 302/2005.

Está à disposição da população de Cachoeiro de Itapemirim para prestar serviços de 

alta qualidade nas áreas de: hematologia, imuno-hematologia, bioquímica, urinálise, 

parasitologia, sorologia, e nos programas de diagnósticos de tuberculose, 

hanseníase e leishmaniose. 

Seus colaboradores são capacitados frequentemente para melhor atenção aos 

pacientes/clientes e realização dos serviços prestados. 

Regulação de Consultas, Cirurgias e Exames Especial izados

setembro de 2015 foi implantado o Sistema Nacional de Regulação (SISREG) 

na Secretária Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, sistema online(web), 

para gerenciamento de todo complexo regulatório, que permite ao operador inserir 

cirurgia através de solicitação feita pela rede básica (UBS) e 

dos retornos da rede especializada. 

organização e controle do fluxo de acesso aos serviços da 

saúde, visando a humanizar o atendimento do usuário e promove

r classificação de risco. Este sistema é fornecido pelo Ministério da Saúde de 

forma gratuita sendo sua utilização não compulsória, como forma de auxiliar a 

A Coordenação Geral de Regulação e Avaliação – CGRA tem a missão de 

r a Política Nacional de Regulação e Avaliação, instituída pel

O motivo da implantação do Sistema Nacional de Regulação é porque o sistema 

visa regular as vagas ofertadas pelos prestadores para reduzir

absenteísmo nas consultas, exames e cirurgias, e, assim, otimizar a oferta com

atendimento humanizado ao usuário. 

A tendência é sistematizar a Atenção Primária. Assim todas as Unidades Básicas de 

Saúde tendo acesso ao sistema, poderá inserir o usuário e prestar informações 
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O Laboratório Municipal participa do controle de ensaios de proficiências externo e 

atendendo as exigências da RDC 302/2005. 

Está à disposição da população de Cachoeiro de Itapemirim para prestar serviços de 

hematologia, bioquímica, urinálise, 

ramas de diagnósticos de tuberculose, 

Seus colaboradores são capacitados frequentemente para melhor atenção aos 

Regulação de Consultas, Cirurgias e Exames Especial izados  

setembro de 2015 foi implantado o Sistema Nacional de Regulação (SISREG) 

sistema online(web), 

para gerenciamento de todo complexo regulatório, que permite ao operador inserir 

cirurgia através de solicitação feita pela rede básica (UBS) e 

organização e controle do fluxo de acesso aos serviços da 

promover o agendamento 

r classificação de risco. Este sistema é fornecido pelo Ministério da Saúde de 

forma gratuita sendo sua utilização não compulsória, como forma de auxiliar a 

CGRA tem a missão de 

r a Política Nacional de Regulação e Avaliação, instituída pela Portaria 

O motivo da implantação do Sistema Nacional de Regulação é porque o sistema 

reduzir o nível de 

otimizar a oferta com 

ssim todas as Unidades Básicas de 

e prestar informações 



sobre o procedimento solicitado. Desta forma

de sua residência. 

A Central de Regulação e o médico regulador tem a função de defender os

pilares do SUS (Universali

sejam aliciados para a rede particular, evitar o colapso da rede prestadora e 

congelamento da demanda reprimida, evitar exames auto

trabalhar junto ao gestor para continua adaptação da r

irregularidades recorrentes e informa

judiciais que comprometem gravemente o orçamento e o direito dos outros pacientes 

em mesma condição. 

Justificativa 

A Regulação tem três dimensões

Atenção a Saúde e Regulação da Assistência a Saúde.

A Regulação dos Sistemas de Saúde tem como objetivo os sistemas municipais, 

estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus gestores públicos, definindo

partir dos princípios e diretrizes do SUS, executando ações de monitoramento, 

controle, avaliação de sistemas de saúde, regulação da atenção a saúde e auditoria 

sobre sistemas e de gestão.

Regulação da Atenção a Saúde

de serviços à população e a produção das ações diretas e finais de atenção à 

saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos, filantrópicos e privados.

Regulação do Acesso a assistência

gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistencia

SUS, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em 

protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização.

Sendo assim a regulação visa 

procedimentos, a fim de que as

acompanhamento de seus usuários.

 

sobre o procedimento solicitado. Desta forma o usuário terá acompanhamento perto 

A Central de Regulação e o médico regulador tem a função de defender os

Universalidade, equidade e integralidade) e evitar que os pacientes 

sejam aliciados para a rede particular, evitar o colapso da rede prestadora e 

congelamento da demanda reprimida, evitar exames auto gerados, colher dados e 

junto ao gestor para continua adaptação da rede assistencial, identificar 

irregularidades recorrentes e informar ao gestor no intuito redução das demandas 

judiciais que comprometem gravemente o orçamento e o direito dos outros pacientes 

A Regulação tem três dimensões: Regulação dos Sistemas de Saúde, Regulação de 

Atenção a Saúde e Regulação da Assistência a Saúde. 

A Regulação dos Sistemas de Saúde tem como objetivo os sistemas municipais, 

estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus gestores públicos, definindo

partir dos princípios e diretrizes do SUS, executando ações de monitoramento, 

controle, avaliação de sistemas de saúde, regulação da atenção a saúde e auditoria 

sobre sistemas e de gestão. 

Regulação da Atenção a Saúde tem como objetivo garantir a adequa

população e a produção das ações diretas e finais de atenção à 

saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos, filantrópicos e privados.

Regulação do Acesso a assistência tem como objetivo a organização, o controle e

gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistencia

SUS, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em 

protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização.

a regulação visa sistematizar a Atenção Primária

, a fim de que as UBS continuem com a responsabilidade pelo 

acompanhamento de seus usuários. 
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o usuário terá acompanhamento perto 

A Central de Regulação e o médico regulador tem a função de defender os três 

vitar que os pacientes 

sejam aliciados para a rede particular, evitar o colapso da rede prestadora e 

gerados, colher dados e 

ede assistencial, identificar 

ao gestor no intuito redução das demandas 

judiciais que comprometem gravemente o orçamento e o direito dos outros pacientes 

ação dos Sistemas de Saúde, Regulação de 

A Regulação dos Sistemas de Saúde tem como objetivo os sistemas municipais, 

estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus gestores públicos, definindo a 

partir dos princípios e diretrizes do SUS, executando ações de monitoramento, 

controle, avaliação de sistemas de saúde, regulação da atenção a saúde e auditoria 

em como objetivo garantir a adequada prestação 

população e a produção das ações diretas e finais de atenção à 

saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos, filantrópicos e privados. 

em como objetivo a organização, o controle e o 

gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do 

SUS, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em 

protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização. 

a Atenção Primária e regular todos os 

m com a responsabilidade pelo 



Perspectiva Futura:  

Informatizar as unidades básicas de saúde para que o acesso ao site de Regulação 

Estadual fique mais próximo do paciente, viabilizando solicitações mais rápidas 

atender o paciente de forma integral e com maior agilidade.

 

1.4.5 Rede Urgência e 

Tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde com o 

objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em 

situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.

� SAMU – Serviço de 

É o componente da rede de atenção às urgências e emergências que objetiva 

ordenar o fluxo assistencial

adequado, rápido e resolutivo às vítimas acometidas

natureza clínica, cirúrgica, gineco

envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número “192” e 

acionado por uma Central

morbimortalidade. O SAM

maio de 2012. 

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB), 

192 para os 26 municípios da Região Sul do Estado do Espírito Santo, através da 

Resolução CIB nº 098/2012, 

Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro 

de Itapemirim, Castelo, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, 

Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo

Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Sã

Calçado e Vargem Alta, porém ainda não implantando.

A implantação e estruturação da rede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) é de competência do Estado do Espírito Santo (SESA).

nformatizar as unidades básicas de saúde para que o acesso ao site de Regulação 

Estadual fique mais próximo do paciente, viabilizando solicitações mais rápidas 

atender o paciente de forma integral e com maior agilidade. 

rgência e Emergência 

m a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde com o 

objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em 

situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  

É o componente da rede de atenção às urgências e emergências que objetiva 

ordenar o fluxo assistencial e disponibilizar atendimento precoce e transporte 

adequado, rápido e resolutivo às vítimas acometidas por agravos à saúde d

natureza clínica, cirúrgica, gineco-obstétrica, traumática e psiquiátrica

envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número “192” e 

acionado por uma Central de Regulação das Urgências, reduzindo a 

AMU é normatizado pela Portaria MS/GM nº

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB), aprovou o Projeto de Expansão do SAMU 

192 para os 26 municípios da Região Sul do Estado do Espírito Santo, através da 

Resolução CIB nº 098/2012, com abrangência nos seguintes municípios: Alegre, 

Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro 

de Itapemirim, Castelo, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, 

Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, 

Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Sã

Calçado e Vargem Alta, porém ainda não implantando. 

A implantação e estruturação da rede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

de competência do Estado do Espírito Santo (SESA). 
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nformatizar as unidades básicas de saúde para que o acesso ao site de Regulação 

Estadual fique mais próximo do paciente, viabilizando solicitações mais rápidas para  

m a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde com o 

objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em 

situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. 

É o componente da rede de atenção às urgências e emergências que objetiva 

e disponibilizar atendimento precoce e transporte 

por agravos à saúde de 

, traumática e psiquiátrica mediante o 

envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número “192” e 

de Regulação das Urgências, reduzindo a 

é normatizado pela Portaria MS/GM nº 1.010, de 21 de 

o Projeto de Expansão do SAMU 

192 para os 26 municípios da Região Sul do Estado do Espírito Santo, através da 

com abrangência nos seguintes municípios: Alegre, 

Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro 

de Itapemirim, Castelo, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, 

Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, 

Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do 

A implantação e estruturação da rede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

 



1.4.5.1 Rede Hospitalar

A Central de Regulação de 

(Vitória), sob a responsabilidade do Núcleo Especial de Regulação de Internação

vinculado a Secretaria d

assistenciais e prestação de serviços da área médica hospitalar no Estado do 

Espírito Santo. 

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim 

destaque nas especialidades de referência, possui abrangência macrorregional, 

atendendo pacientes de 26 municípios da Macrorregião Sul de Saúde, conforme o 

Plano Diretor de Regionalização 

contingente de aproximadamente 622 mil pessoas. 

atendimento em obesidade, cirurgia cardiovascular (adulto e infantil), cardiologia 

intervencionista (hemodinâmica), tratamento da AIDS, gestação de alto risco, 

nefrologia (hemodiálise), e 

radioterapia.  

Atualmente possui 218 leitos distribuídos em: Pronto Socorro; Unidade oncológica; 

Hemodinâmica; Maternidade; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Unidade 

Coronariana; Unidade de Alta Dependência d

Terapia Intensiva 1; Unidade de Terapia Intensiva 2; Unidade de Alta Dependência 

de Cuidados (adulto); Enfermaria Cardiológica e Enfermarias gerais.

O HECI também possui residência médica nas especialidades de Clínica Médi

Cirurgia Geral, Cardiologia, Anestesiologia, Ginecologia/Obstetrícia, Neonatologia e 

Cancerologia Clínica, além de residência multiprofissional para Nutrição, Psicologia, 

Fisioterapia, Enfermagem e Serviço Social em dois eixos: oncologia e intensivismo

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemir im 

traumatologia, ortopedia, gestação de baixo risco, neurocirurgia, neurologia, 

nefrologia, avaliações vasculares (pacientes com problemas vasculares que 

possuem diagnóstico fecha

Internação de Urgência 

leitos disponíveis para SUS. 

ospitalar  

egulação de Internação de Urgência está situada na capital do Estado 

(Vitória), sob a responsabilidade do Núcleo Especial de Regulação de Internação

vinculado a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que coordena as atividades 

assistenciais e prestação de serviços da área médica hospitalar no Estado do 

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – HECI, é um hospital geral com 

destaque nas especialidades de referência, possui abrangência macrorregional, 

atendendo pacientes de 26 municípios da Macrorregião Sul de Saúde, conforme o 

Plano Diretor de Regionalização – PDR, servindo de retaguarda para um 

ingente de aproximadamente 622 mil pessoas. Possui habilitação para 

atendimento em obesidade, cirurgia cardiovascular (adulto e infantil), cardiologia 

intervencionista (hemodinâmica), tratamento da AIDS, gestação de alto risco, 

nefrologia (hemodiálise), e oncologia com assistência em hematologia e 

Atualmente possui 218 leitos distribuídos em: Pronto Socorro; Unidade oncológica; 

Hemodinâmica; Maternidade; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Unidade 

Coronariana; Unidade de Alta Dependência de Cuidados (neonatal); Unidade de 

Terapia Intensiva 1; Unidade de Terapia Intensiva 2; Unidade de Alta Dependência 

de Cuidados (adulto); Enfermaria Cardiológica e Enfermarias gerais.

O HECI também possui residência médica nas especialidades de Clínica Médi

Cirurgia Geral, Cardiologia, Anestesiologia, Ginecologia/Obstetrícia, Neonatologia e 

além de residência multiprofissional para Nutrição, Psicologia, 

Fisioterapia, Enfermagem e Serviço Social em dois eixos: oncologia e intensivismo

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemir im – SCMCI

traumatologia, ortopedia, gestação de baixo risco, neurocirurgia, neurologia, 

nefrologia, avaliações vasculares (pacientes com problemas vasculares que 

possuem diagnóstico fechado são encaminhados para a Central de Regulação de 

Internação de Urgência – CRIU), avaliação de queimaduras e UTI. Conta com 151 

leitos disponíveis para SUS.  

 

 

 
 

PMS 2018-2021 - Pág.: 66 de 107 

 

situada na capital do Estado 

(Vitória), sob a responsabilidade do Núcleo Especial de Regulação de Internação, 

e Estado da Saúde (SESA), que coordena as atividades 

assistenciais e prestação de serviços da área médica hospitalar no Estado do 

, é um hospital geral com 

destaque nas especialidades de referência, possui abrangência macrorregional, 

atendendo pacientes de 26 municípios da Macrorregião Sul de Saúde, conforme o 

PDR, servindo de retaguarda para um 

Possui habilitação para 

atendimento em obesidade, cirurgia cardiovascular (adulto e infantil), cardiologia 

intervencionista (hemodinâmica), tratamento da AIDS, gestação de alto risco, 

oncologia com assistência em hematologia e 

Atualmente possui 218 leitos distribuídos em: Pronto Socorro; Unidade oncológica; 

Hemodinâmica; Maternidade; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Unidade 

e Cuidados (neonatal); Unidade de 

Terapia Intensiva 1; Unidade de Terapia Intensiva 2; Unidade de Alta Dependência 

de Cuidados (adulto); Enfermaria Cardiológica e Enfermarias gerais. 

O HECI também possui residência médica nas especialidades de Clínica Médica, 

Cirurgia Geral, Cardiologia, Anestesiologia, Ginecologia/Obstetrícia, Neonatologia e 

além de residência multiprofissional para Nutrição, Psicologia, 

Fisioterapia, Enfermagem e Serviço Social em dois eixos: oncologia e intensivismo. 

SCMCI, referência em 

traumatologia, ortopedia, gestação de baixo risco, neurocirurgia, neurologia, 

nefrologia, avaliações vasculares (pacientes com problemas vasculares que 

do são encaminhados para a Central de Regulação de 

CRIU), avaliação de queimaduras e UTI. Conta com 151 



Hospital Infantil Francisco de Assis 

urgência/emergência a pacientes de zero a 11 anos, 11 meses e 29 dias, dispõe de 

56 leitos. 

 

1.4.5.2 Unidade de P ronto

O município dispõe de três Prontos Atendimentos 

urgências todos os dias da semana, sendo 02 durante 24 horas e 01 durante 12 

horas. Para os casos de urgência pediátrica, o município conta com o Pronto 

Atendimento Infantil “Dr. Gilson Carone”

durante 24 horas, serviço terceirizado que atende crianças com até 11 anos 11 

meses e 29 dias. São eles:

Pronto Atendimento “Mauro Miranda Madureira”

Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG) também é a referência no município para 

demandas de casos de dengue disponibilizando, ainda, atendimento em 

eletrocardiograma com laudo em tempo real, raios

ultrassonografia eletiva e serviço de remoção com 02 ambulâncias 24 horas. 

Atualmente a unidade está sem atendimento de urgênc

reforma de sua estrutura física.

Tabela 40 – Consultas, Exames e Procedimentos

 
CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO PEREIRA GOMES

Serviço 

C
on

su
lta

s Consulta simples 
Consulta com observação. 
Consulta com remoção 

Total (consultas) 

P
ro

ce
di

m
en

to
s 

Raios-X 
Eletrocardiograma 
Ultrassonografia 
Coleta exame laboratorial (PA)

Procedimento de enfermagem

Procedimento médico 
Total (procedimentos) 

Fonte: SEMUS/SAS 

Observamos que os serviços de consultas se mantiveram. Em relação aos 

procedimentos houve queda na realização do exame de raio

no fluxo de atendimento. O aumento significativo de procedi

justifica-se pela elevação no núme

Hospital Infantil Francisco de Assis – HIFA, que é referência no atendimento de 

ia a pacientes de zero a 11 anos, 11 meses e 29 dias, dispõe de 

ronto  Atendimento 

O município dispõe de três Prontos Atendimentos próprios 

urgências todos os dias da semana, sendo 02 durante 24 horas e 01 durante 12 

Para os casos de urgência pediátrica, o município conta com o Pronto 

“Dr. Gilson Carone” com atendimento todas os da semana 

, serviço terceirizado que atende crianças com até 11 anos 11 

São eles: 

Pronto Atendimento “Mauro Miranda Madureira” instalado dentro do

Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG) também é a referência no município para 

casos de dengue disponibilizando, ainda, atendimento em 

eletrocardiograma com laudo em tempo real, raios-X, laboratório 24 horas, 

ultrassonografia eletiva e serviço de remoção com 02 ambulâncias 24 horas. 

Atualmente a unidade está sem atendimento de urgência por encontrar

reforma de sua estrutura física. 

Consultas, Exames e Procedimentos – PPG, (20

CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO PEREIRA GOMES
2012 2013 2014 2015 

43.410 57.486 54.087 20.545
13.583 21.200 19.831 24.253
2.587 1.048 1.056 518 

59.580 79.734 74.974 45.316

16.953 14.614 15.994 2.883 
2.453 2.397 2.901 2.882 
1.831 3.212 1.862 2.189 

Coleta exame laboratorial (PA) 8.331 19.645 14.571 18.332

enfermagem 99.084 127.372 286.637 206.654

1.370 1.183 1.187 1.999 
130.022 168.423 323.152 234.939

Observamos que os serviços de consultas se mantiveram. Em relação aos 

procedimentos houve queda na realização do exame de raio-x devido às mudanças 

no fluxo de atendimento. O aumento significativo de procedi

elevação no número de plantonistas em atendimento.
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, que é referência no atendimento de 

ia a pacientes de zero a 11 anos, 11 meses e 29 dias, dispõe de 

próprios para os casos de 

urgências todos os dias da semana, sendo 02 durante 24 horas e 01 durante 12 

Para os casos de urgência pediátrica, o município conta com o Pronto 

com atendimento todas os da semana 

, serviço terceirizado que atende crianças com até 11 anos 11 

instalado dentro do Centro de 

Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG) também é a referência no município para 

casos de dengue disponibilizando, ainda, atendimento em 

X, laboratório 24 horas, 

ultrassonografia eletiva e serviço de remoção com 02 ambulâncias 24 horas. 

ia por encontrar-se em 

, (2012 a 2016) 

CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO PEREIRA GOMES   
 2016 TOTAL 

20.545 64.389 239.917 
24.253 20.475 99.342 

 1.193 6.402 

45.316 86.057 345.661 

 2.783 53.227 
 2.073 12.706 
 2.165 11.259 

18.332 22.218 83.097 

206.654 251.172 970.919 

 3.037 8.776 
234.939 283.448 1.139.984 

Observamos que os serviços de consultas se mantiveram. Em relação aos 

x devido às mudanças 

no fluxo de atendimento. O aumento significativo de procedimentos médicos 

ro de plantonistas em atendimento. 



Pronto Atendimento “Paes Barreto”

mensalmente em média no ano 2015: 40 eletrocardiogramas eletivos e de 

emergência com laudo; 1.318 consultas médicas, inclusive com remoção; 1.099

procedimentos de enfermagem e 205 procedimentos médicos. Conta com 01 

ambulância 24 horas. Estes serviços priorizam o atendimento aos residentes nos 

distritos de Itaóca e circunvizinhos.

 
Serviço 

C
on

su
lta

s
 Consulta simples 

Consulta com observação. 
Consulta com remoção 

Total (consultas) 

P
ro

ce
di

m
en

to
s 

Eletrocardiograma 
Procedimento de enfermagem
Procedimento médico 
Total (procedimentos)  
 

 

Fonte: SEMUS/SAS 

 
Unidade de Pronto Atendimento Marbrasa (UPA)

localizada no bairro Marbrasa

estrutura nova para melhor atender a população, sendo um tipo de Unidade 

hospitalar de média complexidade, onde dispõe de serviço que funciona 24 horas 

por dia, sete dias por semana. Os serviços disponíveis s

〉 Consultas Médicas; 

〉 Eletrocardiograma com laudo médico imediato;

〉 Raio-X Digital; 

〉 Exames Laboratoriais;

〉 Atendimento de emergência / urgência;

〉 Referência em malária, abuso sexual, dengue, influenza;

〉 Remoção e Transferência para hospitais de referência.

A unidade está dentro do Porte I, composta por 7 leitos de observação e atende em 

média de 200 pacientes ao dia. Os atendimentos são em sua maioria ambulatoriais. 

Atualmente a escala médica semanal é de 6 médicos a cada 24 horas de segunda a 

sexta, e 5 médicos aos sábados, domingos e feriados.

Pronto Atendimento “Paes Barreto” localizado no distrito de Itaóca realizou 

mensalmente em média no ano 2015: 40 eletrocardiogramas eletivos e de 

emergência com laudo; 1.318 consultas médicas, inclusive com remoção; 1.099

procedimentos de enfermagem e 205 procedimentos médicos. Conta com 01 

ambulância 24 horas. Estes serviços priorizam o atendimento aos residentes nos 

distritos de Itaóca e circunvizinhos. 

PRONTO ATENDIMENTO PAES BARRETO   
2012 2013 2014 2015 

18.290 16.148 9.717 13.779
3.359 3.963 2.789 1.615 

655 693 457 431 

22.304 20.804 12.963 15.825

112 172 283 482 

Procedimento de enfermagem 25.094 18.959 9.798 13.192
279 251 130 2.461 

25.485 19.382 10.211 16.135
    

    

Unidade de Pronto Atendimento Marbrasa (UPA): Inaugurada em dez/

localizada no bairro Marbrasa, a unidade de pronto atendimento conta com uma 

estrutura nova para melhor atender a população, sendo um tipo de Unidade 

hospitalar de média complexidade, onde dispõe de serviço que funciona 24 horas 

por dia, sete dias por semana. Os serviços disponíveis são:  

Eletrocardiograma com laudo médico imediato; 

Exames Laboratoriais; 

Atendimento de emergência / urgência; 

Referência em malária, abuso sexual, dengue, influenza; 

Remoção e Transferência para hospitais de referência. 

A unidade está dentro do Porte I, composta por 7 leitos de observação e atende em 

média de 200 pacientes ao dia. Os atendimentos são em sua maioria ambulatoriais. 

Atualmente a escala médica semanal é de 6 médicos a cada 24 horas de segunda a 

icos aos sábados, domingos e feriados. 
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localizado no distrito de Itaóca realizou 

mensalmente em média no ano 2015: 40 eletrocardiogramas eletivos e de 

emergência com laudo; 1.318 consultas médicas, inclusive com remoção; 1.099 

procedimentos de enfermagem e 205 procedimentos médicos. Conta com 01 

ambulância 24 horas. Estes serviços priorizam o atendimento aos residentes nos 

 2016 TOTAL 
13.779 7.483 65.417 

 1.771 13.497 

372 2.608 

15.825 9.626 81.522 

311 1.360 

13.192 10.927 77.970 

 257 3.378 

16.135 11.495 82.708 
  

  

: Inaugurada em dez/2016, 

, a unidade de pronto atendimento conta com uma 

estrutura nova para melhor atender a população, sendo um tipo de Unidade 

hospitalar de média complexidade, onde dispõe de serviço que funciona 24 horas 

A unidade está dentro do Porte I, composta por 7 leitos de observação e atende em 

média de 200 pacientes ao dia. Os atendimentos são em sua maioria ambulatoriais. 

Atualmente a escala médica semanal é de 6 médicos a cada 24 horas de segunda a 



A média de atendimento mensal de eletrocardiograma é de 200 a 300 pacientes, de 

suturas 50 a 80 pacientes, raio

remoção 150 a 200 pacientes, exames laboratoriais 1.000 

 

Pronto Atendimento Infantil “Dr. Gilson Carone”

s/n, bairro Sumaré, a unidade de pronto atendimento conta com estrutura para 

atender crianças com até 11 anos 11 meses e 29 dias

de Cachoeiro de Itapemirim, 

semana. Serviço é terceirizado através de institu

atendimento infantil. 

Elenco de ações e serviços:
〉 Atendimento com observação de até 24 horas;

〉 Acolhimento com classificação de risco;

〉 Diagnose em radiologia, análises clínicas e eletrocardiograma;

〉 Atenção em nutrição para pacientes em observação, quando indicado.

 

Em se tratando de leitos

Tabela 41  –

Pronto Atendimento 24h Mauro Miranda Madureira

Pronto Atendimento 24h Paes Barreto
Unidade de Pronto Atendimento 
Pronto Atendimento Infantil

                (*) Unidade encontra

 

Tendência:  

Como a Unidade de Pronto Atendimento está classificada como Porte I, o objetivo é 

aumentar os atendimentos gradativamente.

Justificativa : 

O aumento do número de atendimentos se justifica pelo aumento no número de 

plantonistas médicos e de enfermagem.

Perspectiva futura : 

Considerando que o Pronto Atendimento

reforma e também que há 

haja diminuição no número de atendimentos

 

A média de atendimento mensal de eletrocardiograma é de 200 a 300 pacientes, de 

suturas 50 a 80 pacientes, raio-X 600 a 900 exames, atendimentos de emergência e 

remoção 150 a 200 pacientes, exames laboratoriais 1.000 a 1.500 pacientes.

Pronto Atendimento Infantil “Dr. Gilson Carone”: localizado na rua Estrela do Norte, 

s/n, bairro Sumaré, a unidade de pronto atendimento conta com estrutura para 

crianças com até 11 anos 11 meses e 29 dias, exclusivamente do município 

de Cachoeiro de Itapemirim, serviço que funciona 24 horas por dia, sete dias por 

Serviço é terceirizado através de instituição filantrópica especializada

Elenco de ações e serviços: 
com observação de até 24 horas; 

Acolhimento com classificação de risco; 

Diagnose em radiologia, análises clínicas e eletrocardiograma;

Atenção em nutrição para pacientes em observação, quando indicado.

leitos , temos 19 disponíveis para utilização, a saber:

– Número de leitos dos prontos atendimentos municipal

Unidade Quantidade
Pronto Atendimento 24h Mauro Miranda Madureira 

Pronto Atendimento 24h Paes Barreto 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Marbrasa 
Pronto Atendimento Infantil “Dr. Gilson Carone” 

TOTAL 
Unidade encontra-se em reforma          Fonte: SEMUS/SAS

Como a Unidade de Pronto Atendimento está classificada como Porte I, o objetivo é 

os atendimentos gradativamente. 

O aumento do número de atendimentos se justifica pelo aumento no número de 

plantonistas médicos e de enfermagem. 

Pronto Atendimento “Paulo Pereira Gomes” 

que há previsão de aumento da cobertura do PSF, espera

haja diminuição no número de atendimentos com a reativação do PA PPG
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A média de atendimento mensal de eletrocardiograma é de 200 a 300 pacientes, de 

X 600 a 900 exames, atendimentos de emergência e 

a 1.500 pacientes. 

localizado na rua Estrela do Norte, 

s/n, bairro Sumaré, a unidade de pronto atendimento conta com estrutura para 

exclusivamente do município 

serviço que funciona 24 horas por dia, sete dias por 

ição filantrópica especializada em 

Diagnose em radiologia, análises clínicas e eletrocardiograma; 

Atenção em nutrição para pacientes em observação, quando indicado. 

utilização, a saber: 

Número de leitos dos prontos atendimentos municipal 

Quantidade  
* 

04 
09 
06 

19 
Fonte: SEMUS/SAS 

Como a Unidade de Pronto Atendimento está classificada como Porte I, o objetivo é 

O aumento do número de atendimentos se justifica pelo aumento no número de 

“Paulo Pereira Gomes” (PA PPG) está em 

aumento da cobertura do PSF, espera-se que 

com a reativação do PA PPG. 
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1.4.6 Saúde Mental 

Com relação à Saúde Mental, o Município de Cachoeiro de Itapemirim conta com 

uma Coordenação de Saúde Mental que busca atuar de maneira integrada e 

intersetorial. Possui um Grupo Condutor Municipal de Saúde Mental instituído em 

2014 que se reúne mensalment

fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial do município. 

A atenção primaria tem realizado varias açõ

realizados de janeiro a setembro de 2017 o qua

médicos e enfermeiros da ESF.

Na Rede de Atenção Psicossocial Estratégica e Atenção Hospitalar conta com os 

seguintes componentes:

O Município de Cachoeiro de Itapemirim conta com 0

Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. 

estadual que realiza acompanhamento, tratamento e internação de curta 

permanência de pacientes com transtorno mental, dispondo de 35 leitos para 

internação, sendo a porta de entrada da Região Sul. Possui um Pronto Socorro

Psiquiátrico (Acolhimento com Classificação de Risco

e emergências psiquiátricas, referenciando a outros serviços, quando necessário.

Centro de Atenção P sicossocial 

O Centro de Atenção Psicossocial

atendimento diário às pessoas com transtornos mentais e persistentes, psicoses, 

neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e ou persistência justifiquem 

sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, p

promotor de vida. Atendimento de 30 pacientes por turno (são dois turnos/dia, 

podendo chegar ao terceiro turno) e no máximo 45 pacientes/dia em regime 

intensivo. 

Centro de Atenção P sicossocial

O Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e drogas tem por objetivo 

principal o atendimento diário à população com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. Esse tipo de 

Com relação à Saúde Mental, o Município de Cachoeiro de Itapemirim conta com 

uma Coordenação de Saúde Mental que busca atuar de maneira integrada e 

intersetorial. Possui um Grupo Condutor Municipal de Saúde Mental instituído em 

2014 que se reúne mensalmente para discutir questões pertinentes à

fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial do município.  

A atenção primaria tem realizado varias ações voltadas para a saúde mental.

realizados de janeiro a setembro de 2017 o quantitativo de 17.330 atendimentos por 

médicos e enfermeiros da ESF. 

Na Rede de Atenção Psicossocial Estratégica e Atenção Hospitalar conta com os 

 

Município de Cachoeiro de Itapemirim conta com 03 clínicas: 

Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos,

estadual que realiza acompanhamento, tratamento e internação de curta 

permanência de pacientes com transtorno mental, dispondo de 35 leitos para 

internação, sendo a porta de entrada da Região Sul. Possui um Pronto Socorro

Psiquiátrico (Acolhimento com Classificação de Risco-ACR) que atende as urgências 

e emergências psiquiátricas, referenciando a outros serviços, quando necessário.

sicossocial (CAPS II) 

O Centro de Atenção Psicossocial- CAPS II, gestão estadual, presta serviço de 

atendimento diário às pessoas com transtornos mentais e persistentes, psicoses, 

neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e ou persistência justifiquem 

sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, p

promotor de vida. Atendimento de 30 pacientes por turno (são dois turnos/dia, 

podendo chegar ao terceiro turno) e no máximo 45 pacientes/dia em regime 

sicossocial  – álcool e drogas (CAPSad)  

sicossocial para usuários de álcool e drogas tem por objetivo 

principal o atendimento diário à população com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. Esse tipo de 
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Com relação à Saúde Mental, o Município de Cachoeiro de Itapemirim conta com 

uma Coordenação de Saúde Mental que busca atuar de maneira integrada e 

intersetorial. Possui um Grupo Condutor Municipal de Saúde Mental instituído em 

discutir questões pertinentes à organização e 

es voltadas para a saúde mental. Foram 

17.330 atendimentos por 

Na Rede de Atenção Psicossocial Estratégica e Atenção Hospitalar conta com os 

Aristides Alexandre Campos,  gestão 

estadual que realiza acompanhamento, tratamento e internação de curta 

permanência de pacientes com transtorno mental, dispondo de 35 leitos para 

internação, sendo a porta de entrada da Região Sul. Possui um Pronto Socorro 

ACR) que atende as urgências 

e emergências psiquiátricas, referenciando a outros serviços, quando necessário. 

estadual, presta serviço de 

atendimento diário às pessoas com transtornos mentais e persistentes, psicoses, 

neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e ou persistência justifiquem 

sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e 

promotor de vida. Atendimento de 30 pacientes por turno (são dois turnos/dia, 

podendo chegar ao terceiro turno) e no máximo 45 pacientes/dia em regime 

 

sicossocial para usuários de álcool e drogas tem por objetivo 

principal o atendimento diário à população com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. Esse tipo de 



CAPS possui leitos de repouso co

de abstinência leve e moderada, pois a grave necessita de emergência psiquiátrica 

devido o grau de comprometimento.

Tabela 

PROFISSIONAL

Artesão 

Assistente Social 

Educador Físico 

Enfermeiro 

Farmacêutico 

Médico Clínico 

Médico Psiquiatra 

Psicólogo 

Técnico de Enfermagem

Terapeuta Ocupacional

TOTAL GERAL

                        Fonte: SEMUS/SAS/GUS/CAPS

Causa :  

O CAPSad é um serviço ainda em crescimento, o que pode ser observado no 

aumento de atendimento ao longo dos anos em todas as classes de profissionais 

que nele atuam, com exceção do Terapeuta Ocupacional, que atualmente estamos 

em falta, favorecendo o acesso e trat

álcool e outras drogas no município.

Tendência : 

Aumento de usuários e do número de atendimentos.

Justificativa : 

Implementar as ações intersetoriais que favoreçam o acesso às populações 

vulneráveis ou adictas, visa

divulgando o serviço afim de resgatar aquelas pessoas que já estão acometidas pelo 

uso e abuso das drogas. 

Perspectiva Futura : 

Melhoria no atendimento, se houver investimentos tanto na infraestrutura quanto na 

aquisição e manutenção dos recursos humanos e materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades programadas para a recuperação da saúde mental 

e física do usuário. 

CAPS possui leitos de repouso com a finalidade de observar os pacientes em crise 

de abstinência leve e moderada, pois a grave necessita de emergência psiquiátrica 

devido o grau de comprometimento. 

Tabela 42 – Atendimentos – CAPS ad, 2013-2016 

PROFISSIONAL 2013 2014 2015 2016 

192 1.612 2.590 2.274 

87 968 1.563 2.297 

100 126 561 1.060 

298 1.171 1.468 1.004 

552 79 12 1.524 

1.019 292 461 835 

153 209 327 393 

235 1.678 1.749 1.708 

Técnico de Enfermagem 6.338 8.567 9.917 9.231 

Terapeuta Ocupacional 153 1.199 643 0 

TOTAL GERAL  9.127 15.901 19.291 20.326 

SEMUS/SAS/GUS/CAPS 

 

é um serviço ainda em crescimento, o que pode ser observado no 

aumento de atendimento ao longo dos anos em todas as classes de profissionais 

que nele atuam, com exceção do Terapeuta Ocupacional, que atualmente estamos 

em falta, favorecendo o acesso e tratamento as populações vulneráveis ao uso de 

álcool e outras drogas no município. 

Aumento de usuários e do número de atendimentos. 

Implementar as ações intersetoriais que favoreçam o acesso às populações 

vulneráveis ou adictas, visando a prevenção ao uso de drogas, assim como 

divulgando o serviço afim de resgatar aquelas pessoas que já estão acometidas pelo 

uso e abuso das drogas.  

Melhoria no atendimento, se houver investimentos tanto na infraestrutura quanto na 

aquisição e manutenção dos recursos humanos e materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades programadas para a recuperação da saúde mental 
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m a finalidade de observar os pacientes em crise 

de abstinência leve e moderada, pois a grave necessita de emergência psiquiátrica 

TOTAL 

6.668 

4.915 

1.847 

3.941 

2.167 

2.607 

1.082 

5.370 

34.053 

1.995 

 64.645 

é um serviço ainda em crescimento, o que pode ser observado no 

aumento de atendimento ao longo dos anos em todas as classes de profissionais 

que nele atuam, com exceção do Terapeuta Ocupacional, que atualmente estamos 

amento as populações vulneráveis ao uso de 

Implementar as ações intersetoriais que favoreçam o acesso às populações 

ndo a prevenção ao uso de drogas, assim como 

divulgando o serviço afim de resgatar aquelas pessoas que já estão acometidas pelo 

Melhoria no atendimento, se houver investimentos tanto na infraestrutura quanto na 

aquisição e manutenção dos recursos humanos e materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades programadas para a recuperação da saúde mental 



1.4.7 Saúde do Homem

O Programa Municipal de Saúde do Homem tem como objetivo principal 

da morbimortalidade dos homens em idade produtiva por causas preveníveis, ou no 

mínimo que podem ser melhores controladas. 

O Programa foi implantado no município em 2010, desenvolvendo ações específicas 

ao público masculino como divulgação da 

Saúde do Homem (PNAISH), nas Unidades Básicas de Saúde, Centro Municipal de 

Saúde “Bolívar de Abreu” e população local.

As ações da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH) 

são realizadas rotineiramente durante o ano. Nos meses de agosto e setembro as 

ações são intensificadas nas UBS da Família, Centro Municipal de Saúde “Bolívar 

de Abreu” e mobilizações sociais em pontos estratégicos da cidade, tais como 

praças, igrejas, associações de moradore

promoção e prevenção à saúde, vacinações, exames laboratoriais, testagens 

sorológicas de HIV, Hepatites B, C, sífilis e diagnóstico e tratamento das principais 

patologias associadas ao universo masculino.

Perspectiva futura: 

• Capacitação e educação permanente da rede municipal em Saúde do Homem;

• Realização de mobilizações sociais referentes à Saúde do Homem;

• Manutenção das atividades pontuais nos meses de agosto e Novembro Azul, 

direcionadas ao público masculino;

• Fortalecimento do envolvimento de outras secretarias municipais, polícia militar, 

corpo de bombeiros, comércio, associações de moradores na PNAISH;

• Desenvolvimento de ações educativas nas UBS com temas diversificados 

(alimentação saudável, prevenção de doe

próstata, alcoolismo, tabagismo, sexualidade, paternidade);

• Confecção e distribuição de material educativo com vários temas referentes à 

Saúde do Homem; 

• Promoção de Feiras alusivas a Saúde do Homem, com tendas e ofertas de 

serviços ao alcance da população local: verificação de PA, teste de glicose, HIV, 

sífilis, hepatite B e C, avaliação nutricional, odontológica, vacinação, etc.

Homem  

O Programa Municipal de Saúde do Homem tem como objetivo principal 

da morbimortalidade dos homens em idade produtiva por causas preveníveis, ou no 

mínimo que podem ser melhores controladas.  

O Programa foi implantado no município em 2010, desenvolvendo ações específicas 

ao público masculino como divulgação da Política Nacional de Atenção Integral a 

Saúde do Homem (PNAISH), nas Unidades Básicas de Saúde, Centro Municipal de 

Saúde “Bolívar de Abreu” e população local. 

As ações da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH) 

eiramente durante o ano. Nos meses de agosto e setembro as 

ações são intensificadas nas UBS da Família, Centro Municipal de Saúde “Bolívar 

de Abreu” e mobilizações sociais em pontos estratégicos da cidade, tais como 

praças, igrejas, associações de moradores, empresas, com realização de ações de 

promoção e prevenção à saúde, vacinações, exames laboratoriais, testagens 

sorológicas de HIV, Hepatites B, C, sífilis e diagnóstico e tratamento das principais 

patologias associadas ao universo masculino. 

Capacitação e educação permanente da rede municipal em Saúde do Homem;

Realização de mobilizações sociais referentes à Saúde do Homem;

Manutenção das atividades pontuais nos meses de agosto e Novembro Azul, 

direcionadas ao público masculino; 

Fortalecimento do envolvimento de outras secretarias municipais, polícia militar, 

corpo de bombeiros, comércio, associações de moradores na PNAISH;

Desenvolvimento de ações educativas nas UBS com temas diversificados 

(alimentação saudável, prevenção de doenças como hepatites, DST, Ca. de 

próstata, alcoolismo, tabagismo, sexualidade, paternidade); 

Confecção e distribuição de material educativo com vários temas referentes à 

Promoção de Feiras alusivas a Saúde do Homem, com tendas e ofertas de 

serviços ao alcance da população local: verificação de PA, teste de glicose, HIV, 

sífilis, hepatite B e C, avaliação nutricional, odontológica, vacinação, etc.
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O Programa Municipal de Saúde do Homem tem como objetivo principal a redução 

da morbimortalidade dos homens em idade produtiva por causas preveníveis, ou no 

O Programa foi implantado no município em 2010, desenvolvendo ações específicas 

Política Nacional de Atenção Integral a 

Saúde do Homem (PNAISH), nas Unidades Básicas de Saúde, Centro Municipal de 

As ações da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH) 

eiramente durante o ano. Nos meses de agosto e setembro as 

ações são intensificadas nas UBS da Família, Centro Municipal de Saúde “Bolívar 

de Abreu” e mobilizações sociais em pontos estratégicos da cidade, tais como 

s, empresas, com realização de ações de 

promoção e prevenção à saúde, vacinações, exames laboratoriais, testagens 

sorológicas de HIV, Hepatites B, C, sífilis e diagnóstico e tratamento das principais 

Capacitação e educação permanente da rede municipal em Saúde do Homem; 

Realização de mobilizações sociais referentes à Saúde do Homem; 

Manutenção das atividades pontuais nos meses de agosto e Novembro Azul, 

Fortalecimento do envolvimento de outras secretarias municipais, polícia militar, 

corpo de bombeiros, comércio, associações de moradores na PNAISH; 

Desenvolvimento de ações educativas nas UBS com temas diversificados 

nças como hepatites, DST, Ca. de 

Confecção e distribuição de material educativo com vários temas referentes à 

Promoção de Feiras alusivas a Saúde do Homem, com tendas e ofertas de 

serviços ao alcance da população local: verificação de PA, teste de glicose, HIV, 

sífilis, hepatite B e C, avaliação nutricional, odontológica, vacinação, etc. 



• Confecção de banners, camisas, outdoor para divulgar e educar a população 

local; 

• Promoção de caminhadas e outros tipos de atividades físicas, como forma de 

estimular a prática diária;

• Realização de atividades de promoção contra acidentes e violências.

1.4.8 Saúde da Mulher

O Programa Saúde da Mulher tem por objetivo promover a assistência integral à 

saúde da mulher, com vistas à redução da morbimortalidade deste grupo 

populacional. 

As ações estão voltadas para as linhas do cuidado que compreendem cinco eixos 

prioritários: planejamento da vida sexual e reprodutiva; pré

prevenção e detecção precoce do câncer do colo uterino e câncer de mama e 

violência sexual. 

Garantir a atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental 

para a saúde materna e neonatal. A relevância do câncer de colo de útero e de 

mama, caracterizados pelos elevados índices de incidência e mortalidade, justificam 

o direcionamento das ações de rastreamento e diagnóstico precoce através da 

coleta do exame citopatológico, do exame clínico da mama e da mamografia, com 

referência para o tratamento e o seg

Câncer de colo de útero e mama

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as estratégias para a 

detecção precoce do câncer de colo de útero e de mama são o diagnóstico precoce 

e o rastreamento. O método para rastreamento do câncer do colo do útero é o teste 

de Papanicolau (exame citopatológico do colo do útero), que deve ser oferecido às 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. A 

priorização desta faixa etária como a população

ser a de maior ocorrência das lesõ

efetivamente para não evoluírem para o câncer. 

Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre 

as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado 

e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. 

Confecção de banners, camisas, outdoor para divulgar e educar a população 

inhadas e outros tipos de atividades físicas, como forma de 

estimular a prática diária; 

Realização de atividades de promoção contra acidentes e violências.

Saúde da Mulher  

O Programa Saúde da Mulher tem por objetivo promover a assistência integral à 

da mulher, com vistas à redução da morbimortalidade deste grupo 

As ações estão voltadas para as linhas do cuidado que compreendem cinco eixos 

prioritários: planejamento da vida sexual e reprodutiva; pré-natal; parto e puerpério; 

etecção precoce do câncer do colo uterino e câncer de mama e 

natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental 

para a saúde materna e neonatal. A relevância do câncer de colo de útero e de 

os pelos elevados índices de incidência e mortalidade, justificam 

o direcionamento das ações de rastreamento e diagnóstico precoce através da 

coleta do exame citopatológico, do exame clínico da mama e da mamografia, com 

referência para o tratamento e o seguimento dos resultados alterados.

Câncer de colo de útero e mama  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as estratégias para a 

detecção precoce do câncer de colo de útero e de mama são o diagnóstico precoce 

e o rastreamento. O método para rastreamento do câncer do colo do útero é o teste 

e citopatológico do colo do útero), que deve ser oferecido às 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. A 

priorização desta faixa etária como a população-alvo do Programa justifica

ser a de maior ocorrência das lesões de alto grau, passíveis de serem tratadas 

efetivamente para não evoluírem para o câncer.  

Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre 

as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado 

oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. 
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Confecção de banners, camisas, outdoor para divulgar e educar a população 

inhadas e outros tipos de atividades físicas, como forma de 

Realização de atividades de promoção contra acidentes e violências. 

O Programa Saúde da Mulher tem por objetivo promover a assistência integral à 

da mulher, com vistas à redução da morbimortalidade deste grupo 

As ações estão voltadas para as linhas do cuidado que compreendem cinco eixos 

natal; parto e puerpério; 

etecção precoce do câncer do colo uterino e câncer de mama e 

natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental 

para a saúde materna e neonatal. A relevância do câncer de colo de útero e de 

os pelos elevados índices de incidência e mortalidade, justificam 

o direcionamento das ações de rastreamento e diagnóstico precoce através da 

coleta do exame citopatológico, do exame clínico da mama e da mamografia, com 

uimento dos resultados alterados. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as estratégias para a 

detecção precoce do câncer de colo de útero e de mama são o diagnóstico precoce 

e o rastreamento. O método para rastreamento do câncer do colo do útero é o teste 

e citopatológico do colo do útero), que deve ser oferecido às 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. A 

alvo do Programa justifica-se por 

es de alto grau, passíveis de serem tratadas 

Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre 

as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado 

oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. As formas mais 



eficazes para a detecção precoce do câncer de mama são o exame clínico e a 

mamografia. 

Com o intuito de reduzir os índices de mortalidade por câncer de colo do útero e 

câncer de mama, o Mini

(SISCAN) que funciona via plataforma 

tempo real, todas as informações inseridas no sistema para integrar e substituir os 

sistemas oficiais de informação dos

Colo de Útero e de Mama (SISCOLO e SISMAMA).

As Unidades de Saúde foram capacitadas e treinadas para utilizarem o 

SISCANWEB (sistema implantado no ano de 2013), no qual são inseridas as 

solicitações de citopatol

web. Esse procedimento gera rapidez, segurança e melhor gerenciamento das 

informações para compartilhamento nas esferas municipal, estadual e federal.

 
Tabela 43 – Número de óbitos por CA de colo de útero e mama em Cachoeiro de Itapemirim,ES, 20

ANO
2012

2013

2014

2015

2016
Total

                                            Fonte: INCA 

Para a redução da mortalidade por câncer de mama é fundamental 

estrutura da rede de serviços de modo a permitir o seguimento e tratamento das 

mulheres diagnosticadas.

Tabela 44 – Número de óbitos por CA de colo de útero e mama em Cachoeiro de Itapemirim,ES, 20

ANO 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
Total  

 

eficazes para a detecção precoce do câncer de mama são o exame clínico e a 

Com o intuito de reduzir os índices de mortalidade por câncer de colo do útero e 

câncer de mama, o Ministério da Saúde lançou o Sistema de Informação do Câncer 

(SISCAN) que funciona via plataforma web (Internet) disponibilizando, assim, em 

tempo real, todas as informações inseridas no sistema para integrar e substituir os 

sistemas oficiais de informação dos Programas Nacional de Controle do Câncer de 

Colo de Útero e de Mama (SISCOLO e SISMAMA). 

As Unidades de Saúde foram capacitadas e treinadas para utilizarem o 

SISCANWEB (sistema implantado no ano de 2013), no qual são inseridas as 

solicitações de citopatológicos, histopatológicos (colo e mama) e mamografias via 

. Esse procedimento gera rapidez, segurança e melhor gerenciamento das 

informações para compartilhamento nas esferas municipal, estadual e federal.

Número de óbitos por CA de colo de útero e mama em Cachoeiro de Itapemirim,ES, 20

ANO CA de Colo de Útero  CA de Mama
2012 03 18 

2013 5 13 

2014 7 22 

2015 9 10 

2016 6 20 

Total  30 83 

Para a redução da mortalidade por câncer de mama é fundamental 

a rede de serviços de modo a permitir o seguimento e tratamento das 

mulheres diagnosticadas. 

Número de óbitos por CA de colo de útero e mama em Cachoeiro de Itapemirim,ES, 20

Exames Citopatológicos  Mamografias
10.829 5.907 
12.085 4.917 
12.352 6.107 
6.952 4.093 
10.432 5.465 
52.650 26.489 
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eficazes para a detecção precoce do câncer de mama são o exame clínico e a 

Com o intuito de reduzir os índices de mortalidade por câncer de colo do útero e 

stério da Saúde lançou o Sistema de Informação do Câncer 

(Internet) disponibilizando, assim, em 

tempo real, todas as informações inseridas no sistema para integrar e substituir os 

Programas Nacional de Controle do Câncer de 

As Unidades de Saúde foram capacitadas e treinadas para utilizarem o 

SISCANWEB (sistema implantado no ano de 2013), no qual são inseridas as 

ógicos, histopatológicos (colo e mama) e mamografias via 

. Esse procedimento gera rapidez, segurança e melhor gerenciamento das 

informações para compartilhamento nas esferas municipal, estadual e federal. 

Número de óbitos por CA de colo de útero e mama em Cachoeiro de Itapemirim,ES, 2012 a 2016 

CA de Mama  

Para a redução da mortalidade por câncer de mama é fundamental fortalecer a 

a rede de serviços de modo a permitir o seguimento e tratamento das 

Número de óbitos por CA de colo de útero e mama em Cachoeiro de Itapemirim,ES, 2012 a 2016 

Mamografias  



Gráfico 13  – Total de exames citopatológicos e mamografias de residentes em Cachoeiro 

Fonte: Tabwin - Exames citopatológicos e mamografias

 

Observa-se na tabela acima que houve tendência de evolução no aumento do 

número de mamografias realizadas. Quanto aos exames citopatológicos foram 

realizados 10.829 em 2012. Houve queda entre os anos de 2014 e 2015, n

de abril à julho de 2015, e t

Laboratórios Bioteste e Citoprev (no período de dezembro/2015 à março/2016), 

vinculado à SCMCI, para o município de Cachoeiro de Itapemirim, com isso houve 

uma queda considerável (43,71%) prejudicando a co

referente ao ano de 2014. Em 2016 houve aumento na coleta, pois regularizou a 

situação da coleta dos exames citopatológicos nos Laboratório conveniados pelo 

Estado.  

Em 2012 o município contava com 30 equipes de ESF no Munic

47 equipes. Esse incremento favoreceu o aumento no número de exames 

realizados. 

O município dá enfoque à Campanha Outubro Rosa, que busca promover a 

conscientização sobre o câncer de mama, compartilhar informações e proporcionar 

maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento da doença.

Humanização do pré– natal

O pré-natal representa papel fundamental em termos de prevenção e/ou detecção 

precoce de patologias tanto maternas

saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o ponto de atenção estratégico para melhor 

acolher as necessidades das gestantes no SUS, inclusive proporcionando 
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xames citopatológicos e mamografias, residentes em Cachoeiro de Itapemirim-ES, de 20

se na tabela acima que houve tendência de evolução no aumento do 

número de mamografias realizadas. Quanto aos exames citopatológicos foram 

realizados 10.829 em 2012. Houve queda entre os anos de 2014 e 2015, n

de abril à julho de 2015, e também suspensão da realização das citologias pelos 

Laboratórios Bioteste e Citoprev (no período de dezembro/2015 à março/2016), 

vinculado à SCMCI, para o município de Cachoeiro de Itapemirim, com isso houve 

uma queda considerável (43,71%) prejudicando a coleta dos exames citopatológicos 

referente ao ano de 2014. Em 2016 houve aumento na coleta, pois regularizou a 

situação da coleta dos exames citopatológicos nos Laboratório conveniados pelo 

Em 2012 o município contava com 30 equipes de ESF no Munic

47 equipes. Esse incremento favoreceu o aumento no número de exames 

O município dá enfoque à Campanha Outubro Rosa, que busca promover a 

conscientização sobre o câncer de mama, compartilhar informações e proporcionar 

esso aos serviços de diagnóstico e tratamento da doença.

natal  

natal representa papel fundamental em termos de prevenção e/ou detecção 

precoce de patologias tanto maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento 

saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o ponto de atenção estratégico para melhor 

acolher as necessidades das gestantes no SUS, inclusive proporcionando 
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Total de exames citopatológicos e mamografias de residentes em Cachoeiro – 2012 – 2016 

 
ES, de 2012 a 2016. 

se na tabela acima que houve tendência de evolução no aumento do 

número de mamografias realizadas. Quanto aos exames citopatológicos foram 

realizados 10.829 em 2012. Houve queda entre os anos de 2014 e 2015, no período 

ambém suspensão da realização das citologias pelos 

Laboratórios Bioteste e Citoprev (no período de dezembro/2015 à março/2016), 

vinculado à SCMCI, para o município de Cachoeiro de Itapemirim, com isso houve 

leta dos exames citopatológicos 

referente ao ano de 2014. Em 2016 houve aumento na coleta, pois regularizou a 

situação da coleta dos exames citopatológicos nos Laboratório conveniados pelo 

Em 2012 o município contava com 30 equipes de ESF no Município e em 2016 com 

47 equipes. Esse incremento favoreceu o aumento no número de exames 

O município dá enfoque à Campanha Outubro Rosa, que busca promover a 

conscientização sobre o câncer de mama, compartilhar informações e proporcionar 

esso aos serviços de diagnóstico e tratamento da doença. 

natal representa papel fundamental em termos de prevenção e/ou detecção 

como fetais, permitindo um desenvolvimento 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o ponto de atenção estratégico para melhor 

acolher as necessidades das gestantes no SUS, inclusive proporcionando 

Exames Citopatológicos

Mamografias



acompanhamento longitudinal e continuado, principalmente durante a gravidez. 

Dentre os pontos críticos relacionados ao pré

a resistência dos enfermeiros da ESF em acompanhar as gestantes e a falha na 

busca ativa daquelas que abandonam o pré

de captação e manutenção das gestantes.

Tabela 45 – Número de nascidos vivos e percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré natal em 

Ano 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

                                                     Fonte: SINASC 

Desde julho de 2013 foi implantado o 

permite cadastrar a gestante, monitorar e avaliar a atenção ao pré

puerpério prestadas pelos serviços de saúde a cada gestante e recém

desde o primeiro atendimento na UBS até o atendimento hospitalar de alto risco. No 

período de julho/2013 a dezembro de 2016 foram cadastradas 4.056 gestantes

sistema contribui, ainda, p

risco, com o objetivo de promover a segurança da saúde da mãe e da criança, e 

auxilia na identificação de complicações responsáveis pelas principais causas de 

Morbidade e Mortalidade

Rede cegonha 

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde, operacionalizada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentada nos princípios da humanização e 

assistência, na qual mulheres, recém

acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré

da atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade. O 

município de Cachoeiro de Itapemirim aderiu ao programa em 2012. Foi elaborada 

uma Matriz Diagnóstica que teve por base as determinações da 

nº 1.459 de 24 de junho de 2011 que instituiu, no âmbito do SUS, a Rede Cegonha e 

apresenta a análise da situação da saúde da mulher e da criança no Município. 

 
 

acompanhamento longitudinal e continuado, principalmente durante a gravidez. 

Dentre os pontos críticos relacionados ao pré-natal no município podemos destacar 

a resistência dos enfermeiros da ESF em acompanhar as gestantes e a falha na 

que abandonam o pré-natal. É preciso avançar nas estratégias 

de captação e manutenção das gestantes. 

Número de nascidos vivos e percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré natal em 
Cachoeiro de Itapemirim-ES, de 2012 a 2016. 

Número de nascidos 
vivos 

7 ou mais consultas pré natal  

Quantidade % 

2.439 1.199 49,15% 

2.704 1.246 46,07% 

2.919 1.512 51,79% 

2.974 1.683 56,59% 

2.651 1.517 57,22% 
 

Desde julho de 2013 foi implantado o SISPRENATAL WEB, 

permite cadastrar a gestante, monitorar e avaliar a atenção ao pré

prestadas pelos serviços de saúde a cada gestante e recém

desde o primeiro atendimento na UBS até o atendimento hospitalar de alto risco. No 

período de julho/2013 a dezembro de 2016 foram cadastradas 4.056 gestantes

sistema contribui, ainda, para identificar fatores que caracterizam a gravidez de 

risco, com o objetivo de promover a segurança da saúde da mãe e da criança, e 

auxilia na identificação de complicações responsáveis pelas principais causas de 

Morbidade e Mortalidade materna e perinatal. 

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde, operacionalizada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentada nos princípios da humanização e 

assistência, na qual mulheres, recém-nascidos e crianças têm direito a ampliação do 

sso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal; da assistência ao parto; e 

da atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade. O 

município de Cachoeiro de Itapemirim aderiu ao programa em 2012. Foi elaborada 

nóstica que teve por base as determinações da 

nº 1.459 de 24 de junho de 2011 que instituiu, no âmbito do SUS, a Rede Cegonha e 

apresenta a análise da situação da saúde da mulher e da criança no Município. 
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acompanhamento longitudinal e continuado, principalmente durante a gravidez. 

natal no município podemos destacar 

a resistência dos enfermeiros da ESF em acompanhar as gestantes e a falha na 

natal. É preciso avançar nas estratégias 

Número de nascidos vivos e percentual de gestantes com 7 ou mais consultas de pré natal em 

 

, sistema online que 

permite cadastrar a gestante, monitorar e avaliar a atenção ao pré-natal e ao 

prestadas pelos serviços de saúde a cada gestante e recém-nascido, 

desde o primeiro atendimento na UBS até o atendimento hospitalar de alto risco. No 

período de julho/2013 a dezembro de 2016 foram cadastradas 4.056 gestantes. O 

ara identificar fatores que caracterizam a gravidez de 

risco, com o objetivo de promover a segurança da saúde da mãe e da criança, e 

auxilia na identificação de complicações responsáveis pelas principais causas de 

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde, operacionalizada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentada nos princípios da humanização e 

nascidos e crianças têm direito a ampliação do 

natal; da assistência ao parto; e 

da atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade. O 

município de Cachoeiro de Itapemirim aderiu ao programa em 2012. Foi elaborada 

nóstica que teve por base as determinações da Portaria Ministerial 

nº 1.459 de 24 de junho de 2011 que instituiu, no âmbito do SUS, a Rede Cegonha e 

apresenta a análise da situação da saúde da mulher e da criança no Município.  



Ações Pactuadas: 

� Mapa de Vinculação:

profissionais da Atenção Básica para orientar e registrar no Cartão da Gestante a 

maternidade de referência para o momento do parto. Já na primeira consulta a 

gestante deve ser preparada para a vinc

receberá informações sobre seus direitos e deveres durante o pré

importância da participação do seu parceiro/futuro pai em todo o processo.  A 

gestante deve ser vinculada à maternidade de referência no 

sendo orientada a procurar este serviço quando apresentar intercorrências clínicas 

ou quando estiver em trabalho de parto, obedecendo ao fluxo municipal traçado e 

pactuado. Para vincular a gestante, a UBS enviará ao Agente Vinculador M

todas as informações necessárias sobre a gestante, assim que a ela for cadastrada 

na unidade. O Agente Vinculador Municipal por sua vez, fará um compilado com as 

novas gestantes do município e enviará para a Maternidade de Referência o mais 

breve possível, garantindo que a Maternidade tenha conhecimento da existência das 

novas gestantes. 

 
� Acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo oportuno

que uma gestação que está transcorrendo bem pode se tornar de risco a qualquer 

momento, durante a evolução da gestação ou durante o trabalho de parto. Portanto, 

há necessidade de reclassifi

trabalho de parto. A intervenção precisa e precoce evita os retardos assistenciais 

capazes de gerar morbidade grave, morte materna ou perinatal. O pré

Risco é realizado na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu e no Ambulatório 

Regional/SRSCI, cuja marcação 

 
�  Implementação

educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva:

UBS iniciaram o Grupo de Gestantes que possibilita o intercâmbio 

conhecimentos. Por isso é considerado a mel

do processo de gestação. Informações sobre as diferentes vivências devem ser 

trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. As ações educativas 

durante o pré-natal no grupo de gestantes podem abordar temas sobre

Vinculação: O Mapa de Vinculação deve ser utilizado pelos 

profissionais da Atenção Básica para orientar e registrar no Cartão da Gestante a 

maternidade de referência para o momento do parto. Já na primeira consulta a 

gestante deve ser preparada para a vinculação à maternidade de referência, e 

receberá informações sobre seus direitos e deveres durante o pré

importância da participação do seu parceiro/futuro pai em todo o processo.  A 

gestante deve ser vinculada à maternidade de referência no 

sendo orientada a procurar este serviço quando apresentar intercorrências clínicas 

ou quando estiver em trabalho de parto, obedecendo ao fluxo municipal traçado e 

pactuado. Para vincular a gestante, a UBS enviará ao Agente Vinculador M

todas as informações necessárias sobre a gestante, assim que a ela for cadastrada 

na unidade. O Agente Vinculador Municipal por sua vez, fará um compilado com as 

novas gestantes do município e enviará para a Maternidade de Referência o mais 

possível, garantindo que a Maternidade tenha conhecimento da existência das 

natal de alto de risco em tempo oportuno: 

que uma gestação que está transcorrendo bem pode se tornar de risco a qualquer 

o, durante a evolução da gestação ou durante o trabalho de parto. Portanto, 

há necessidade de reclassificar o risco a cada consulta pré

trabalho de parto. A intervenção precisa e precoce evita os retardos assistenciais 

orbidade grave, morte materna ou perinatal. O pré

Risco é realizado na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu e no Ambulatório 

marcação de consulta é realizada via SISREG.

Implementação de estratégias de comunicação social e programas 

educativos relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva: 

UBS iniciaram o Grupo de Gestantes que possibilita o intercâmbio 

or isso é considerado a melhor forma de promover a compreensão 

do processo de gestação. Informações sobre as diferentes vivências devem ser 

trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. As ações educativas 

natal no grupo de gestantes podem abordar temas sobre
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O Mapa de Vinculação deve ser utilizado pelos 

profissionais da Atenção Básica para orientar e registrar no Cartão da Gestante a 

maternidade de referência para o momento do parto. Já na primeira consulta a 

ulação à maternidade de referência, e 

receberá informações sobre seus direitos e deveres durante o pré-natal e além da 

importância da participação do seu parceiro/futuro pai em todo o processo.  A 

gestante deve ser vinculada à maternidade de referência no início do pré-natal, 

sendo orientada a procurar este serviço quando apresentar intercorrências clínicas 

ou quando estiver em trabalho de parto, obedecendo ao fluxo municipal traçado e 

pactuado. Para vincular a gestante, a UBS enviará ao Agente Vinculador Municipal 

todas as informações necessárias sobre a gestante, assim que a ela for cadastrada 

na unidade. O Agente Vinculador Municipal por sua vez, fará um compilado com as 

novas gestantes do município e enviará para a Maternidade de Referência o mais 

possível, garantindo que a Maternidade tenha conhecimento da existência das 

 É importante alertar 

que uma gestação que está transcorrendo bem pode se tornar de risco a qualquer 

o, durante a evolução da gestação ou durante o trabalho de parto. Portanto, 

car o risco a cada consulta pré-natal e durante o 

trabalho de parto. A intervenção precisa e precoce evita os retardos assistenciais 

orbidade grave, morte materna ou perinatal. O pré-natal de Alto 

Risco é realizado na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu e no Ambulatório 

via SISREG. 

de estratégias de comunicação social e programas 

 No ano de 2016 as 

UBS iniciaram o Grupo de Gestantes que possibilita o intercâmbio de experiências e 

hor forma de promover a compreensão 

do processo de gestação. Informações sobre as diferentes vivências devem ser 

trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. As ações educativas 

natal no grupo de gestantes podem abordar temas sobre a 



importância do pré-natal, modificações corporais e emocionais, sintomas comuns na 

gravidez, alimentação saudável, cuidados de higiene, cuidados com as mamas, 

importância do aleitamento materno, atividade física, sexualidade, benefícios legais 

a que a mulher tem direito, o parto e o puerpério, importância do planejamento 

familiar, cuidados com o 

crescimento e desenvolvimento da criança, e questões escolhidas pelas próprias 

mulheres participantes. 

  

�  Reduzir o índice de sífilis:

sífilis em gestantes e sífilis congênita, em Setembro de 2016 foi Instalado o Comitê 

de Investigação da Sífilis e Sífilis Congênita no Município de Cachoeiro de 

Itapemirim através da Portaria n° 695/2016. A composição do Comitê foi alterada 

pela Portaria nº 327/2017.

 
1.4.9 Saúde da Criança

Ações simples e de puericultura como pesar, medir, avaliar aquisição de novas 

habilidades, utilização do cartão da criança, atualização do calendário vacinal são 

realizadas sistematicamente pelas Equipes de Saúde da Família (ESF).  Além dos 

atendimentos gerais e de puericultura realizados pelas ESF, também são realizados 

atendimentos de pediatria nas seguintes unidades de saúde: Novo Parque,Gironda, 

Soturno, BNH de cima, Zumbi, Otto Marins e Centro Municipal de Saúde “Bolívar de 

Abreu”. 

Para melhoria dos atendimentos de puericultura pelas ESF e para que estas ações 

contribuam para a promoção e prevenção da saúde das crianças do nosso 

município, são necessárias melhorias na capacitação técnica dos profissionais das 

equipes e o seguimento de normas já estabele

das equipes de atenção à criança na articulação das ações básicas de saúde.

natal, modificações corporais e emocionais, sintomas comuns na 

gravidez, alimentação saudável, cuidados de higiene, cuidados com as mamas, 

importância do aleitamento materno, atividade física, sexualidade, benefícios legais 

lher tem direito, o parto e o puerpério, importância do planejamento 

familiar, cuidados com o Recém nascido (RN), importância do acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento da criança, e questões escolhidas pelas próprias 

 

uzir o índice de sífilis: Devido o número crescente de casos de 

sífilis em gestantes e sífilis congênita, em Setembro de 2016 foi Instalado o Comitê 

de Investigação da Sífilis e Sífilis Congênita no Município de Cachoeiro de 

Portaria n° 695/2016. A composição do Comitê foi alterada 

pela Portaria nº 327/2017. 

Saúde da Criança  

Ações simples e de puericultura como pesar, medir, avaliar aquisição de novas 

habilidades, utilização do cartão da criança, atualização do calendário vacinal são 

realizadas sistematicamente pelas Equipes de Saúde da Família (ESF).  Além dos 

rais e de puericultura realizados pelas ESF, também são realizados 

atendimentos de pediatria nas seguintes unidades de saúde: Novo Parque,Gironda, 

Soturno, BNH de cima, Zumbi, Otto Marins e Centro Municipal de Saúde “Bolívar de 

endimentos de puericultura pelas ESF e para que estas ações 

contribuam para a promoção e prevenção da saúde das crianças do nosso 

município, são necessárias melhorias na capacitação técnica dos profissionais das 

equipes e o seguimento de normas já estabelecidas, bem como o trabalho integrado 

das equipes de atenção à criança na articulação das ações básicas de saúde.
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natal, modificações corporais e emocionais, sintomas comuns na 

gravidez, alimentação saudável, cuidados de higiene, cuidados com as mamas, 

importância do aleitamento materno, atividade física, sexualidade, benefícios legais 

lher tem direito, o parto e o puerpério, importância do planejamento 

, importância do acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento da criança, e questões escolhidas pelas próprias 

Devido o número crescente de casos de 

sífilis em gestantes e sífilis congênita, em Setembro de 2016 foi Instalado o Comitê 

de Investigação da Sífilis e Sífilis Congênita no Município de Cachoeiro de 

Portaria n° 695/2016. A composição do Comitê foi alterada 

Ações simples e de puericultura como pesar, medir, avaliar aquisição de novas 

habilidades, utilização do cartão da criança, atualização do calendário vacinal são 

realizadas sistematicamente pelas Equipes de Saúde da Família (ESF).  Além dos 

rais e de puericultura realizados pelas ESF, também são realizados 

atendimentos de pediatria nas seguintes unidades de saúde: Novo Parque,Gironda, 

Soturno, BNH de cima, Zumbi, Otto Marins e Centro Municipal de Saúde “Bolívar de 

endimentos de puericultura pelas ESF e para que estas ações 

contribuam para a promoção e prevenção da saúde das crianças do nosso 

município, são necessárias melhorias na capacitação técnica dos profissionais das 

cidas, bem como o trabalho integrado 

das equipes de atenção à criança na articulação das ações básicas de saúde. 



Fonte: Tabnet  Gráfico 14 – Consultas de Puericultura, 2012 a 2016

 
Perspectivas futuras para os 

Como proposta de obter indicadores satisfatórios de saúde da criança do município, 

temos a previsão de implantar a Atenção Integral às Doenças Prevalentes na 

Infância (AIDPI) para o ano de 2019, em parceria com a Superintendê

de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (SRSCI) e a Coordenação Nacional e 

Estadual de Saúde da Criança. Esta estratégia será direcionada aos profissionais da 

rede municipal de saúde (médicos e enfermeiros de ESF).

Perspectivas futuras para os Pr

• Garantir tratamento aos casos de sífilis em 100% das gestantes notificadas

• Disponibilizar teste rápido de gravidez nas unidades de saúde de forma 

segura com garantia de sigilo;

• Cadastrar todas as gestantes atendidas 

• Identificar as gestantes de alto risco do território;

• Garantir consulta especializada à gestante de risco;

• Realizar 1ª consulta até 12 semanas de gestação;

• Realizar Busca Ativa das gestantes faltosas;

• Implantar o acolhimento com clas

conforme AIDPI neonatal ou protocolo próprio;

• Qualificar a linha de cuidado materno

natal de baixo risco em todas as unidades básicas de saúde;

• Estabelecer ações visando à prev

2012 2013 2014 2015

12.648

4.198

7.428

3.408

Consultas

 
Consultas de Puericultura, 2012 a 2016  

 

para os Programas Saúde da Mulher e da Criança:

Como proposta de obter indicadores satisfatórios de saúde da criança do município, 

temos a previsão de implantar a Atenção Integral às Doenças Prevalentes na 

Infância (AIDPI) para o ano de 2019, em parceria com a Superintendê

de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (SRSCI) e a Coordenação Nacional e 

Estadual de Saúde da Criança. Esta estratégia será direcionada aos profissionais da 

rede municipal de saúde (médicos e enfermeiros de ESF). 

Perspectivas futuras para os Pr ogramas Saúde da Mulher e da Criança:

Garantir tratamento aos casos de sífilis em 100% das gestantes notificadas

Disponibilizar teste rápido de gravidez nas unidades de saúde de forma 

segura com garantia de sigilo; 

Cadastrar todas as gestantes atendidas no SUS no SISPRENATAL;

Identificar as gestantes de alto risco do território; 

Garantir consulta especializada à gestante de risco; 

Realizar 1ª consulta até 12 semanas de gestação; 

Realizar Busca Ativa das gestantes faltosas; 

Implantar o acolhimento com classificação de risco nas unidades de saúde 

conforme AIDPI neonatal ou protocolo próprio; 

Qualificar a linha de cuidado materno-infantil com a disponibilização de pré

natal de baixo risco em todas as unidades básicas de saúde;

Estabelecer ações visando à prevenção da gravidez na adolescência;
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Saúde da Mulher e da Criança:  

Como proposta de obter indicadores satisfatórios de saúde da criança do município, 

temos a previsão de implantar a Atenção Integral às Doenças Prevalentes na 

Infância (AIDPI) para o ano de 2019, em parceria com a Superintendência Regional 

de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (SRSCI) e a Coordenação Nacional e 

Estadual de Saúde da Criança. Esta estratégia será direcionada aos profissionais da 

ogramas Saúde da Mulher e da Criança:  

Garantir tratamento aos casos de sífilis em 100% das gestantes notificadas; 

Disponibilizar teste rápido de gravidez nas unidades de saúde de forma 

no SUS no SISPRENATAL; 

sificação de risco nas unidades de saúde 

infantil com a disponibilização de pré-

natal de baixo risco em todas as unidades básicas de saúde; 

enção da gravidez na adolescência; 



• Estabelecer estratégias para a sensibilização e captação precoce da 

população feminina para a prevenção dos cânceres de mama e de colo de 

útero; 

• Implantar ações do Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação (SEME);

• Implementar a atenção à saúde da criança com enfoque na redução da 

morbimortalidade por doenças e agravos prevalentes e na garantia das ações 

de proteção e promoção da saúde;

• Mapear a rede de atenção à criança com deficiência;

• Acompanhar todas as crianças menores de 7 anos em famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família;

• Implantar SISCAN 

Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu”;

• Implementar as ações da Rede Cegonha;

• Implantar e implem

criança e Idoso; 

• Fortalecer as ações do Outubro Rosa nas UBS da Família, Centros de Saúde 

e população local;

• Qualificar servidores envolvidos nos programas;

• Implantar o Comitê de Investigação de Tr

 

1.4.10 Saúde do Adolescente

O Programa de Saúde do Adolescente é parte integrante das ações da 

Coordenação de Saúde da Mulher e da Criança de Cachoeiro

oferecidos serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Saúde da Família; Centro 

Regional de Infectologia Abel Sant’Anna (CRIAS) e Centro Municipal de Saúde 

“Bolívar de Abreu”, voltados a população adolescente preconizada pelo Ministério da

Saúde, que é a faixa etária de 10 a 19 anos de idade. O município não possui área 

física específica para atendimento desta clientela.

Em se tratando da intersetorialidade, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

trabalha em parceria com a Secretaria Munic

município, que possui o Centro de Referência da Juventude (CRJ) desde o ano de 

Estabelecer estratégias para a sensibilização e captação precoce da 

população feminina para a prevenção dos cânceres de mama e de colo de 

Implantar ações do Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria 

icipal de Educação (SEME); 

Implementar a atenção à saúde da criança com enfoque na redução da 

morbimortalidade por doenças e agravos prevalentes e na garantia das ações 

de proteção e promoção da saúde; 

Mapear a rede de atenção à criança com deficiência; 

ompanhar todas as crianças menores de 7 anos em famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família; 

CAN E SISPRENATAL WEB nas UBS da Família e Centro 

Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu”; 

Implementar as ações da Rede Cegonha; 

Implantar e implementar Unidades Notificadoras de Violência contra a Mulher, 

Fortalecer as ações do Outubro Rosa nas UBS da Família, Centros de Saúde 

e população local; 

Qualificar servidores envolvidos nos programas; 

Implantar o Comitê de Investigação de Transmissão Vertical.

Saúde do Adolescente  

O Programa de Saúde do Adolescente é parte integrante das ações da 

Coordenação de Saúde da Mulher e da Criança de Cachoeiro 

oferecidos serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Saúde da Família; Centro 

Regional de Infectologia Abel Sant’Anna (CRIAS) e Centro Municipal de Saúde 

“Bolívar de Abreu”, voltados a população adolescente preconizada pelo Ministério da

Saúde, que é a faixa etária de 10 a 19 anos de idade. O município não possui área 

física específica para atendimento desta clientela. 

Em se tratando da intersetorialidade, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

trabalha em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMDES) do 

município, que possui o Centro de Referência da Juventude (CRJ) desde o ano de 
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Estabelecer estratégias para a sensibilização e captação precoce da 

população feminina para a prevenção dos cânceres de mama e de colo de 

Implantar ações do Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria 

Implementar a atenção à saúde da criança com enfoque na redução da 

morbimortalidade por doenças e agravos prevalentes e na garantia das ações 

ompanhar todas as crianças menores de 7 anos em famílias beneficiárias 

nas UBS da Família e Centro 

entar Unidades Notificadoras de Violência contra a Mulher, 

Fortalecer as ações do Outubro Rosa nas UBS da Família, Centros de Saúde 

ansmissão Vertical. 

O Programa de Saúde do Adolescente é parte integrante das ações da 

 de Itapemirim. São 

oferecidos serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Saúde da Família; Centro 

Regional de Infectologia Abel Sant’Anna (CRIAS) e Centro Municipal de Saúde 

“Bolívar de Abreu”, voltados a população adolescente preconizada pelo Ministério da 

Saúde, que é a faixa etária de 10 a 19 anos de idade. O município não possui área 

Em se tratando da intersetorialidade, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) 

ipal de Assistência Social (SEMDES) do 

município, que possui o Centro de Referência da Juventude (CRJ) desde o ano de 



2012, localizado na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, onde os jovens são 

inseridos em atividades de assistência social específicas de

como aulas de músicas, teatro, terapias manuais, artesanatos, entre outros.

Em relação à Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, a 

SEMUS, por meio da Subsecretaria de Atenção Primária e outros setores afins, 

realiza sistematicamente ações através da ESF Gironda/Soturno, a saber:

• Vacinação na Campanha Nacional contra Influenza: Ocorre desde o ano de 

2012, com a introdução do público alvo da população desprovida de liberdade 

nos presídios do município e no IASES;

• Avaliação da situação vacinal dos internos de acordo com o calendário 

nacional de vacinação do adolescente: além das ações da Campanha anual 

de vacinação contra Influenza, o município desenvolve ações pontuais de 

vacinação de acordo com as vacinas do adol

viral/SRC, hepatite B, Febre Amarela, HPV

objetivo de prevenção das doenças imunopreveníveis;

• Inserção dos adolescentes em conflito com a lei nos programas e políticas da 

saúde promovidas pelo Muni

palestras, ações de direitos sexuais e reprodutivos e outras ações direcionada 

aos internos do IASES;

• Coleta de exames laboratoriais de sífilis, hepatites B e C, HIV/AIDS 

do Centro de Infectologia (

• Dispensação de medicamentos pela Gerência de Assistência Farmac

de acordo com a REMUME e receitas provenientes dos atendimentos 

médicos, enfermagem e odontol

• Atendimento com consulta de enfermagem aos internos do IASES realizadas 

pelo enfermeiro da equipe de ESF local, com o desenvolvimento do plano de 

cuidado de enfermagem específico para cada caso, se necessário;

• Atendimento na UBS Soturno de consultas com o cirurgião

extração dentária e outras cirurgias na Policlíni

Abreu", quando encaminhados pela 

• Consulta médica agendada 

2012, localizado na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, onde os jovens são 

inseridos em atividades de assistência social específicas dessa faixa etária, tais 

como aulas de músicas, teatro, terapias manuais, artesanatos, entre outros.

Em relação à Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, a 

SEMUS, por meio da Subsecretaria de Atenção Primária e outros setores afins, 

ealiza sistematicamente ações através da ESF Gironda/Soturno, a saber:

Vacinação na Campanha Nacional contra Influenza: Ocorre desde o ano de 

2012, com a introdução do público alvo da população desprovida de liberdade 

nos presídios do município e no IASES; 

Avaliação da situação vacinal dos internos de acordo com o calendário 

nacional de vacinação do adolescente: além das ações da Campanha anual 

de vacinação contra Influenza, o município desenvolve ações pontuais de 

vacinação de acordo com as vacinas do adolescente, que são: Tríplece 

viral/SRC, hepatite B, Febre Amarela, HPV e dT (difteria e tétano)

objetivo de prevenção das doenças imunopreveníveis; 

Inserção dos adolescentes em conflito com a lei nos programas e políticas da 

saúde promovidas pelo Município, tais como ações de educação em saúde, 

palestras, ações de direitos sexuais e reprodutivos e outras ações direcionada 

aos internos do IASES; 

Coleta de exames laboratoriais de sífilis, hepatites B e C, HIV/AIDS 

do Centro de Infectologia (CRIAS); 

Dispensação de medicamentos pela Gerência de Assistência Farmac

de acordo com a REMUME e receitas provenientes dos atendimentos 

médicos, enfermagem e odontológico; 

Atendimento com consulta de enfermagem aos internos do IASES realizadas 

meiro da equipe de ESF local, com o desenvolvimento do plano de 

cuidado de enfermagem específico para cada caso, se necessário;

Atendimento na UBS Soturno de consultas com o cirurgião

xtração dentária e outras cirurgias na Policlínica Mu

quando encaminhados pela Unidade; 

agendada na UBS Soturno; 
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2012, localizado na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, onde os jovens são 

ssa faixa etária, tais 

como aulas de músicas, teatro, terapias manuais, artesanatos, entre outros. 

Em relação à Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, a 

SEMUS, por meio da Subsecretaria de Atenção Primária e outros setores afins, 

ealiza sistematicamente ações através da ESF Gironda/Soturno, a saber: 

Vacinação na Campanha Nacional contra Influenza: Ocorre desde o ano de 

2012, com a introdução do público alvo da população desprovida de liberdade 

Avaliação da situação vacinal dos internos de acordo com o calendário 

nacional de vacinação do adolescente: além das ações da Campanha anual 

de vacinação contra Influenza, o município desenvolve ações pontuais de 

escente, que são: Tríplece 

dT (difteria e tétano), com o 

Inserção dos adolescentes em conflito com a lei nos programas e políticas da 

cípio, tais como ações de educação em saúde, 

palestras, ações de direitos sexuais e reprodutivos e outras ações direcionada 

Coleta de exames laboratoriais de sífilis, hepatites B e C, HIV/AIDS através 

Dispensação de medicamentos pela Gerência de Assistência Farmacêutica, 

de acordo com a REMUME e receitas provenientes dos atendimentos 

Atendimento com consulta de enfermagem aos internos do IASES realizadas 

meiro da equipe de ESF local, com o desenvolvimento do plano de 

cuidado de enfermagem específico para cada caso, se necessário; 

Atendimento na UBS Soturno de consultas com o cirurgião dentista, além de 

ca Municipal "Bolívar de 



• Atendimentos de Urgência e Emergência na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) do Marbrasa

• Participação de técnicos 

de implantação da 

Adolescentes em Conflito com a Lei, na Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA); 

• Monitoramento e avalia

• Elaboração de Plano de Ação anual com os atores envolvidos no processo: 

equipe de ESF local, Gerência de UBS e Gerência de Programas de Saúde,

Apoiadores Institucionais (AI) e

 

1.4.11 Saúde na Escola

A SEMUS desempenha ações de Saúde nas Escolas do município

demandas recebidas pelas escolas e/ou através de ações nas datas pontuais 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial de Saúde 

(OMS). O PSE foi instituído em 2007 pelo Ministério da Saúde em parceria com o 

Ministério da Educação (MEC), que procura incentivar a integração das políticas e 

das ações da educação e da saúde.

O município de Cachoeiro de Itapemirim fez adesão ao PSE em agosto de 2013 

credenciando, inicialmente, 20 escolas prioritárias para o desenvolvimento das 

atividades essenciais e optativas. Em 2017, foram aderidas um total de 46 unidades 

de ensino, entre escolas municipais e estaduais.

Os assuntos e temas a serem abordados pelas equipes de ESF e demais 

colaboradores no PSE, são: 

 Ações de combate ao mosquito

 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 da 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;

Atendimentos de Urgência e Emergência na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) do Marbrasa, de acordo com classificação de risco;

Participação de técnicos municipais no Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) 

de implantação da Política Nacional De Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes em Conflito com a Lei, na Secretaria de Estado da Saúde 

e avaliação das ações realizadas; 

e Plano de Ação anual com os atores envolvidos no processo: 

equipe de ESF local, Gerência de UBS e Gerência de Programas de Saúde,

Apoiadores Institucionais (AI) e equipe do IASES. 

Saúde na Escola  

A SEMUS desempenha ações de Saúde nas Escolas do município

demandas recebidas pelas escolas e/ou através de ações nas datas pontuais 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial de Saúde 

(OMS). O PSE foi instituído em 2007 pelo Ministério da Saúde em parceria com o 

Educação (MEC), que procura incentivar a integração das políticas e 

das ações da educação e da saúde. 

O município de Cachoeiro de Itapemirim fez adesão ao PSE em agosto de 2013 

credenciando, inicialmente, 20 escolas prioritárias para o desenvolvimento das 

atividades essenciais e optativas. Em 2017, foram aderidas um total de 46 unidades 

de ensino, entre escolas municipais e estaduais. 

Os assuntos e temas a serem abordados pelas equipes de ESF e demais 

colaboradores no PSE, são:  

Ações 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 da Paz, cidadania e direitos humanos; 

Prevenção das violências e dos acidentes; 

ntificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em 

Promoção e avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor;
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Atendimentos de Urgência e Emergência na Unidade de Pronto Atendimento 

; 

municipais no Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) 

Política Nacional De Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes em Conflito com a Lei, na Secretaria de Estado da Saúde 

e Plano de Ação anual com os atores envolvidos no processo: 

equipe de ESF local, Gerência de UBS e Gerência de Programas de Saúde, 

A SEMUS desempenha ações de Saúde nas Escolas do município baseadas nas 

demandas recebidas pelas escolas e/ou através de ações nas datas pontuais 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial de Saúde 

(OMS). O PSE foi instituído em 2007 pelo Ministério da Saúde em parceria com o 

Educação (MEC), que procura incentivar a integração das políticas e 

O município de Cachoeiro de Itapemirim fez adesão ao PSE em agosto de 2013 

credenciando, inicialmente, 20 escolas prioritárias para o desenvolvimento das 

atividades essenciais e optativas. Em 2017, foram aderidas um total de 46 unidades 

Os assuntos e temas a serem abordados pelas equipes de ESF e demais 

Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas; 

 

ntificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em 

Promoção e avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor; 



 Verificação da situação vacinal

 Promoção da segurança alimentar e nutricional e 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 DST/AIDS;

 Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais 

de alteração; 

 Outros assuntos, de acordo com a necessidade.

 

1.4.12 Saúde do Idoso  

Idoso é definido no Brasil como o indivíduo com 60 anos ou mais, de acordo com a 

lei 8.842/94. Dentro deste grupo os muito idosos, indivíduos acima de 75 anos, 

destacam-se por apresentar um declínio funcional acentuado, muitos se tornando 

idosos fragilizados. O perfil de morbimortalidade do município de Cachoeiro de 

Itapemirim se caracteriza pelo envelhecimento progressivo da população e pelo 

predomínio das doenças crônico degenerativas, o que exige a implantação de ações 

voltadas para esse grupo.

Com a implementação das ações do Programa de Saúde da Família, veio à tona a 

realidade de uma população idosa que anteriormente não tinha acesso aos centros 

de saúde (os acamados, os que vivem em precárias situações de moradia) e, ainda, 

situações de alta vulnerabi

dementados, entre outros). Por esses motivos decidiu

Especial para os Idosos na ESF. Após o acolhimento nestas unidades, o idoso que 

necessitar de atendimento diferenciado deve

Referência de Atenção à Saúde do Idoso. Essa população vulnerável demanda 

respostas concretas e em tempo hábil e exige ações intersetoriais que alcancem o 

idoso propriamente dito, sua família e a comunidade.

O Programa Municipal de Saúde do Idoso

Saúde, desenvolvidas pelas Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

Centro Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu” e Centro de Referência de Atenção à 

Saúde do Idoso, no Centro de Conviv

Verificação da situação vacinal 

Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e 

venção da obesidade infantil; 

Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais 

Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS; 

Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais 

Outros assuntos, de acordo com a necessidade. 

 

Idoso é definido no Brasil como o indivíduo com 60 anos ou mais, de acordo com a 

lei 8.842/94. Dentro deste grupo os muito idosos, indivíduos acima de 75 anos, 

se por apresentar um declínio funcional acentuado, muitos se tornando 

os. O perfil de morbimortalidade do município de Cachoeiro de 

Itapemirim se caracteriza pelo envelhecimento progressivo da população e pelo 

predomínio das doenças crônico degenerativas, o que exige a implantação de ações 

voltadas para esse grupo. 

lementação das ações do Programa de Saúde da Família, veio à tona a 

realidade de uma população idosa que anteriormente não tinha acesso aos centros 

de saúde (os acamados, os que vivem em precárias situações de moradia) e, ainda, 

situações de alta vulnerabilidade física e social (idosos que moram sós, iletrados, 

dementados, entre outros). Por esses motivos decidiu-se inserir um Programa 

Especial para os Idosos na ESF. Após o acolhimento nestas unidades, o idoso que 

necessitar de atendimento diferenciado deverá ser encaminhado para o Centro de 

Referência de Atenção à Saúde do Idoso. Essa população vulnerável demanda 

respostas concretas e em tempo hábil e exige ações intersetoriais que alcancem o 

idoso propriamente dito, sua família e a comunidade. 

Municipal de Saúde do Idoso  está inserido na Atenção Primária à 

Saúde, desenvolvidas pelas Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

Centro Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu” e Centro de Referência de Atenção à 

Saúde do Idoso, no Centro de Convivência Vida Ativa, bairro São Geraldo.

 

 

 
 

PMS 2018-2021 - Pág.: 84 de 107 

 

Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e 

Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais 

Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais 

Idoso é definido no Brasil como o indivíduo com 60 anos ou mais, de acordo com a 

lei 8.842/94. Dentro deste grupo os muito idosos, indivíduos acima de 75 anos, 

se por apresentar um declínio funcional acentuado, muitos se tornando 

os. O perfil de morbimortalidade do município de Cachoeiro de 

Itapemirim se caracteriza pelo envelhecimento progressivo da população e pelo 

predomínio das doenças crônico degenerativas, o que exige a implantação de ações 

lementação das ações do Programa de Saúde da Família, veio à tona a 

realidade de uma população idosa que anteriormente não tinha acesso aos centros 

de saúde (os acamados, os que vivem em precárias situações de moradia) e, ainda, 

lidade física e social (idosos que moram sós, iletrados, 

se inserir um Programa 

Especial para os Idosos na ESF. Após o acolhimento nestas unidades, o idoso que 

rá ser encaminhado para o Centro de 

Referência de Atenção à Saúde do Idoso. Essa população vulnerável demanda 

respostas concretas e em tempo hábil e exige ações intersetoriais que alcancem o 

está inserido na Atenção Primária à 

Saúde, desenvolvidas pelas Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

Centro Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu” e Centro de Referência de Atenção à 

ência Vida Ativa, bairro São Geraldo. 



Tabela 

PACS Parque Laranjeiras

PSF Abelardo Machado

PSF Aeroporto 

PSF Amaral 

PSF Amaral 

PSF Aquidabam 

PSF BNH de baixo

PSF BNH de Cima 

PSF Burarama

PSF Conduru

PSF Coramara

PSF Córrego dos Monos

PSF 

PSF Gilson Carone 

PSF Gironda

PSF Itaoca

PSF Jardim Itapemirim

PSF Nossa Senhora Aparecida

PSF Nossa Senhora da Penha

PSF Novo Parque

PSF Otto Marins

PSF Pacotuba

PSF Paraíso 

PSF Paraíso 

PSF São Luiz Gonzaga

PSF São Vicente

PSF Soturno

PSF União 

PSF União 

PSF Vila Rica

PSF Village

PSF Zumbi 

PSF Zumbi 

TOTAL

                                        Fonte: SIAB

 

Tabela 47

              Fonte: SIAB

Em novembro de 2013 

Centro de Referência de Atenção à Saúde do Idoso

integralidade na assistência a esse gr

Tabela 46 – Número de Idosos cadastrados, 2013 e 2017

Equipes 
Idosos cadastrados 

2013 2017 

PACS Parque Laranjeiras 683 370 

PSF Abelardo Machado 469 905 

PSF Aeroporto - área 06 375 1.418 

PSF Amaral - área 17 123 393 

PSF Amaral - área 36 234 1.018 

PSF Aquidabam - área 25 539 1.210 

PSF BNH de baixo 240 1.009 

PSF BNH de Cima  263 566 

PSF Burarama 322 383 

PSF Conduru 242 432 

PSF Coramara 155 617 

PSF Córrego dos Monos 265 477 

PSF Coutinho   201 

PSF Gilson Carone  169 422 

PSF Gironda 505 283 

PSF Itaoca 450 415 

PSF Jardim Itapemirim 559 1.761 

PSF Nossa Senhora Aparecida 390 325 

PSF Nossa Senhora da Penha 698 755 

PSF Novo Parque 744 597 

PSF Otto Marins 991 1.524 

PSF Pacotuba 505 303 

PSF Paraíso - área 04 398 123 

PSF Paraíso - área 05 309 1.257 

PSF São Luiz Gonzaga 940 1.143 

PSF São Vicente 354 417 

PSF Soturno 518 417 

PSF União - área 07 371 281 

PSF União - área 08 265 367 

PSF Vila Rica 503 1.123 

PSF Village da Luz - área 020 306 361 

PSF Zumbi - área 01 500 791 

PSF Zumbi - área 02 512 371 

TOTAL 13.897 22.035 

Fonte: SIAB / e-SUS 

47 – Quantitativo de Consultas Médicas para Idoso

Ano  Consultas  
2012 36.049 
2013 41.403 
2014 47.455 
2015 36.100 
2016 36.296 

Fonte: SIAB / e-SUS 

 foi implantado no Município de Cachoeiro de Itapemirim

Centro de Referência de Atenção à Saúde do Idoso com o objetivo de garantir 

integralidade na assistência a esse grupo de usuários. 
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2013 e 2017 

Idosos 

no Município de Cachoeiro de Itapemirim o 

com o objetivo de garantir 



1.4.13 Saúde do Trabalhador

O município de Cachoeiro de Itapemirim conta com um Centro de Referência 

Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST

O CEREST-CI é uma Unidade de Saú

ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em 

Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Encontra

Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, ma

função estratégica é orientar e fornecer retaguarda, dando suporte técnico e 

científico e apoio matricial para os 26 municípios que comp

Saúde do Espírito Santo.

Atende ao trabalhador encaminhado pela Rede Bá

formal dos setores privado e público, autônomo, informal

acometido de doenças relacionadas ao trabalho realizado.

O CEREST-CI tem como principais atividades: 

• Atenção à Saúde do Trabalhador

• Atendimento aos t

relacionados ao trabalho e/ou vítimas de acidentes d

• Vigilância em Saúde do Trabalhador

• Realização vigilância em saúde do trabalhador para a identi

ocupacionais, acidentes e outras c

danos sobre a Saúde do Trabalhador;

• Estabelecimento de

Nacional de Seguridade Social, Superintendência Regional do Trabalho, 

Ministério Público do Trabalho e o

• Educação Permanente

• Promoção de cursos de capacitação, seminários, palestras, 

eventos voltados para os trabalhadores, pro

interessados na questão de Saúde do Trabalhador;

• Elaboração de material educativo (Cartilhas, Cartazes, Boletins e F

Saúde do Trabalhador;

• Pesquisa e Investigação

Saúde do Trabalhador  

O município de Cachoeiro de Itapemirim conta com um Centro de Referência 

Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST-CI).  

CI é uma Unidade de Saúde que tem por objetivo o desenvolvimento de 

ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em 

Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. Encontra-se sob a gestão da Secretaria 

Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, mas sua atuação é Regional. Sua 

função estratégica é orientar e fornecer retaguarda, dando suporte técnico e 

fico e apoio matricial para os 26 municípios que compõem a Região Sul de 

Saúde do Espírito Santo. 

trabalhador encaminhado pela Rede Básica de Saúde, 

formal dos setores privado e público, autônomo, informal 

acometido de doenças relacionadas ao trabalho realizado. 

CI tem como principais atividades:  

Atenção à Saúde do Trabalhador; 

tendimento aos trabalhadores acometidos por doenças e agravos 

relacionados ao trabalho e/ou vítimas de acidentes de trabalho;

Vigilância em Saúde do Trabalhador; 

vigilância em saúde do trabalhador para a identi

ocupacionais, acidentes e outras condições ou situações com potencial de 

s sobre a Saúde do Trabalhador; 

imento de parcerias com órgãos de outras áreas, tais como Instituto 

Nacional de Seguridade Social, Superintendência Regional do Trabalho, 

io Público do Trabalho e outros; 

Educação Permanente; 

cursos de capacitação, seminários, palestras, 

eventos voltados para os trabalhadores, profissionais, estudantes e demais 

questão de Saúde do Trabalhador; 

material educativo (Cartilhas, Cartazes, Boletins e F

Saúde do Trabalhador; 

Pesquisa e Investigação; 
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O município de Cachoeiro de Itapemirim conta com um Centro de Referência 

de que tem por objetivo o desenvolvimento de 

ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em 

se sob a gestão da Secretaria 

s sua atuação é Regional. Sua 

função estratégica é orientar e fornecer retaguarda, dando suporte técnico e 

õem a Região Sul de 

sica de Saúde, seja trabalhador 

 ou desempregado 

rabalhadores acometidos por doenças e agravos 

e trabalho; 

vigilância em saúde do trabalhador para a identificação de riscos 

ondições ou situações com potencial de 

parcerias com órgãos de outras áreas, tais como Instituto 

Nacional de Seguridade Social, Superintendência Regional do Trabalho, 

cursos de capacitação, seminários, palestras, oficinas e outros 

fissionais, estudantes e demais 

material educativo (Cartilhas, Cartazes, Boletins e Folders) em 



• Desenvolvimento de

• Divulgação de informações referentes à Saúde do Trabalhador (dados, 

pesquisas, relatórios, e outros).

CEREST em números 

Em setembro de 2013, a

Público do Trabalho (MPT)

Notificação Recomendatória para que as

serviços de saúde (hospitais e clínicas)

eventos relacionados à saúde do

consideravelmente. Houve

doenças, agravos e eventos relacionados à saúde do trabalhador 

se comparados os registros de 2010, antes de iniciado este trabalho 

interinstitucional. Quanto ao total de notificações

2011; 58% de 2011 para 2012

No período de 2013 à 2017 foram traçadas metas fundamentais objetivando a 

sustentação da Política Nacional de Saúde do Trabalhad

viabilizou a continuidade e fortalecimento da parceria com o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e Ministério Público Estadual (MPE) e o aprimoramento no fluxo de 

relacionamentos com a Rede Sentinela. De modo consequente, foram 

desenvolvidas ações de prevenção, promoção e proteção da saúde do trabalhador 

com as respectivas parcerias: Fundacentro, Ministério do Trabalho e Emprego, 

Sindicatos da Região Sul, Órgãos Representativos de Classes, Previdência Social, 

Ministério Público Estadual, Superintendência Regional do Trabalho, Secretarias 

Municipais e Estadual de Saúde, CEREST

Saúde – Cachoeiro de Itapemirim, e outros órgãos, empresas e instâncias públicas e 

privadas.  

Desenvolvendo um comparati

aumento de 59% do número de notificações. Do ano de 2014 para 2015 percebe

um aumento de 6% das notificações. No entanto, houve uma queda de 35%, se 

comparado o ano de 2015 para o ano de 2016, tendência

ano de 2017. Tal dado evidencia a necessidade de fortalecimento das ações de 

imento de projetos de pesquisa na área de Saúde do Trabalhador;

informações referentes à Saúde do Trabalhador (dados, 

pesquisas, relatórios, e outros). 

013, através da participação direta do CEREST

(MPT) e Ministério Público Estadual 

Notificação Recomendatória para que as secretarias municipais de 

(hospitais e clínicas) passassem, obrigatoriamente

à saúde do trabalhador. Desta forma os números melhoraram 

consideravelmente. Houve ampliação do número de unidades notificadoras das 

doenças, agravos e eventos relacionados à saúde do trabalhador 

se comparados os registros de 2010, antes de iniciado este trabalho 

tucional. Quanto ao total de notificações, houve aumento de 90%

de 2011 para 2012 e 18% de 2012 para 2013.  

No período de 2013 à 2017 foram traçadas metas fundamentais objetivando a 

sustentação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, o que 

viabilizou a continuidade e fortalecimento da parceria com o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e Ministério Público Estadual (MPE) e o aprimoramento no fluxo de 

relacionamentos com a Rede Sentinela. De modo consequente, foram 

ações de prevenção, promoção e proteção da saúde do trabalhador 

com as respectivas parcerias: Fundacentro, Ministério do Trabalho e Emprego, 

Sindicatos da Região Sul, Órgãos Representativos de Classes, Previdência Social, 

adual, Superintendência Regional do Trabalho, Secretarias 

Municipais e Estadual de Saúde, CEREST-Estadual, Superintendência Regional de 

Cachoeiro de Itapemirim, e outros órgãos, empresas e instâncias públicas e 

Desenvolvendo um comparativo entre o ano de 2013 com o ano de 2014, houve um 

aumento de 59% do número de notificações. Do ano de 2014 para 2015 percebe

um aumento de 6% das notificações. No entanto, houve uma queda de 35%, se 

comparado o ano de 2015 para o ano de 2016, tendência que vem se mantendo no 

ano de 2017. Tal dado evidencia a necessidade de fortalecimento das ações de 
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na área de Saúde do Trabalhador;  

informações referentes à Saúde do Trabalhador (dados, 

CEREST-CI, o Ministério 

 (MPE) expediram 

unicipais de saúde e demais 

amente, a notificar os 

os números melhoraram 

ampliação do número de unidades notificadoras das 

doenças, agravos e eventos relacionados à saúde do trabalhador - aumento de 33% 

se comparados os registros de 2010, antes de iniciado este trabalho 

houve aumento de 90% de 2010 e 

No período de 2013 à 2017 foram traçadas metas fundamentais objetivando a 

or e Trabalhadora, o que 

viabilizou a continuidade e fortalecimento da parceria com o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) e Ministério Público Estadual (MPE) e o aprimoramento no fluxo de 

relacionamentos com a Rede Sentinela. De modo consequente, foram 

ações de prevenção, promoção e proteção da saúde do trabalhador 

com as respectivas parcerias: Fundacentro, Ministério do Trabalho e Emprego, 

Sindicatos da Região Sul, Órgãos Representativos de Classes, Previdência Social, 

adual, Superintendência Regional do Trabalho, Secretarias 

Estadual, Superintendência Regional de 

Cachoeiro de Itapemirim, e outros órgãos, empresas e instâncias públicas e 

vo entre o ano de 2013 com o ano de 2014, houve um 

aumento de 59% do número de notificações. Do ano de 2014 para 2015 percebe-se 

um aumento de 6% das notificações. No entanto, houve uma queda de 35%, se 

que vem se mantendo no 

ano de 2017. Tal dado evidencia a necessidade de fortalecimento das ações de 



Educação Permanente em Saúde e Monitoramento. Neste sentido, verifica

primordialidade do estabelecimento de metas fundamentais para 2018 

elas: Pactuação da proporção de 100% dos municípios da Macrorregião Sul, com 

casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados, a r

do Fórum Regional das Referências Técnicas em Saúde do Trabalhador e 

aprimoramento na Gestão do 

1.5 Gestão da Saúde  

1.5.1 Planejamento 

O processo de planejamento da gestão da saúde no município segue as diretrizes 

conceituais e normativas do Ministério da Saúde por meio do PlanejaSUS e 

Portarias, LC nº 141/2012, Le

A modernização dos mecanismos de gestão requer constante adaptação às novas 

condições de organização e planejamento que eles trazem para o contexto do 

município. A construção do Plano obedeceu a lógic

das áreas finalísticas, cada qual dentro de sua realidade, e da transversalidade das 

ações que perpassam entre si.

pensamento das áreas de serviços da Secretaria de Saúde e integr

uma mesma plataforma. 

As diretrizes do Plano Municipal de Saúde foram apreciadas e aprovadas pelo 

Conselho Municipal de Saúde através da Resolução CMS nº 0

estabelece § 4º, Art. 30, da LC nº 141/2012.

1.5.2 Regionalização 

O processo de regionalização, iniciado em 2013,

diretrizes da nova Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), aprovada através da 

Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. 

Atenção Básica serão observadas as realidades regionais que permitirão pensar o 

território de forma que atende com maior integralidade a população adstrita. Esse 

processo será dinâmico. P

nortear a estratégia de atenção que melhor atenda aos usuários

Educação Permanente em Saúde e Monitoramento. Neste sentido, verifica

primordialidade do estabelecimento de metas fundamentais para 2018 

roporção de 100% dos municípios da Macrorregião Sul, com 

casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados, a r

do Fórum Regional das Referências Técnicas em Saúde do Trabalhador e 

Gestão do Sistema de Informação/ Notificações do SINAN.

 

O processo de planejamento da gestão da saúde no município segue as diretrizes 

conceituais e normativas do Ministério da Saúde por meio do PlanejaSUS e 

Portarias, LC nº 141/2012, Lei nº 8.080, Lei nº 8.142 e demais legislações vigentes. 

A modernização dos mecanismos de gestão requer constante adaptação às novas 

condições de organização e planejamento que eles trazem para o contexto do 

A construção do Plano obedeceu a lógica de participação e integração 

das áreas finalísticas, cada qual dentro de sua realidade, e da transversalidade das 

ações que perpassam entre si. Essa iniciativa permitiu ordenar as linhas de 

pensamento das áreas de serviços da Secretaria de Saúde e integr

 

As diretrizes do Plano Municipal de Saúde foram apreciadas e aprovadas pelo 

Conselho Municipal de Saúde através da Resolução CMS nº 0

§ 4º, Art. 30, da LC nº 141/2012. 

processo de regionalização, iniciado em 2013, está sendo revisto a partir das 

diretrizes da nova Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), aprovada através da 

Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. A partir da territorialização da 

sica serão observadas as realidades regionais que permitirão pensar o 

território de forma que atende com maior integralidade a população adstrita. Esse 

. Portanto, no decorrer da vigência do Plano os estudos irão 

de atenção que melhor atenda aos usuários. 
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Educação Permanente em Saúde e Monitoramento. Neste sentido, verifica-se a 

primordialidade do estabelecimento de metas fundamentais para 2018 - 2021, são 

roporção de 100% dos municípios da Macrorregião Sul, com 

casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados, a recomposição 

do Fórum Regional das Referências Técnicas em Saúde do Trabalhador e 

Sistema de Informação/ Notificações do SINAN. 

O processo de planejamento da gestão da saúde no município segue as diretrizes 

conceituais e normativas do Ministério da Saúde por meio do PlanejaSUS e 

i nº 8.080, Lei nº 8.142 e demais legislações vigentes. 

A modernização dos mecanismos de gestão requer constante adaptação às novas 

condições de organização e planejamento que eles trazem para o contexto do 

a de participação e integração 

das áreas finalísticas, cada qual dentro de sua realidade, e da transversalidade das 

Essa iniciativa permitiu ordenar as linhas de 

pensamento das áreas de serviços da Secretaria de Saúde e integrar as ações sob 

As diretrizes do Plano Municipal de Saúde foram apreciadas e aprovadas pelo 

Conselho Municipal de Saúde através da Resolução CMS nº 0210/2017, conforme 

está sendo revisto a partir das 

diretrizes da nova Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), aprovada através da 

A partir da territorialização da 

sica serão observadas as realidades regionais que permitirão pensar o 

território de forma que atende com maior integralidade a população adstrita. Esse 

ortanto, no decorrer da vigência do Plano os estudos irão 

.  



Outro aspecto de extrema relevância e que impacta no processo de regionalização 

diz respeito a planificação da Atenção Primária de iniciativa e responsabilidade da 

Secretaria Estadual de Saúde. Essa iniciativa irá estimular, dentre outras coisas, o 

fortalecimento da rede de especialidades bem como melhorar o aproveitamento das 

vagas ofertadas as unidades básicas de Saúde.

1.5.3 Financiamento 

O financiamento da saúde em Cachoeiro de Itapemirim obedece aos padrões legais 

estabelecidos pelas legislações vigentes. De acordo com o gráfico abaixo, a série 

histórica demonstra que o município tem cumprido o limi

participação da receita própria aplicada em Saúde, conforme estabelece o artigo 7º 

da Lei Complementar nº 141/2012. 

em saúde de 17% de receitas próprias.

Gráfico 

Conforme gráfico 16, o

fundo Federal de 2012 a
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Outro aspecto de extrema relevância e que impacta no processo de regionalização 

planificação da Atenção Primária de iniciativa e responsabilidade da 

Secretaria Estadual de Saúde. Essa iniciativa irá estimular, dentre outras coisas, o 

fortalecimento da rede de especialidades bem como melhorar o aproveitamento das 

idades básicas de Saúde.  

O financiamento da saúde em Cachoeiro de Itapemirim obedece aos padrões legais 

estabelecidos pelas legislações vigentes. De acordo com o gráfico abaixo, a série 

histórica demonstra que o município tem cumprido o limite mínimo 15% de 

participação da receita própria aplicada em Saúde, conforme estabelece o artigo 7º 

da Lei Complementar nº 141/2012. O maior índice ocorreu em 2015, com aplicação 

em saúde de 17% de receitas próprias. 

Gráfico 15 – Índice de evolução de aplicação em Saúde. 2008 - 2013

Conforme gráfico 16, observa-se linearidade da receita de transferência fundo a 

a 2016, com variação apenas no ano de 2014.

16 – Comparativo transferência fundo a fundo, 2011 a 201
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Outro aspecto de extrema relevância e que impacta no processo de regionalização 

planificação da Atenção Primária de iniciativa e responsabilidade da 

Secretaria Estadual de Saúde. Essa iniciativa irá estimular, dentre outras coisas, o 

fortalecimento da rede de especialidades bem como melhorar o aproveitamento das 

O financiamento da saúde em Cachoeiro de Itapemirim obedece aos padrões legais 

estabelecidos pelas legislações vigentes. De acordo com o gráfico abaixo, a série 

te mínimo 15% de 

participação da receita própria aplicada em Saúde, conforme estabelece o artigo 7º 

O maior índice ocorreu em 2015, com aplicação 

 
2013 

receita de transferência fundo a 

6, com variação apenas no ano de 2014.  

  
Comparativo transferência fundo a fundo, 2011 a 2016 

Percentual

18.799.587



1.5.4 Participação Social

O controle e participação social ocorrem

através da Comissão Intergestores Regional Sul

inserido. Trata-se de uma instância colegiada de decisão regional do Sistema Único 

de Saúde - SUS constituída pelos Secretários Municipais de Saúde locais. A 

estrutura da CIR Sul funciona junto à Superintendência Regional de Saúde 

localizada em Cachoeiro de Itapemirim.

Tabela 48 

COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL

CENTRAL 

METROPOLITANA 

NORTE 

SUL 

TOTAL 

 

O segundo nível de controle ocorre através do Conselho Municipal de Saúde de 

Cachoeiro de Itapemirim, órgão permanente de caráter deliberativo, normativo, 

fiscalizador e consultivo, tendo como objetivo básico o estabelecimento, 

acompanhamento, avaliação e controle da política e diretrizes de saúde. Possui 

estrutura própria de funcionamento,

necessário, faz-se convocação

141/2012, convoca audiência pública para Prestação de Contas quadrimestral da 

SEMUS. As reuniões são abertas ao público.

A composição do Conselho Municipal de Saúde (CMS) está definida pela Lei 

Municipal nº 6.704, de 10 de dezembro de 2012, respeitando

estabelecida no Regimento Interno do CMS, na Lei Federal nº 8.142/1990 e na 

Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 201

Conselheiros titulares e os respectivos suplentes, representantes das entidades e 

dos órgãos gestores indicados pelo Poder Executivo. A última eleição ocorreu em 

de maio de 2016, aprovada através da Resolução CMS

homologada através do Decreto nº 2

 
 

Participação Social 

O controle e participação social ocorrem em dois níveis no município. O primeiro 

através da Comissão Intergestores Regional Sul (CIR), na qual Cachoeiro

se de uma instância colegiada de decisão regional do Sistema Único 

SUS constituída pelos Secretários Municipais de Saúde locais. A 

estrutura da CIR Sul funciona junto à Superintendência Regional de Saúde 

eiro de Itapemirim. 

 – Comissões Intergestores Regional no Espírito Santo

COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL  POPULAÇÃO 
(Estimativa 2016) MUNICÍPIOS/CIR

650.455 18 

 2.207.896 20 

429.745 14 

685.601 26 

3.973.697 78 

O segundo nível de controle ocorre através do Conselho Municipal de Saúde de 

de Itapemirim, órgão permanente de caráter deliberativo, normativo, 

fiscalizador e consultivo, tendo como objetivo básico o estabelecimento, 

acompanhamento, avaliação e controle da política e diretrizes de saúde. Possui 

de funcionamento, realiza reunião ordinária mensal e, quando 

se convocação extraordinária. Em atendimento ao artigo 41 da LC nº 

141/2012, convoca audiência pública para Prestação de Contas quadrimestral da 

SEMUS. As reuniões são abertas ao público. 

ição do Conselho Municipal de Saúde (CMS) está definida pela Lei 

Municipal nº 6.704, de 10 de dezembro de 2012, respeitando

estabelecida no Regimento Interno do CMS, na Lei Federal nº 8.142/1990 e na 

Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012. É constituído por 24 (vinte e quatro) 

Conselheiros titulares e os respectivos suplentes, representantes das entidades e 

dos órgãos gestores indicados pelo Poder Executivo. A última eleição ocorreu em 

, aprovada através da Resolução CMS/CI nº 0147

homologada através do Decreto nº 26.154, de 25/05/2016. 
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em dois níveis no município. O primeiro 

, na qual Cachoeiro está 

se de uma instância colegiada de decisão regional do Sistema Único 

SUS constituída pelos Secretários Municipais de Saúde locais. A 

estrutura da CIR Sul funciona junto à Superintendência Regional de Saúde 

Comissões Intergestores Regional no Espírito Santo 
 % POPULAÇÃO 

16,36% 

55,56% 

10,81% 

17,25% 

- 

O segundo nível de controle ocorre através do Conselho Municipal de Saúde de 

de Itapemirim, órgão permanente de caráter deliberativo, normativo, 

fiscalizador e consultivo, tendo como objetivo básico o estabelecimento, 

acompanhamento, avaliação e controle da política e diretrizes de saúde. Possui 

realiza reunião ordinária mensal e, quando 

extraordinária. Em atendimento ao artigo 41 da LC nº 

141/2012, convoca audiência pública para Prestação de Contas quadrimestral da 

ição do Conselho Municipal de Saúde (CMS) está definida pela Lei 

Municipal nº 6.704, de 10 de dezembro de 2012, respeitando-se a paridade 

estabelecida no Regimento Interno do CMS, na Lei Federal nº 8.142/1990 e na 

2. É constituído por 24 (vinte e quatro) 

Conselheiros titulares e os respectivos suplentes, representantes das entidades e 

dos órgãos gestores indicados pelo Poder Executivo. A última eleição ocorreu em 11 

0147, de 23/05/2016, 



Quadro 4  – Composição do Conselho Municipal de Saúde 

SEGMENTO 

Governo / Gestor / 
Prestador 

� Secretaria 

� Secretaria Municipal de Saúde

� Superintendência Regional de Saúde

Prestadores de 
Serviço em Saúde 

� Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

� Hospital Infantil Francisco de Assis

� Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Trabalhadores na Área 
da Saúde 

� SINDPREV

� SINDSAÚDE/ES

� CRF -

� SIMES

� CRO -

� SITESCI
Estado do Espírito Santo

Usuários do Sistema 
Único de Saúde SUS 

� ARCCI

� DIOCESE

� DIOCESE

� SINDMARMORE
Comércio de

� DIOCESE

� SINTRACONSTSUL
Civil, Terraplenagem e Pavim

� CUT -

� AMBESP

� DIOCESE

� DIOCESE

� SINDMUNICIPAL
� FAMMOPOCI

Cachoeiro de Itapemirim

Fonte: Resolução CMS nº 0148, de 09/06/2016

 

1.5.5 Ouvidoria 

A Ouvidoria da Saúde foi implantada e está em funcionamento desde agosto/2016, 

utiliza a estrutura e requisitos do OuvidorSUS, sistema do Ministério da Saúde

tem como objetivo ser um canal direto de comunicação do cidadão, sendo 

responsável por receber 

elogios e sugestões quanto aos serviços e atendimentos prestados pela Secretaria 

Municipal de Saúde ou prestadores de serviços do SUS (hospitais, clínicas e 

laboratórios) 

Está localizada na sede da S

99, Ferroviários. Atendimento de 2ª a 6ª feiras, das 07h00 as 16h00. Formas: 

presencial, através do telefone 0800 081 1696, via email 

Composição do Conselho Municipal de Saúde – período 201

ENTIDADES / ÓRGÃOS 

Secretaria Municipal de Saúde - Gestor 

Secretaria Municipal de Saúde – Prestador 

Superintendência Regional de Saúde – Gestor/Prestador 

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim 

Hospital Infantil Francisco de Assis 

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim 

SINDPREV - Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência

SINDSAÚDE/ES - Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do

- Conselho Regional de Farmácia 

SIMES - Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo 

- Conselho Regional de Odontologia 

SITESCI- Sindicato do Trabalhadores em Estabelecimento de Serviços de Saúde do Sul do 
Estado do Espírito Santo 

ARCCI - Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Cachoeiro de Itapemirim

DIOCESE- Pastoral da Criança e do Adolescente 

DIOCESE- Pastoral de Saúde 

SINDMARMORE - Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Extração, Beneficiamento e 
Comércio de Mármores, Granito e Calcário do Estado do Espírito Santo
DIOCESE- Pastoral Carcerária 

SINTRACONSTSUL- Sindicato dos Trabalhadores nas Industria de Cimento e da Construção 
Civil, Terraplenagem e Pavimentação do Sul do estado do Espírito

- Central Única dos Trabalhadores 

AMBESP - Associação de Moradores do Bairro Boa Esperança 

DIOCESE - Pastoral da Juventude 

DIOCESE - Pastoral da Sobriedade 

SINDMUNICIPAL -  Sindicato dos Trabalhadores Municpal de Cachoeiro
FAMMOPOCI - Federação de Associações de Moradores e Movimentos Populares de 
Cachoeiro de Itapemirim 

Fonte: Resolução CMS nº 0148, de 09/06/2016 

A Ouvidoria da Saúde foi implantada e está em funcionamento desde agosto/2016, 

utiliza a estrutura e requisitos do OuvidorSUS, sistema do Ministério da Saúde

tem como objetivo ser um canal direto de comunicação do cidadão, sendo 

responsável por receber manifestações como reclamações, denúncias, solicitações, 

elogios e sugestões quanto aos serviços e atendimentos prestados pela Secretaria 

Municipal de Saúde ou prestadores de serviços do SUS (hospitais, clínicas e 

Está localizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde, rua Fernando de Abreu, 

99, Ferroviários. Atendimento de 2ª a 6ª feiras, das 07h00 as 16h00. Formas: 

presencial, através do telefone 0800 081 1696, via email 
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período 2016 a 2019 

Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social 

Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo 

em Estabelecimento de Serviços de Saúde do Sul do 

dos Renais Crônicos e Transplantados de Cachoeiro de Itapemirim 

de Extração, Beneficiamento e 
rmores, Granito e Calcário do Estado do Espírito Santo 

de Cimento e da Construção 
rito Santo 

Cachoeiro de Itapemirim E. Santo 
de Moradores e Movimentos Populares de 

A Ouvidoria da Saúde foi implantada e está em funcionamento desde agosto/2016, 

utiliza a estrutura e requisitos do OuvidorSUS, sistema do Ministério da Saúde, e 

tem como objetivo ser um canal direto de comunicação do cidadão, sendo 

manifestações como reclamações, denúncias, solicitações, 

elogios e sugestões quanto aos serviços e atendimentos prestados pela Secretaria 

Municipal de Saúde ou prestadores de serviços do SUS (hospitais, clínicas e 

ecretaria Municipal de Saúde, rua Fernando de Abreu, 

99, Ferroviários. Atendimento de 2ª a 6ª feiras, das 07h00 as 16h00. Formas: 

presencial, através do telefone 0800 081 1696, via email 



(saúde.ouvidoria@cachoeiro.es.gov.br

(http://www.cachoeiro.es.gov.br

Ouvidoria Geral do Município

Saúde para providências.

 

1.5.6 Educação Continuada e Permanente

Existem ações que podem auxiliar o desenvolvimento das competências de gestão e 

de liderança, bem como as competências comportamentais dos gestores da 

organização.  

Através do Decreto nº 26.669/2017 foi instituída a Comissão de Educação 

Permanente em Saúde. Por meio da Portaria nº 439/2017 foram designados os 

membros para compor a Comissão. Essa Comissão tem como atribuição principal 

elaborar anualmente a Programação 

os estudos necessários visando o desenvolvimento de ações para consolidações da 

educação permanente no Município.

matriciar a lógica de construção dessa política para 

desenvolver cada profissional.

1.5.7 Gestão do T rabalho em 

As estruturas de gestão do trabalho e educação na saúde ainda 

precárias. Em 2017, o Governo Municipal iniciou uma série de ações visando a 

organização administrativa com o objeto de melhor estruturar o processo de acesso 

ao serviço público e rever a estrutura do Plano de Cargos e Sal

 
� Recursos Humanos  

Quadro 

Natureza

Próprio 

Programas

Cedidos 

                                     Fonte: SEMUS/SE/GRH

oria@cachoeiro.es.gov.br) ou pela internet 

http://www.cachoeiro.es.gov.br). As demandas da saúde também 

unicípio, através do telefone 156, que repassa à Secretaria de 

para providências. 

Educação Continuada e Permanente 

Existem ações que podem auxiliar o desenvolvimento das competências de gestão e 

de liderança, bem como as competências comportamentais dos gestores da 

Através do Decreto nº 26.669/2017 foi instituída a Comissão de Educação 

Permanente em Saúde. Por meio da Portaria nº 439/2017 foram designados os 

membros para compor a Comissão. Essa Comissão tem como atribuição principal 

elaborar anualmente a Programação Municipal de Educação Permanente e realizar 

os estudos necessários visando o desenvolvimento de ações para consolidações da 

educação permanente no Município. O que se pretende no período do Plano é

de construção dessa política para que p

desenvolver cada profissional. 

rabalho em Saúde  

s estruturas de gestão do trabalho e educação na saúde ainda 

, o Governo Municipal iniciou uma série de ações visando a 

rativa com o objeto de melhor estruturar o processo de acesso 

ao serviço público e rever a estrutura do Plano de Cargos e Salários.

 

Quadro 5 – Quadro Geral de Pessoal, 2017 

Natureza  Empresa Total

 Secretaria Municipal de Saúde 1.031

Programas 
Agente de Combate às Endemias 

Agente Comunitário de Saúde 271

 
Ministério da Saúde 

Secretaria de Estadual da Saúde 

TOTAL 1.397
Fonte: SEMUS/SE/GRH 
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) ou pela internet 

também são realizadas na 

que repassa à Secretaria de 

Existem ações que podem auxiliar o desenvolvimento das competências de gestão e 

de liderança, bem como as competências comportamentais dos gestores da 

Através do Decreto nº 26.669/2017 foi instituída a Comissão de Educação 

Permanente em Saúde. Por meio da Portaria nº 439/2017 foram designados os 

membros para compor a Comissão. Essa Comissão tem como atribuição principal 

Municipal de Educação Permanente e realizar 

os estudos necessários visando o desenvolvimento de ações para consolidações da 

pretende no período do Plano é 

que permita capacitar e 

s estruturas de gestão do trabalho e educação na saúde ainda são incipientes e 

, o Governo Municipal iniciou uma série de ações visando a 

rativa com o objeto de melhor estruturar o processo de acesso 

ários. 

Total  

1.031 

71 

271 

07 

17 

1.397 



Quadro 

Cargo 

Assistente Social 

Auxiliar Enfermagem 

Biólogo 

Enfermeiro 

Enfermeiro da Família 

Farmacêutico 

Farmacêutico Bioquímico 

Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo 

Médico Clínico 

Médico Ginecologista 

Médico Pediatra 

Médico Psiquiatra 

TOTAL 
 

               Fonte: SEMUS/SE/GRH 

1.5.8 Tecnologia da Informação (TI)

A Secretaria Municipal de 

saúde do município, vem empreendendo esforços para cumprir efetivamente as 

suas funções no que tange a automação dos serviços e ampliação dos recursos 

tecnológicos. 

A SEMUS ainda carece de modelo de ger

sistêmica, os momentos de interação do cliente com o sistema de saúde, obtendo 

como resultado o histórico de saúde do mesmo do pré

A infraestrutura de recursos tecnológicos 

condução da gestão das informações

O objetivo principal continua sendo 

informatização no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde

Integrada em Saúde  que possibilite a troca de informações entre os diversos pontos 

de atendimento à saúde, e os demais órgãos munici

Quadro 6 – Profissionais de Saúde, 2017 

Nº vínculos  Cargo 

08 Médico em Radiologia 

31 Médico Socorrista 

01 Médico do Trabalho 

38 Médico da Família 

60 Nutricionista 

19 Odontólogo 

05 Odontólogo da Família 

23 Psicólogo 

10 Técnico de Enfermagem 

29 Técnico Laboratório 

08 Técnico Radiologia 

10 Terapeuta Ocupacional 

00 Veterinário 

242 TOTAL 

GERAL 

Tecnologia da Informação (TI) 

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, na qualidade de órgão responsável pela 

saúde do município, vem empreendendo esforços para cumprir efetivamente as 

suas funções no que tange a automação dos serviços e ampliação dos recursos 

carece de modelo de gerenciamento que vise apresentar

os momentos de interação do cliente com o sistema de saúde, obtendo 

como resultado o histórico de saúde do mesmo do pré-natal ao óbito.

infraestrutura de recursos tecnológicos continua insuficiente e

condução da gestão das informações, apesar dos avanços obtidos.

principal continua sendo ampliar os canais de informação e aperfeiçoar a 

informatização no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e

que possibilite a troca de informações entre os diversos pontos 

de atendimento à saúde, e os demais órgãos municipais. 
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Nº vínculos  

02 

51 

00 

20 

05 

65 

02 

09 

94 

07 

10 

00 

05 

270 

512 

SEMUS, na qualidade de órgão responsável pela 

saúde do município, vem empreendendo esforços para cumprir efetivamente as 

suas funções no que tange a automação dos serviços e ampliação dos recursos 

enciamento que vise apresentar, de forma 

os momentos de interação do cliente com o sistema de saúde, obtendo 

natal ao óbito. 

continua insuficiente e inviabiliza a boa 

obtidos. 

ampliar os canais de informação e aperfeiçoar a 

e implantar a Rede 

que possibilite a troca de informações entre os diversos pontos 



1.5.9 Infraestrutura 

As unidades de serviço do município 

condições precárias de infraestrutura física e prove

trabalho em saúde, melhoria do acesso e da qualidade da 

que o Plano de Manutenção das Unidades será um importante instrumento para 

garantia das condições estruturais necessárias, uma vez que prevê a intervenção 

periódica nas instalações.

 

 

As unidades de serviço do município vêm recebendo melhorias para melhoria das

condições precárias de infraestrutura física e prover condições adequadas para o 

trabalho em saúde, melhoria do acesso e da qualidade da assistência

que o Plano de Manutenção das Unidades será um importante instrumento para 

ções estruturais necessárias, uma vez que prevê a intervenção 

periódica nas instalações. 
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vêm recebendo melhorias para melhoria das 

condições adequadas para o 

assistência. Acreditamos 

que o Plano de Manutenção das Unidades será um importante instrumento para 

ções estruturais necessárias, uma vez que prevê a intervenção 



2. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Diretriz   
1

Objetivo 
1.1

1.1.2
Intensificação das ações para a realização
citopatológicos nas Unidades de Básicas de Saúde

1.1.3
Intensificação das ações para
mamografias de rastreamento

1.1.6
Intensificação para a detecção
tuberculose através da busca ativa
respiratório (SR)

1.1.7
Realização de ações intersetoriais
da tuberculose em moradores de rua

1.1.8
Sensibilização da população por
educativa para Tuberculose e Hanseníase

1.1.9
Implantação NASF 1 na região
Unidade de Saúde do bairro Abelardo Machado

1.1.12
Elaboração, implantação e
protocolos de acesso aos serviços
município nas estratégias Saúde da Família.

1.1.13
Estruturação do serviço de urgência
odontológica no período de 24 horas

1.1.14
Ampliação da cobertura da Estratégica
Família, em consonância com a nova
da Atenção Básica

1.1.15
Estruturação da cobertura de Agentes
Saúde, em consonância com a nova
da Atenção Básica

1.1.16
Ampliação do número de equipe
estratégia saúde da família

1.1.10
Estruturação do Programa de
unidades de saúde através do
interface com NASF 1

1.1.11
Realização de campanhas educativa e busca ativa na 

APS para melhorar cobertura vacinal

1.1.1
Intensificação de ações de combate
e elaboração do protocolo municipal

1.1.4
Intensificações das ações para oferta
as gestantes

1.1.5 Fortalecimento do Programa de Planejamento Familiar

Aprimoramento do sistema
atendimento oportuno do usuário
necessidades de saúde do território.

Fortalecer a resolutividade da atenção primária, visando à qualificação das práticas e a gestão do cuidado, entendendo-
a como parte e ordenadora da rede de atenção à saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados.

Id AÇÃO

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES  

1.1.1.1 Realizar 02 testes rápidos em 
gestantes cadastradas no 
SISPRENATAL

Percentual de testes rápidos 
realizado

1.1.1.2 Garantir tratamento aos casos 
de sífilis em 100% das gestantes 
notificadas

Percentual de casos de sífilis 
congênita em relação às 

gestantes notificadas 
1.1.1.3 Elaborar 01 protocolo municipal 
de combate à sífilis

Protocolo elaborado

realização de exames
citopatológicos nas Unidades de Básicas de Saúde

1.1.2.1 Atingir a razão de 0,5 exames 
citopatológicos até 2021 em mulheres 
de 25 a 64 anos na população da 
mesma faixa etária 

Razão de exames 
citopatológico do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 
anos na população da 

mesma faixa etária

para a realização de
1.1.3.1 Atingir a razão de 0,45 
mamografias de rastreamento até 2021 
em mulheres de 50 a 69 anos na 
população da mesma faixa etária 

Razão de exames de 
mamografia de rastreamento 
realizados em mulheres de 
50 a 69 anos na população 
residente de determinado 

local e população da mesma 
faixa etária

1.1.4.1 Realizar 04 treinamentos anuais 
para qualificação das equipes da 
atenção básica

Nº absoluto de treinamento 
realizados

1.1.4.2 Garantir consultas em tempo 
oportuno a 100% das gestantes de alto 
risco 

Percentual de gestantes 
atendidas

1.1.4.3 Implantar pre-natal do parceiro 
em 100% das unidades básicas de 
saúde

Nº absoluto de unidades 
implantadas

1.1.5.1 Realizar 02 capacitações dos 
profissionais das unidades de saúde
1.1.5.2 Promover conscientização de 
ações do planejamento familiar nas 
escolas das redes pública e privada

de casos novos de
ativa dos sintomáticos

1.1.6.1 Aumentar a busca do SR de 
21% em 2016 para 40% até 2021

Percentual de baciloscopias 
realizadas pelo Laboratorio do 

CMS. 
intersetoriais para enfretamento

da tuberculose em moradores de rua
1.1.7.1 Criar grupo de trabalho 
intersetorial

Nº de moradores de Rua 
identificados e monitorados

por meio de ação
educativa para Tuberculose e Hanseníase

1.1.8.1 Intensificar as capacitações em 
100% das unidades

Percentual de unidades 
capacitadas

região de abrangência da
Unidade de Saúde do bairro Abelardo Machado

1.1.9.1 Implantar 01 equipe do NASF 1 Nº equipe NASF 1 implantada

1.1.10.1 Implantar as metas de 
matriciamento nas 05 regiões de saúde

Nº de regiões implantadas

1.1.10.2 Monitorar 80% dos casos de 
saúde mental no território da UBS

Percentual de pacientes 
monitorados

1.1.11.1 Ampliar cobertura de HPV 
menimas de 70% para 80%

Percentual de cobertura de 
HPV meninas na faixa etária

1.1.11.2 Ampliar cobertura de HPV 
meninos de 22% para 50%

Percentual de cobertura de 
HPV meninos na faixa etária

implementação de
serviços odontológicos no

município nas estratégias Saúde da Família.

1.1.12 Elaborar e implantar  100% 
protocolo municipal de acesso à 
atenção em saúde bucal na estratégia 
Saúde da Família

Percentual do protocolo 
municipal em saúde bucal na 
estratégia Saúde da Família 

implantado

urgência e emergência
odontológica no período de 24 horas

1.1.13 Implantar serviço 24hs para 
atendimento de urgência e emergência 
odontologica

Serviço de urgência e 
emergência odontológica 

implantado
Estratégica Saúde da

nova Política Nacional
1.1.14 Ampliar a cobertura de 77,69% 
em 2016 para 85% em 2021

Proporção da população 
coberta pelas equipes da 

saúde da família
Agentes Comunitários de

nova Política Nacional
1.1.15 Redimensionar de acordo com 
os critérios da nova PNAB (2017)

Proporção da população 
coberta por agente 

comunitário de saúde 
equipe de saúde bucal em 1.1.16 Ampliar o número de ESB nas 

ESF de 02 em 2016 para 12 até 2021 
Número de ESB implantadas

Índice de gravidez na 
adolescência entre as faixas 

etárias de 10 a 19
Anos

Saúde Mental nas
do matriciamento em

Realização de campanhas educativa e busca ativa na 
APS para melhorar cobertura vacinal

combate à sífilis congênita
e elaboração do protocolo municipal

oferta do pré-natal para

Fortalecimento do Programa de Planejamento Familiar

de serviços em Rede de Atenção à Saúde composta por redes
usuário e fortalecer a integralidade na atenção e a equidade

necessidades de saúde do território.

Fortalecer a resolutividade da atenção primária, visando à qualificação das práticas e a gestão do cuidado, entendendo-
a como parte e ordenadora da rede de atenção à saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados.

META até 2021 INDICADOR

 

 

 
 

PMS 2018-2021 - Pág.: 95 de 107 

 

 

Percentual de testes rápidos 
realizado

SAP

Percentual de casos de sífilis 
congênita em relação às 

gestantes notificadas 
SAP

Protocolo elaborado SAP

Razão de exames 
citopatológico do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 
anos na população da 

mesma faixa etária

SAP

Razão de exames de 
mamografia de rastreamento 
realizados em mulheres de 
50 a 69 anos na população 
residente de determinado 

local e população da mesma 
faixa etária

SAP

Nº absoluto de treinamento 
realizados

SAP

Percentual de gestantes 
atendidas

SAP

Nº absoluto de unidades 
implantadas

SAP

SAP

SAP

Percentual de baciloscopias 
realizadas pelo Laboratorio do 

CMS. 
SAP

Nº de moradores de Rua 
identificados e monitorados

SAP

Percentual de unidades 
capacitadas

SAP

Nº equipe NASF 1 implantada SAP

Nº de regiões implantadas SAP

Percentual de pacientes 
monitorados

SAP

Percentual de cobertura de 
HPV meninas na faixa etária

SAP

Percentual de cobertura de 
HPV meninos na faixa etária

SAP

Percentual do protocolo 
municipal em saúde bucal na 
estratégia Saúde da Família 

implantado

SAP

Serviço de urgência e 
emergência odontológica 

implantado
SAP

Proporção da população 
coberta pelas equipes da 

saúde da família
SAP

Proporção da população 
coberta por agente 

comunitário de saúde 
SAP

Número de ESB implantadas SAP

Índice de gravidez na 
adolescência entre as faixas 

etárias de 10 a 19
Anos

redes temáticas para garantir o
equidade no acesso, com foco nas

Fortalecer a resolutividade da atenção primária, visando à qualificação das práticas e a gestão do cuidado, entendendo-
a como parte e ordenadora da rede de atenção à saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados.

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL



Objetivo 
1.2

1.2.1
Fortalecimento da estrutura
CAPSad

1.2.2
Elaboração, implantação e implementação do protocolo 
de acesso ao serviço especializado em fisioterapia

1.2.3
Implementação do serviço de referência
Mulher

Objetivo 
1.3

1.3.1
Elaboração da programação anual
medicamentos da REMUME
farmacêutica

1.3.2
Elaboração do instrumento de padronização
procedimento da Assistência Farmacêutica
de Portaria

1.3.3
Elaboração, implantação e
Procedimento Operacional Padrão
Assistência Farmacêutica

1.3.4
Readequação do processo de
Assistência Farmacêutica

Objetivo 
1.4

1.4.2
Implantação da Central de Ambulâncias
protocolo de atendimento

Diretriz 
2

Objetivo 
2.1

2.1.1
Fortalecimento do Comitê de Investigação
Congênita

2.1.2
Realização de parcerias intersetoriais
as ações preventivas e educativas
congênita

2.1.3
Estruturação das equipes visando
enfrentamento de possível epidemia
ou chikungunya

Redução e prevenção dos
proteção, com foco na prevenção
doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Fortalecer a integralidade do
prevenção de doenças e agravos
comunidades, bem como da
e produtos sujeitos a legislação do SUS.

Id AÇÃO

Id AÇÃO

1.4.1
Implantação e implementação
Risco e os protocolos de atendimento
Pronto Atendimento

Id AÇÃO

Aprimorar a Rede de Atenção
pontos de atenção e os processos operacionais da rede.

Id AÇÃO

Garantir o acesso dos usuários
atendimento, mediante uso racional e atenção integr al à saúde.

Garantir o cuidado integral
acesso à atenção especializada de acordo com as necessidades e prioridades do território.

de atendimento do
1.2.1.1 Ampliar em 50% o número de 
profissionais habilitados para 
fortalecimento do atendimento. 

Percentual de novos 
profissionais habilitados

Elaboração, implantação e implementação do protocolo 
de acesso ao serviço especializado em fisioterapia

1.2.2.1 Elaborar e implantar 100% 
protocolo de acesso em fisioterapia

Percentual do protocolo 
elaborado e implantado

referência à Saúde da 1.2.3.1 Implementar 100% do serviço 
até 2021

Percentual do serviço 
implementado

anual de aquisições de
REMUME da assistência

1.3.1.1 Elaborar a programação até o 
final do primeiro quadrimestre de cada 
ano

Programação elaborada e 
entregue ao setor de compras 

dentro do prazo
padronização do fluxo e
Farmacêutica por meio

1.3.2.1 Elaborar e publicar portaria do 
fluxo da assistência farmacêutica

Portaria Publicada

implementação do
Padrão (POP) da

1.3.3.1 Elaborar e implementar POP's 
para todos os processos de trabalho 
realizados na rede de assistência 
farmacêutica

POP elaborado e implantado 
para cada tipo de processo 

de trabalho

de regionalização da
1.3.4.1 Reprogramar o processo de 
implantação das farmácias 
descentralizadas nas 04 microrregiões

Número de microrregiões 
contempladas

1.4.1.1 Elaborar e implantar 100% do 
protocolo de classificação de risco          

       Protocolo elaborado e 
implantado

1.4.1.2 Capacitar 100% dos 
profissionais enfermeiros da urgência

Percentual de enfermeiros 
capacitados

Ambulâncias 24 horas com
1.4.2.1 Implantar 01 central de 
ambulância 24 horas com protocolo de 
atendimento.

Central de ambulância 
implantada

Investigação da Sífilis
2.1.1.1 Realizar ações efetivas com 
objetivo da redução em 50% da sífilis 
congênita. De 65 casos/ano para 33

Número de casos novos de 
sífilis congênita em menores 
de um ano 

intersetoriais para intensificar
educativas sobre sífilis

2.1.2.1 Identificar potenciais  parceiros 
nas entidades filantrópicas, privadas e 
de ensino

Parcerias firmadas

2.1.3.1 Ampliar em 18% o número de 
agentes de endemias. De 75 em 2016 
para 89 em 2021                        

Número de ciclos que 
atingiram no mínimo 80% de 

cobertura de imóveis visitados 
para o controle vetorial da 

2.1.3.2 Capacitar e atualizar 100% dos 
ACE's

Percentual de ACE's 
capacitados

visando qualificar para o
epidemia por dengue, zika

dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes

doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

do cuidado na prática cotidiana dos serviços de saúde, com ênfase
agravos a partir da identificação e análise dos fatores geradores

da vigilância e controle de doenças transmissíves e não transmissíveis,
e produtos sujeitos a legislação do SUS.

META até 2021 INDICADOR

META até 2021 INDICADOR

da Classificação de
atendimento nas Unidades de

META até 2021 INDICADOR

Atenção às Urgências por meio da integração entre as Unidades
pontos de atenção e os processos operacionais da rede.

META até 2021 INDICADOR

usuários aos medicamentos padronizados com garantia de
atendimento, mediante uso racional e atenção integr al à saúde.

à saúde, em especial para populações vulneráveis, a partir da
acesso à atenção especializada de acordo com as necessidades e prioridades do território.
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Percentual de novos 
profissionais habilitados

SAS

Percentual do protocolo 
elaborado e implantado

SAS

Percentual do serviço 
implementado

SAP

Programação elaborada e 
entregue ao setor de compras 

dentro do prazo
SAS

Portaria Publicada SAS

POP elaborado e implantado 
para cada tipo de processo 

de trabalho
SAS

Número de microrregiões 
contempladas

SAS

       Protocolo elaborado e 
implantado

SAS

Percentual de enfermeiros 
capacitados

SAS

Central de ambulância 
implantada

SAS / SE

Número de casos novos de 
sífilis congênita em menores 
de um ano 

SAS / SAP

Parcerias firmadas SAS / SAP

Número de ciclos que 
atingiram no mínimo 80% de 

cobertura de imóveis visitados 
para o controle vetorial da 

dengue
Percentual de ACE's 

capacitados

SVS

ações de vigilância, promoção e
e violências, no controle das

ênfase na promoção da saúde e
geradores de ameaças a vida nas

transmissíveis, e a regulação de bens

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL

Unidades de Pronto Atendimento, os

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL

de qualidade, humanização no

da melhoria na organização do
acesso à atenção especializada de acordo com as necessidades e prioridades do território.



2.1.4

Qualificação das equipes da APS
paciente em saúde do trabalhador
acompanhamento, apoio matricial
aprimorando o fluxo e a interlocução
CEREST-CI.

2.1.6
Implementação e monitoramento
Vigidesastre, conforme normativas vigentes

2.1.7
Elaboração de instrumento de verificação
para os seguimentos sujeitos a inspeção sanitária

2.1.8
Estruturação do Programa de Educação
Mobilização Social (PESMS)

2.1.9 Implantação do novo código sanitário

2.1.10
Estruturar e qualificar a Unidade
Zoonoses (UVZ) 

2.1.11
Implantação do serviço de Profilaxia
HIV (PEP) no município

2.1.12
Implantação de projetos intersetoriais
morbimortalidade por causas externas
acidentes motociclisticos

Diretriz 
3

Objetivo 
3.1

3.1.1
Elaboração do protocolo de acesso
consultas, exames e cirugias,
vigentes

3.1.2
Elaboração de protocolos para qualificar
administrativo dos serviços, materiais
fora da relação municipal 

3.1.3

Criação de fórum permanente
Secretaria Municipal de Saúde,
Município, Ministério Público,
Poder Judiciário, OAB e demais
demandas judiciais

3.1.4
Elaboração de cartilha de normas
funcionamento das diversas áreas de serviço da 

3.1.5
Estruturação do planejamento
indicação de cronograma de cada processo

3.1.6
Criação de grupo de trabalho
padronização dos itens de consumo

3.1.7
Elaboração de Norma e
Gerenciamento da Frota da SEMUS

Objetivo 
3.2

3.2.1
Implantação e implementação do
em Saúde por meio de rede
conectividade

3.2.2
Aquisição de equipamentos
informação para utilização de sistema
saúde

3.2.3
Estruturação de ambiente para
Secretaria Municipal de Saúde

Id AÇÃO

Id AÇÃO

Aprimorar a Rede de Atenção
humanizado.

2.1.5
Intensificar ações preventivas relacionadas
Nacional de Alimentação e Nutrição

Fortalecimento da gestão
usuário, sustentados nos princípios da administração pública.

Utilizar mecanismos de gestão
potencializar os serviços entregues à população com eficiência na gestão dos recursos disponíveis.

Id AÇÃO

APS para atendimento do
trabalhador através do

matricial e monitoramento,
interlocução entre a APS e o

2.1.4.1 Capacitar 100% das equipes da 
APS

Percentual de equipes da 
APS capacitados

2.1.5.1 Qualificar equipe de trabalho em 
alimentação e nutrição

Número de equipes 
qualificadas

2.1.5.2 Promover parceria com 100% 
das escolas municipais para educação 
preventiva relacionada à alimentação e 
nutrição, especialmente sobrepeso

Parcerias firmadas

monitoramento dos programa
Vigidesastre, conforme normativas vigentes

2.1.6.1 Estabeler parceria com a Defesa 
Civil Municipal e definir fluxo das ações 
a serem desempenhadas

Parceria firmada

verificação (check-list
para os seguimentos sujeitos a inspeção sanitária

2.1.7.1 Elaborar check-list para 100% 
dos estabelecimentos sujeitos a 
inspeção sanitária

Número de check-list 
elaborados

Educação em Saúde e 2.1.8.1 Criar Grupo de Trabalho 
multiprofissional

Grupo de trabalho criado

Implantação do novo código sanitário
2.1.9.1 Implantar o Novo Código 
Sanitário

Código sanitário implantado

Unidade de Vigilância de
2.1.10.1 Qualificar 100% dos 
profissionais conforme as normativas do 
MS

Percentual de profissionais 
capacitados

Profilaxia Pós-Exposição ao 2.1.11.1 Implantar um serviço na rede 
municipal

Serviço Implantado

intersetoriais relacionados a
externas com foco em

2.1.12 Firmar parcerias com Secretaria 
Municipal de Defesa Social e Conselho 
Municipal de Trânsito

Parcerias firmadas

acesso e regulação das
conforme normativas

3.1.1.1 Implantar o Protocolo nas 
unidades de saúde

Protocolo implantado

qualificar o atendimento
materiais e medicamentos

3.1.2.1 Elaborar 02 protocolos, sendo 
01 para materiais e 01 para 
medicamentos

Número de protocolos 
elaborados

de discussão entre a
Saúde, Procuradoria Geral

Defensoria Pública,
demais atores sobre as

3.1.3.1 Realizar anualmente um fórum 
municipal para discussão das 
judicializações da saúde

Fórum realizado

normas e procedimentos de
funcionamento das diversas áreas de serviço da 

3.1.4.1 Elaborar cartilha para 100% das 
áreas de serviço da SEMUS

Cartilha elaborada

de aquisições com
indicação de cronograma de cada processo

3.1.5.1 Elaborar 100% cronograma dos 
processos de compra

Percentual de execução do 
cronograma

trabalho interdisciplinar para
padronização dos itens de consumo

3.1.6.1 Criar 01 grupo de trabalho
Nº de grupo de trabalho 

Procedimento para
Gerenciamento da Frota da SEMUS

3.1.7.1 Elaborar manual de 
procedimentos

Manual elaborado

do Sistema Integrado
rede corporativa com

3.2.1.1 Implantar 100% do Sistema 
Integrado em Saúde

Percentual de sistema 
implantado

de tecnologia da
sistema integrado em

3.2.2.1 Adquirir 100% equipamentos 
necessários

Percentual de equipamentos 
adquiridos

para arquivo geral da 3.2.3.1 Estruturar 01 local para arquivo 
geral

Local estruturado

META até 2021 INDICADOR

META até 2021 INDICADOR

Atenção à Saúde por meio de infraestrutura física e tecnológica com

relacionadas à Política
Nacional de Alimentação e Nutrição

estratégica dos processos organizacionais e inovação com
usuário, sustentados nos princípios da administração pública.

gestão estratégica, gerenciamento de projetos e processos orientados
potencializar os serviços entregues à população com eficiência na gestão dos recursos disponíveis.

META até 2021 INDICADOR
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Percentual de equipes da 
APS capacitados

SVS

Número de equipes 
qualificadas

SVS

Parcerias firmadas SVS

Parceria firmada SVS

Número de check-list 
elaborados

SVS

Grupo de trabalho criado SVS

Código sanitário implantado SVS

Percentual de profissionais 
capacitados

SVS

Serviço Implantado SAS

Parcerias firmadas SVS

Protocolo implantado SAP

Número de protocolos 
elaborados

SAS

Fórum realizado SEMUS/Jurídico

Cartilha elaborada

Percentual de execução do 
cronograma

SFMS

Nº de grupo de trabalho 
criado

SFMS

Manual elaborado SE

Percentual de sistema 
implantado

SE

Percentual de equipamentos 
adquiridos

SE / SFMS

Local estruturado SE

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL

com foco no acesso qualificado e

com foco em resultados para o

orientados para resultados, visando
potencializar os serviços entregues à população com eficiência na gestão dos recursos disponíveis.

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL



SEMUS Secretaria Municipal de Saúde
SAP Subsecretaria de Atenção Primária
SAS Subsecretaria de Assistência em Saúde
SVS Subsecretaria de Vigilância em Saúde
SE Subsecretaria Executiva
SFMS Subsecretaria do Fundo Municipal de Saúde
LNT Levantamento de Necessidade de Treinamento

 

3.2.4
Instalação da CAF/GEFAR
legislação sanitária vigente.

3.2.5
Manutenção da infraestrutura das
em conformidade com o Plano
Unidades de Serviço

3.2.6 Construção de unidades de saúde

3.2.7 Ampliação de unidades de serviço

3.2.9 Reforma de Unidade Especializada

3.2.10 Reforma de Pronto Atendimento

3.2.11
Aparelhamento e reaparelhamento
saúde

Objetivo 
3.3

3.3.1
Organização dos Conselhos Locais
saúde

3.3.2
Elaboração do programa de formação
os Conselheiros

3.3.3
Realização da Conferência Municipal
conforme normativas vigentes

3.3.4
Realização das Conferências
normativas vigentes

Diretriz 
4

Objetivo 
4.1

4.1.1
Implementação da educação permanente em saúde 

que contemple todos os serviços da SEMUS, visando 
melhoria da qualidade do atendimento aos usuários.

Promoção da formação e desenvolvimento
os princípios e diretrizes das políticas nacionais de educação permanente e de humanização.

Fortalecer as estruturas institucionais
saúde.

Id AÇÃO

Fortalecer o vínculo entre
aperfeiçoamento dos mecanismos de participação social no SUS.

Id AÇÃO

3.2.8
Melhoria da infraestrutura física
Vigilância de Zoonoses

Id AÇÃO

Secretaria Municipal de Saúde 
Subsecretaria de Atenção Primária 
Subsecretaria de Assistência em Saúde 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde 
Subsecretaria Executiva 
Subsecretaria do Fundo Municipal de Saúde 
Levantamento de Necessidade de Treinamento 

em local adequado
3.2.4.1 Identificar local para a instação 
da CAF e proceder as adequações 
necessárias para o atendimento da 
Legislação Sanitária

CAF instalado

das unidades de saúde,
Plano de Manutenção das

3.2.5.1 Manter anualmente 25% da 
infraestrutura das unidades de saúde

Número de unidades 

Construção de unidades de saúde
3.2.6.1 Construir 03 unidades báisicas 
de saúde

Número de unidades 
construidas

Ampliação de unidades de serviço 3.2.7.1 Ampliar 03 unidades de serviço
Número de unidades 

ampliadas
3.2.8.1 Reformar 100% da estrutura 
física
3.2.8.2 Aparelhar ambientes

Reforma de Unidade Especializada
3.2.9.1 Concluir reforma do Centro 
Municipal de Saúde

Percentual de unidade 

3.2.10.1 Concluir reforma do Centro de 
Saúde Paulo Pereira Gomes

Percentual de unidade 

reaparelhamento de unidades de 3.2.11.1 Aparelhar/reaparelhar 33 
unidades de saúde

Nº absoluto de unidades 
aparelhadas/reaparelhadas

Locais nas unidades de 3.3.1.1 Instalar Conselhos Locais em 
100% das unidades de saúde

Percentual de unidades com 
Conselhos Locais instalados

formação permanente para
3.3.2.1 Programar 02 formações por ano 
para os Conselheiros, inclusive os 
Conselhos Locais

Número de formações 
realizadas

Municipal de Saúde, 3.3.3.1 Realizar 01 Conferência 
Municipal de Saúde em 2019

Conferência realizada

Temáticas, conforme
3.3.4.1 Realizar 100% das conferências 
temáticas propostas na Conferência 
Nacional de Saúde

Conferências temáticas 
realizadas

4.1.1.1 Elaborar a Política de Educação 
Permanente da Secretaria Municipal de 
Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

Política Educação 
Permanente Municipal 

implantada

4.1.1.2 Elaborar anualmente o 
Levantamento de Necessidades de 
Treinamentos (LNT)

LNT elaborado

4.1.1.3 Realizar parcerias com 02 
instituições de ensino e SESA para 
apoiar as capacitações dos 
colaboradores.

Instituições de ensino com 
parcerias formalizadas

Implementação da educação permanente em saúde 
que contemple todos os serviços da SEMUS, visando 
melhoria da qualidade do atendimento aos usuários.

desenvolvimento dos trabalhadores da Secretaria Municipal de
os princípios e diretrizes das políticas nacionais de educação permanente e de humanização.

institucionais da gestão do trabalho e da educação em saúde

META até 2021 INDICADOR

o cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na corresponsabilidade,
aperfeiçoamento dos mecanismos de participação social no SUS.

META até 2021 INDICADOR

física da Unidade de Percentual de adequação da 

META até 2021 INDICADOR
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CAF instalado SAS

Número de unidades 
mantidas

SE

Número de unidades 
construidas

SE

Número de unidades 
ampliadas

SE

SE

Percentual de unidade 
reformada

SE

Percentual de unidade 
reformada

SE

Nº absoluto de unidades 
aparelhadas/reaparelhadas

Subsecretarias / 
SFMS

Percentual de unidades com 
Conselhos Locais instalados

Conselho 
Municipal de 

Saúde

Número de formações 
realizadas

Conselho 
Municipal de 

Saúde

Conferência realizada
Conselho 

Municipal de 
Saúde / SEMUS

Conferências temáticas 
realizadas

Conselho 
Municipal de 

Saúde / SEMUS

Política Educação 
Permanente Municipal 

implantada

Comissão 
Educação 

Permanente

LNT elaborado
Comissão 
Educação 

Permanente

Instituições de ensino com 
parcerias formalizadas

Comissão 
Educação 

Permanente

de Saúde, em consonância com
os princípios e diretrizes das políticas nacionais de educação permanente e de humanização.

e valorizar os profissionais da

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL

corresponsabilidade, através do

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL

Percentual de adequação da 
UVZ

INDICADOR
ÁREA 

RESPONSÁVEL



Quadro 7 -  Resumo

Diretrizes  
1 

2 

3 

4 

TOTAL 
 

 

 

Resumo  – Diretrizes: Quantidade de Objetivos, Ações e Metas até 20

Objetivos  Ações  Metas
4 25 

1 12 

3 22 

1 1 

9 60 
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Ações e Metas até 2021 

Metas 
33 

14 

23 

3 

73 



3. QUADRO DE INDICADORES

 

AÇÃO META

1.1.1.1 Realizar 02 testes rápidos em 
gestantes cadastradas no 
SISPRENATAL
1.1.1.2 Garantir tratamento aos casos 
de sífilis em 100% das gestantes 
notificadas
1.1.1.3 Elaborar 01 protocolo municipal 
de combate à sífilis

1.1.2

1.1.2.1 Atingir a razão de 0,5 exames 
citopatológicos até 2021 em mulheres 
de 25 a 64 anos na população da 
mesma faixa etária 

1.1.3

1.1.3.1 Atingir a razão de 0,45 
mamografias de rastreamento até 2021 
em mulheres de 50 a 69 anos na 
população da mesma faixa etária 

1.1.4.1 Realizar 04 treinamentos anuais 
para qualificação das equipes da 
atenção básica
1.1.4.2 Garantir consultas em tempo 
oportuno a 100% das gestantes de alto 
risco 
1.1.4.3 Implantar pre-natal do parceiro 
em 100% das unidades básicas de 
saúde
1.1.5.1 Realizar 02 capacitações dos 
profissionais das unidades de saúde
1.1.5.2 Promover conscientização de 
ações do planejamento familiar nas 
escolas das redes pública e privada

1.1.6
1.1.6.1 Aumentar a busca do SR de 
21% em 2016 para 40% até 2021

1.1.7
1.1.7.1 Criar grupo de trabalho 
intersetorial

1.1.8
1.1.8.1 Intensificar as capacitações em 
100% das unidades

1.1.9 1.1.9.1 Implantar 01 equipe do NASF 1

1.1.10.1 Implantar as metas de 
matriciamento nas 05 regiões de saúde
1.1.10.2 Monitorar 80% dos casos de 
saúde mental no território da UBS
1.1.11.1 Ampliar cobertura de HPV 
menimas de 70% para 80%
1.1.11.2 Ampliar cobertura de HPV 
meninos de 22% para 50%

1.1.12

1.1.12 Elaborar e implantar  100% 
protocolo municipal de acesso à 
atenção em saúde bucal na estratégia 
Saúde da Família

1.1.13
1.1.13 Implantar serviço 24hs para 
atendimento de urgência e emergência 
odontologica

1.1.14
1.1.14 Ampliar a cobertura de 77,69% 
em 2016 para 85% em 2021

1.1.15
1.1.15 Redimensionar de acordo com 
os critérios da nova PNAB (2017)

1.1.16
1.1.16 Ampliar o número de ESB nas 
ESF de 02 em 2016 para 12 até 2021 

1.2.1
1.2.1.1 Ampliar em 50% o número de 
profissionais habilitados para 
fortalecimento do atendimento. 

1.2.2
1.2.2.1 Elaborar e implantar 100% 
protocolo de acesso em fisioterapia

1.2.3
1.2.3.1 Implementar 100% do serviço 
até 2021

1.1.1

1.1.4

1.1.5

1.1.10

1.1.11

QUADRO DE INDICADORES 

 

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO (MC)

1.1.1.1 Realizar 02 testes rápidos em 
Percentual de testes rápidos 

realizado
MC = (Total gestantes cadastradas SISPRENATAL*2) / Total de testes 

realizados * 100

1.1.1.2 Garantir tratamento aos casos 
de sífilis em 100% das gestantes 

Percentual de casos de sífilis 
congênita em relação às 

gestantes notificadas 

MC = Total de casos sífilis congênita / total notificações de sífilis em 
gestantes.

Obs: Quanto menor o percentual maior o índice de tratamento adequado
1.1.1.3 Elaborar 01 protocolo municipal 

Protocolo elaborado Número absoluto

1.1.2.1 Atingir a razão de 0,5 exames 
citopatológicos até 2021 em mulheres 
de 25 a 64 anos na população da 

Razão de exames 
citopatológico do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 
anos na população da 

mesma faixa etária

MC = (Soma da frequência do número de exames citopatológicos do colo 
do útero realizados em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, por 

município de residência e ano de atendimento) / (População feminina na 
faixa etária de 25 a 64 anos, no mesmo local e ano) / 3

mamografias de rastreamento até 2021 
em mulheres de 50 a 69 anos na 
população da mesma faixa etária 

Razão de exames de 
mamografia de rastreamento 
realizados em mulheres de 
50 a 69 anos na população 
residente de determinado 

local e população da mesma 
faixa etária

MC = (Soma da frequência do número de mamografias (realizadas em 
mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos por ano de 

atendimento) / (População feminina na faixa etária de 50 a 69 anos, no 
mesmo local e ano) /2

1.1.4.1 Realizar 04 treinamentos anuais 
para qualificação das equipes da 

Nº absoluto de treinamento 
realizados

Número absoluto

1.1.4.2 Garantir consultas em tempo 
oportuno a 100% das gestantes de alto 

Percentual de gestantes 
atendidas

MC = (Número gestantes de alto risco / total de gestantes que realizaram 
consultas em tempo oportuno) *100

1.1.4.3 Implantar pre-natal do parceiro 
em 100% das unidades básicas de 

Nº absoluto de unidades 
implantadas

Número absoluto

1.1.5.1 Realizar 02 capacitações dos 
profissionais das unidades de saúde
1.1.5.2 Promover conscientização de 
ações do planejamento familiar nas 
escolas das redes pública e privada

1.1.6.1 Aumentar a busca do SR de 
21% em 2016 para 40% até 2021

Percentual de baciloscopias 
realizadas pelo Laboratorio do 

CMS. 

MC = (Número de baciloscopias realizadas / população estimada SR (1% 
pop total)) * 100

Nº de moradores de Rua 
identificados e monitorados

Número absoluto

1.1.8.1 Intensificar as capacitações em Percentual de unidades 
capacitadas

MC = (Número de unidades capacitadas / total de unidades de saúde) * 
100

1.1.9.1 Implantar 01 equipe do NASF 1 Nº equipe NASF 1 implantada Número absoluto

matriciamento nas 05 regiões de saúde
Nº de regiões implantadas Número absoluto

1.1.10.2 Monitorar 80% dos casos de 
saúde mental no território da UBS

Percentual de pacientes 
monitorados

MC = (Total de pacientes monitorados / total de pacientes cadastrados) * 
100

1.1.11.1 Ampliar cobertura de HPV Percentual de cobertura de 
HPV meninas na faixa etária

MC = (Total de meninas vacinados / total população feminina na faixa 
etária) * 100

1.1.11.2 Ampliar cobertura de HPV Percentual de cobertura de 
HPV meninos na faixa etária

MC = (Total de meninos vacinados / total população masculina na faixa 
etária) * 100

1.1.12 Elaborar e implantar  100% 

atenção em saúde bucal na estratégia 

Percentual do protocolo 
municipal em saúde bucal na 
estratégia Saúde da Família 

implantado

Percentual executado

1.1.13 Implantar serviço 24hs para 
atendimento de urgência e emergência 

Serviço de urgência e 
emergência odontológica 

implantado
Número absoluto

1.1.14 Ampliar a cobertura de 77,69% 
Proporção da população 
coberta pelas equipes da 

saúde da família

MC = ((Nº ESF*3450) / total população) *100

Nota: População por ESF (3450) extraido de http://sage.saude.gov.br/#

1.1.15 Redimensionar de acordo com 
Proporção da população 

coberta por agente 
comunitário de saúde 

MC = ((Nº ACS*575) / total população) *100

Nota: População por ESF (575) extraido de http://sage.saude.gov.br/#

1.1.16 Ampliar o número de ESB nas 
ESF de 02 em 2016 para 12 até 2021 

Número de ESB implantadas
MC = ((Nº ESB*3450) / total população) *100

Nota: População por ESB (3450) extraido de http://sage.saude.gov.br/#
1.2.1.1 Ampliar em 50% o número de 

Percentual de novos 
profissionais habilitados

MC = (Quantidade de novos profissionais habilitados / número total de 
profissionais existentes) *100

1.2.2.1 Elaborar e implantar 100% 
protocolo de acesso em fisioterapia

Percentual do protocolo 
elaborado e implantado

Percentual executado

1.2.3.1 Implementar 100% do serviço Percentual do serviço 
implementado

Percentual executado

MC = (Número gestantes na faixa etária de 10 a 19 anos / total população 
feminina na faixa etária de 10 a 19 anos) *100

Índice de gravidez na 
adolescência entre as faixas 

etárias de 10 a 19
Anos
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MÉTODO DE CÁLCULO (MC)

MC = (Total gestantes cadastradas SISPRENATAL*2) / Total de testes 
realizados * 100

MC = Total de casos sífilis congênita / total notificações de sífilis em 
gestantes.

Obs: Quanto menor o percentual maior o índice de tratamento adequado

Número absoluto

MC = (Soma da frequência do número de exames citopatológicos do colo 
do útero realizados em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, por 

município de residência e ano de atendimento) / (População feminina na 
faixa etária de 25 a 64 anos, no mesmo local e ano) / 3

MC = (Soma da frequência do número de mamografias (realizadas em 
mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos por ano de 

atendimento) / (População feminina na faixa etária de 50 a 69 anos, no 
mesmo local e ano) /2

Número absoluto

MC = (Número gestantes de alto risco / total de gestantes que realizaram 
consultas em tempo oportuno) *100

Número absoluto

MC = (Número de baciloscopias realizadas / população estimada SR (1% 
pop total)) * 100

Número absoluto

MC = (Número de unidades capacitadas / total de unidades de saúde) * 
100

Número absoluto

Número absoluto

MC = (Total de pacientes monitorados / total de pacientes cadastrados) * 
100

MC = (Total de meninas vacinados / total população feminina na faixa 
etária) * 100

MC = (Total de meninos vacinados / total população masculina na faixa 
etária) * 100

Percentual executado

Número absoluto

MC = ((Nº ESF*3450) / total população) *100

Nota: População por ESF (3450) extraido de http://sage.saude.gov.br/#
MC = ((Nº ACS*575) / total população) *100

Nota: População por ESF (575) extraido de http://sage.saude.gov.br/#
MC = ((Nº ESB*3450) / total população) *100

Nota: População por ESB (3450) extraido de http://sage.saude.gov.br/#

MC = (Quantidade de novos profissionais habilitados / número total de 
profissionais existentes) *100

Percentual executado

Percentual executado

MC = (Número gestantes na faixa etária de 10 a 19 anos / total população 
feminina na faixa etária de 10 a 19 anos) *100



 

AÇÃO META

1.3.1
1.3.1.1 Elaborar a programação até o 
final do primeiro quadrimestre de cada 
ano

1.3.2
1.3.2.1 Elaborar e publicar portaria do 
fluxo da assistência farmacêutica

1.3.3

1.3.3.1 Elaborar e implementar POP's 
para todos os processos de trabalho 
realizados na rede de assistência 
farmacêutica

1.3.4
1.3.4.1 Reprogramar o processo de 
implantação das farmácias 
descentralizadas nas 04 microrregiões
1.4.1.1 Elaborar e implantar 100% do 
protocolo de classificação de risco          
1.4.1.2 Capacitar 100% dos 
profissionais enfermeiros da urgência

1.4.2
1.4.2.1 Implantar 01 central de 
ambulância 24 horas com protocolo de 
atendimento.

2.1.1
2.1.1.1 Realizar ações efetivas com 
objetivo da redução em 50% da sífilis 
congênita. De 65 casos/ano para 33

2.1.2
2.1.2.1 Identificar potenciais  parceiros 
nas entidades filantrópicas, privadas e 
de ensino

2.1.3.1 Ampliar em 18% o número de 
agentes de endemias. De 75 em 2016 
para 89 em 2021                        

2.1.3.2 Capacitar e atualizar 100% dos 
ACE's

2.1.4
2.1.4.1 Capacitar 100% das equipes da 
APS
2.1.5.1 Qualificar equipe de trabalho em 
alimentação e nutrição
2.1.5.2 Promover parceria com 100% 
das escolas municipais para educação 
preventiva relacionada à alimentação e 
nutrição, especialmente sobrepeso

2.1.6
2.1.6.1 Estabeler parceria com a Defesa 
Civil Municipal e definir fluxo das ações 
a serem desempenhadas

2.1.7
2.1.7.1 Elaborar check-list para 100% 
dos estabelecimentos sujeitos a 
inspeção sanitária

2.1.8
2.1.8.1 Criar Grupo de Trabalho 
multiprofissional

2.1.9
2.1.9.1 Implantar o Novo Código 
Sanitário

2.1.10
2.1.10.1 Qualificar 100% dos 
profissionais conforme as normativas do 
MS

2.1.11
2.1.11.1 Implantar um serviço na rede 
municipal

2.1.12
2.1.12 Firmar parcerias com Secretaria 
Municipal de Defesa Social e Conselho 
Municipal de Trânsito

3.1.1
3.1.1.1 Implantar o Protocolo nas 
unidades de saúde

3.1.2
3.1.2.1 Elaborar 02 protocolos, sendo 
01 para materiais e 01 para 
medicamentos

3.1.3
3.1.3.1 Realizar anualmente um fórum 
municipal para discussão das 
judicializações da saúde

3.1.4
3.1.4.1 Elaborar cartilha para 100% das 
áreas de serviço da SEMUS

3.1.5
3.1.5.1 Elaborar 100% cronograma dos 
processos de compra

3.1.6 3.1.6.1 Criar 01 grupo de trabalho

3.1.7
3.1.7.1 Elaborar manual de 
procedimentos

1.4.1

2.1.3

2.1.5

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO (MC)

1.3.1.1 Elaborar a programação até o 
final do primeiro quadrimestre de cada 

Programação elaborada e 
entregue ao setor de compras 

dentro do prazo
Número absoluto

1.3.2.1 Elaborar e publicar portaria do 
fluxo da assistência farmacêutica

Portaria Publicada Número absoluto

1.3.3.1 Elaborar e implementar POP's 
para todos os processos de trabalho 
realizados na rede de assistência 

POP elaborado e implantado 
para cada tipo de processo 

de trabalho
Número absoluto

1.3.4.1 Reprogramar o processo de 

descentralizadas nas 04 microrregiões

Número de microrregiões 
contempladas

Número absoluto

1.4.1.1 Elaborar e implantar 100% do 
protocolo de classificação de risco          

       Protocolo elaborado e 
implantado

Número absoluto

profissionais enfermeiros da urgência
Percentual de enfermeiros 

capacitados
MC = (Total de enfermeiros capacitados / total de enfermeiros das 

unidades de pronto atendimento) *100

ambulância 24 horas com protocolo de 
Central de ambulância 

implantada
Número absoluto

2.1.1.1 Realizar ações efetivas com 
objetivo da redução em 50% da sífilis 
congênita. De 65 casos/ano para 33

Número de casos novos de 
sífilis congênita em menores 
de um ano 

Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de 
idade, em um determinado ano de diagnóstico e local de residência. 

Unidade de Medida: Número absoluto.
2.1.2.1 Identificar potenciais  parceiros 
nas entidades filantrópicas, privadas e Parcerias firmadas Número absoluto

2.1.3.1 Ampliar em 18% o número de 
agentes de endemias. De 75 em 2016 
para 89 em 2021                        

Número de ciclos que 
atingiram no mínimo 80% de 

cobertura de imóveis visitados 
para o controle vetorial da 

dengue

1º passo – Cobertura por ciclo 
MC = (Número de imóveis visitados em cada um dos ciclos de visitas 

domiciliares de rotina para o controle da dengue / Número de imóveis da 
base do Reconhecimento Geográfico (RG) atualizado) *100                                 

2º passo
MC = Número absoluto da soma do número de ciclos com mínimo de 80% 

de cobertura de imóveis visitados.
2.1.3.2 Capacitar e atualizar 100% dos Percentual de ACE's 

capacitados
MC = (Total de ACE treinados / total de ACE cadastrados) *100

2.1.4.1 Capacitar 100% das equipes da Percentual de equipes da 
APS capacitados

MC = (Total de equipes da APS treinados / total equipes da APS 
cadastrados) *100

2.1.5.1 Qualificar equipe de trabalho em Número de equipes 
qualificadas

Número absoluto

2.1.5.2 Promover parceria com 100% 
das escolas municipais para educação 
preventiva relacionada à alimentação e 
nutrição, especialmente sobrepeso

Parcerias firmadas Número absoluto

2.1.6.1 Estabeler parceria com a Defesa 
Civil Municipal e definir fluxo das ações Parceria firmada Número absoluto

check-list para 100% 
Número de check-list 

elaborados
Número absoluto

Grupo de trabalho criado Número absoluto

Código sanitário implantado Número absoluto

profissionais conforme as normativas do 
Percentual de profissionais 

capacitados
Percentual executado

2.1.11.1 Implantar um serviço na rede 
Serviço Implantado Número absoluto

2.1.12 Firmar parcerias com Secretaria 
Municipal de Defesa Social e Conselho Parcerias firmadas Número absoluto

3.1.1.1 Implantar o Protocolo nas 
Protocolo implantado Número absoluto

3.1.2.1 Elaborar 02 protocolos, sendo 
Número de protocolos 

elaborados
Número absoluto

3.1.3.1 Realizar anualmente um fórum 
Fórum realizado Número absoluto

3.1.4.1 Elaborar cartilha para 100% das 
Cartilha elaborada Número absoluto

3.1.5.1 Elaborar 100% cronograma dos Percentual de execução do 
cronograma

MC = Número de processos compra andamento com cronograma / número 
total processos de compra em andamento) *100

3.1.6.1 Criar 01 grupo de trabalho
Nº de grupo de trabalho 

criado
Número absoluto

Manual elaborado Número absoluto
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MÉTODO DE CÁLCULO (MC)

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

MC = (Total de enfermeiros capacitados / total de enfermeiros das 
unidades de pronto atendimento) *100

Número absoluto

Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de 
idade, em um determinado ano de diagnóstico e local de residência. 

Unidade de Medida: Número absoluto.

Número absoluto

1º passo – Cobertura por ciclo 
MC = (Número de imóveis visitados em cada um dos ciclos de visitas 

domiciliares de rotina para o controle da dengue / Número de imóveis da 
base do Reconhecimento Geográfico (RG) atualizado) *100                                 

2º passo
MC = Número absoluto da soma do número de ciclos com mínimo de 80% 

de cobertura de imóveis visitados.

MC = (Total de ACE treinados / total de ACE cadastrados) *100

MC = (Total de equipes da APS treinados / total equipes da APS 
cadastrados) *100

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Percentual executado

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

MC = Número de processos compra andamento com cronograma / número 
total processos de compra em andamento) *100

Número absoluto

Número absoluto



 

AÇÃO META

3.2.1
3.2.1.1 Implantar 100% do Sistema 
Integrado em Saúde

3.2.2
3.2.2.1 Adquirir 100% equipamentos 
necessários

3.2.3
3.2.3.1 Estruturar 01 local para arquivo 
geral

3.2.4

3.2.4.1 Identificar local para a instação 
da CAF e proceder as adequações 
necessárias para o atendimento da 
Legislação Sanitária

3.2.5
3.2.5.1 Manter anualmente 25% da 
infraestrutura das unidades de saúde

3.2.6
3.2.6.1 Construir 03 unidades báisicas 
de saúde

3.2.7 3.2.7.1 Ampliar 03 unidades de serviço

3.2.8.1 Reformar 100% da estrutura 
física
3.2.8.2 Aparelhar ambientes

3.2.9
3.2.9.1 Concluir reforma do Centro 
Municipal de Saúde

3.2.10
3.2.10.1 Concluir reforma do Centro de 
Saúde Paulo Pereira Gomes

3.2.11
3.2.11.1 Aparelhar/reaparelhar 33 
unidades de saúde

3.3.1
3.3.1.1 Instalar Conselhos Locais em 
100% das unidades de saúde

3.3.2
3.3.2.1 Programar 02 formações por ano 
para os Conselheiros, inclusive os 
Conselhos Locais

3.3.3
3.3.3.1 Realizar 01 Conferência 
Municipal de Saúde em 2019

3.3.4
3.3.4.1 Realizar 100% das conferências 
temáticas propostas na Conferência 
Nacional de Saúde

4.1.1.1 Elaborar a Política de Educação 
Permanente da Secretaria Municipal de 
Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

4.1.1.2 Elaborar anualmente o 
Levantamento de Necessidades de 
Treinamentos (LNT)
4.1.1.3 Realizar parcerias com 02 
instituições de ensino e SESA para 
apoiar as capacitações dos 
colaboradores.

3.2.8

4.1.1

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO (MC)

3.2.1.1 Implantar 100% do Sistema Percentual de sistema 
implantado

Percentual executado

3.2.2.1 Adquirir 100% equipamentos Percentual de equipamentos 
adquiridos

MC = (Total equipamentos previstos / total equipamentos adquiridos no 
período) *100

3.2.3.1 Estruturar 01 local para arquivo 
Local estruturado Número absoluto

3.2.4.1 Identificar local para a instação 
da CAF e proceder as adequações 
necessárias para o atendimento da 

CAF instalado Número absoluto

3.2.5.1 Manter anualmente 25% da 
infraestrutura das unidades de saúde

Número de unidades 
mantidas

Número absoluto

3.2.6.1 Construir 03 unidades báisicas Número de unidades 
construidas

Número absoluto

3.2.7.1 Ampliar 03 unidades de serviço
Número de unidades 

ampliadas
Número absoluto

3.2.8.1 Reformar 100% da estrutura 

3.2.9.1 Concluir reforma do Centro Percentual de unidade 
reformada

Percentual executado

3.2.10.1 Concluir reforma do Centro de Percentual de unidade 
reformada

Percentual executado

3.2.11.1 Aparelhar/reaparelhar 33 Nº absoluto de unidades 
aparelhadas/reaparelhadas

Número absoluto

3.3.1.1 Instalar Conselhos Locais em Percentual de unidades com 
Conselhos Locais instalados

MC = (Total de unidades com conselhos locais instalados / total de 
unidades de saúde) *100

3.3.2.1 Programar 02 formações por ano 
para os Conselheiros, inclusive os 

Número de formações 
realizadas

Número absoluto

Conferência realizada Número absoluto

3.3.4.1 Realizar 100% das conferências 
temáticas propostas na Conferência 

Conferências temáticas 
realizadas

Número absoluto

4.1.1.1 Elaborar a Política de Educação 
Permanente da Secretaria Municipal de 
Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

Política Educação 
Permanente Municipal 

implantada
Número absoluto

Levantamento de Necessidades de LNT elaborado Número absoluto

4.1.1.3 Realizar parcerias com 02 
instituições de ensino e SESA para Instituições de ensino com 

parcerias formalizadas
Número absoluto

Percentual executado
Percentual de adequação da 

UVZ
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MÉTODO DE CÁLCULO (MC)

Percentual executado

MC = (Total equipamentos previstos / total equipamentos adquiridos no 
período) *100

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Percentual executado

Percentual executado

Número absoluto

MC = (Total de unidades com conselhos locais instalados / total de 
unidades de saúde) *100

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Número absoluto

Percentual executado



4. PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PMS

 

Um Novo modelo de gestão requer mecanismos de controle que possibilite 

acompanhar a evolução das ações propostas para realinhar ou redirecionar à 

medida que for preciso. A di

2018-2021 de Cachoeiro de Itapemirim ocorreu de forma intersetorial e 

multiprofissional, sendo precedido de levantamento prév

A metodologia utilizada para consolidação das diretrizes ocorreu por meio de 

oficinas temáticas. A aplicação de procedimentos para a implementação das 

mudanças é fundamental e, e

no tempo, portanto, suje

de forma participativa as mudanças exigem muito cuidado para se evitar que o 

caráter de coletividade se perca.

Conforme fluxograma abaixo, o

da designação de Grupo de Trabalho intersetorial com participação do Controle 

Social, que terá como objetivo principal avaliar a evolução das metas programadas 

para cada ano. Esse grupo deverá se reunir periodicamente para análise dos dados 

coletados e formulação 

compreende também a análise das mudanças solicitadas pelo controle social e 

pelas áreas finalísticas responsáveis pela execução das ações previstas no plano.

As mudanças e/ou alterações propostas dever

deliberação do Conselho Municipal de Saúde por meio de Resolução. A divulgação 

das atualizações de versão do Plano de Saúde ocorrerá no 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, endereço 

da Secretaria Municipal de Saúde.

PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PMS

Um Novo modelo de gestão requer mecanismos de controle que possibilite 

acompanhar a evolução das ações propostas para realinhar ou redirecionar à 

medida que for preciso. A dinâmica de construção do Plano Municipal de Saúde 

2021 de Cachoeiro de Itapemirim ocorreu de forma intersetorial e 

multiprofissional, sendo precedido de levantamento prévio junto às áreas finalísticas.

A metodologia utilizada para consolidação das diretrizes ocorreu por meio de 

A aplicação de procedimentos para a implementação das 

mudanças é fundamental e, em qualquer estratégia, as projeções não são estáticas 

no tempo, portanto, sujeitas a revisão permanente. Porém, em um plano construído 

de forma participativa as mudanças exigem muito cuidado para se evitar que o 

caráter de coletividade se perca. 

Conforme fluxograma abaixo, o processo de monitoramento será integrado a partir 

nação de Grupo de Trabalho intersetorial com participação do Controle 

Social, que terá como objetivo principal avaliar a evolução das metas programadas 

para cada ano. Esse grupo deverá se reunir periodicamente para análise dos dados 

coletados e formulação de realinhamento, se necessário. A avaliação periódica 

compreende também a análise das mudanças solicitadas pelo controle social e 

pelas áreas finalísticas responsáveis pela execução das ações previstas no plano.

As mudanças e/ou alterações propostas deverão ser submetidas à apreciação e 

deliberação do Conselho Municipal de Saúde por meio de Resolução. A divulgação 

das atualizações de versão do Plano de Saúde ocorrerá no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, endereço www.cachoeiro.es.gov.br

da Secretaria Municipal de Saúde.  
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PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PMS  

Um Novo modelo de gestão requer mecanismos de controle que possibilite 

acompanhar a evolução das ações propostas para realinhar ou redirecionar à 

nâmica de construção do Plano Municipal de Saúde 

2021 de Cachoeiro de Itapemirim ocorreu de forma intersetorial e 

io junto às áreas finalísticas. 

A metodologia utilizada para consolidação das diretrizes ocorreu por meio de 

A aplicação de procedimentos para a implementação das 

m qualquer estratégia, as projeções não são estáticas 

itas a revisão permanente. Porém, em um plano construído 

de forma participativa as mudanças exigem muito cuidado para se evitar que o 

processo de monitoramento será integrado a partir 

nação de Grupo de Trabalho intersetorial com participação do Controle 

Social, que terá como objetivo principal avaliar a evolução das metas programadas 

para cada ano. Esse grupo deverá se reunir periodicamente para análise dos dados 

de realinhamento, se necessário. A avaliação periódica 

compreende também a análise das mudanças solicitadas pelo controle social e 

pelas áreas finalísticas responsáveis pela execução das ações previstas no plano. 

ão ser submetidas à apreciação e 

deliberação do Conselho Municipal de Saúde por meio de Resolução. A divulgação 

oficial da Prefeitura 

www.cachoeiro.es.gov.br, na área 
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Figura 9  – Fluxograma Monitoramento do PMS 

 

Exercício

MAI JUN JUL AGO

DELIBERAÇÃO 

1º SEMESTRE
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Saúde (CMS)

NÃO

Avaliação 
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Apreciação 

CMS
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Diagrama Avaliação do PMS

GT = Grupo de Trabalho

Conclusão

Continua
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NÃO

GT = Grupo de Trabalho

Continua



APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 
APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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