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1 – Apresentação

A elaboração do Plano Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim – referente
ao quadriênio 2010-2013 vem ao encontro da Constituição Federal que, no seu
Artigo 196, garantiu o direito à saúde aos cidadãos e cidadãs brasileiros, definindo-a
como dever do estado.
Da mesma forma, mais efetivo seria formular um Plano Municipal de Saúde, no
exato momento do termino da vigência do plano municipal anterior, entretanto,
apenas cumprir com as obrigações institucionais normativas, não expressa o sentido
participativo e analítico que se deve buscar na formulação do Plano Municipal de
Saúde garantindo o delinear de uma ação organizada e planejada no tempo e no
espaço, com metas e objetivos a serem alcançados e avaliados, na formulação do
PMS-CI.
Para todos os profissionais que atuam na saúde pública, das mais diversas formas,
tempos e maneiras, a oportunidade de contribuir para a promoção do Sistema Único
de Saúde significa a realização de sonhos, o resgate de lembranças e da vontade de
fazer acontecer às políticas públicas em saúde, e transmiti-las ao conhecimento
geral pela reunião de idéias e ideais que indicam o compromisso público da atual
administração municipal com os serviços de saúde, através do fortalecimento das
ações intersetoriais, de participação da sociedade, de inúmeras parcerias, trazendo
à luz formas e estratégias cuidadosas e criativas para melhoria da qualidade de vida.
O crescimento constante e natural da população cachoeirense obriga a expansão
dos serviços básicos de saúde, que continuem a promover a atenção integral à
saúde básica, desta forma, o caminho aparentemente mais longo, de reflexão
coletiva, no sentido de aprimoramento, e não um fazer burocrático, imperou na
elaboração do PMS – CI 2010-2013, fortemente engajado na tentativa de se
convergir a política, à realidade em saúde e os limites para a sua realização,
tornando-o um instrumento legitimo, real e, sobretudo, viável para o enfrentamento
dos problemas relativos a saúde em Cachoeiro de Itapemirim.
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“Viva!
Bom mesmo é ir a luta com determinação,
Abraçar a vida com paixão,
perder com classe e vencer com ousadia,
porque o mundo pertence a quem se atreve...
e a vida é ‘muito’ para ser insignificante”
(Charles Epenser Chaplin)

2 – Introdução

A elaboração do PMS-CI contempla um conjunto de ações que buscam possibilitar a
gestão o desenvolvimento de uma agenda em saúde que possa colaborar
efetivamente para o aperfeiçoamento dos serviços de saúde no município de
Cachoeiro de Itapemirim.
O processo de construção do PMS-CI compreendeu três etapas: a primeira
envolvendo a gestão superior e todas as Diretorias e Gerencias da Secretaria
Municipal de Saúde num processo de auto conhecimento setorial e disseminação
deste conhecimento entre todas as esferas de coordenação, possibilitando o
desenvolvimento de um saber e fazer intersetorial e integrador dessas instâncias de
gestão. A segunda etapa compreendeu a elaboração descentralizada de
diagnósticos e propostas de instrumentos e ações em saúde para o período de 2010
a 2013. A terceira desenvolvida pela Diretoria de Planejamento e Projetos Técnicos
da Saúde, com base em pesquisar bibliográficas realizadas a partir do Sistema de
Planejamento do SUS e consulta a Planos Municipais de Saúde de diversas cidades
de porte semelhante ao município de Cachoeiro de Itapemirim, empenho-se em
contextualizar o conhecimento produzido e organizá-lo, o que resultou na
estruturação do PMS-CI em cinco partes: (i) Analise situacional; (ii) determinantes e
condicionantes; (iii) gestão em saúde; (iv) objetivos, diretrizes e metas; e (v)
operacionalização.
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Assim a Secretaria Municipal de Saúde esta empenhada em consoante a sua
capacidade e compromisso, ofertar a população um serviço de saúde qualificado,
eficiente, eficaz, resolutivo e humanizado, posicionado a saúde não como uma
política de governo mas com uma política de Estado integradora e promotora do
bem estar coletivo.

3 – Análise situacional
3.1 – A cidade de Cachoeiro de Itapemirim

A interpretação dos fenômenos urbanos implica lidar com um objeto muito complexo
e, por isso mesmo, muito difícil de definir, que é a cidade (SOUZA e CARNEIRO,
2003).
Reproduzindo CARRERAS, apud SOUZA e CARNEIRO (2003), apud PMS-BH,
podemos dizer que “... a cidade segue sendo um objeto de estudo tão difícil de
abarcar teoricamente como estimulante ao mesmo tempo...”. Difícil porque impõe
uma constante necessidade de interpretação, e, estimulante, porque introduz a
permanente reconstrução de um marco teórico que se pretende adequado, quando
possibilita análises entre o social, o local e a dinâmica dos processos urbanos de
mercado e das transformações.
Sendo um dos objetivos deste capítulo sintetizar e retratar, sob diversos ângulos e
pontos de vista, as características e o desenvolvimento do município de Cachoeiro
de Itapemirim, faz-se necessário mostrar as principais variáveis demográficas do
município, bem como sua distribuição espacial:
Cachoeiro de Itapemirim localiza-se na mesorregião Sul Espírito-santense onde faz
divisão limítrofe com os municípios de: Castelo, Vargem Alta, Itapemirim, Atílio
Vivacqua, Muqui, Alegre e Jerônimo Monteiro. Dista da capital Vitória a 139 Km.
Pertence à Unidade Federativa do Espírito Santo. Possui como características
geográficas uma área territorial de 876,792 km² com uma população estimada de
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201.257

pessoas

(IBGE/2009)

e

uma

densidade

demográfica

de

229,53

habitantes/Km². Possue clima tropical e fuso horário UTC-3. É portador de um Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,77, de um Produto Interno Bruto (PIB) de
R$ 2.114.119 mil reais (IBGE/2007) e PIB per capita R$ 10.826,00 reais
(IBGE/2007).

Figura 1 - Fonte: www.saude.es.gov.br

Principal centro econômico do sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim é um
dos pólos econômicos mais importante do estado, depois da capital Vitória. Sua
economia se baseia principalmente no extrativismo e beneficiamento mineral
(mármores,

granitos

e

moagem

de

calcário)

sendo

o

responsável

pelo

abastecimento de 80% do mercado brasileiro de mármore. Na indústria, sobressai a
produção de cimento e laticínios, havendo também significativa presença na
pecuária e cafeicultura. A cidade é berço de grandes empresas com destaque para a
Viação Itapemirim e a Itabira, a maior Fábrica de Cimento do Grupo João Santos,
segundo maior produtor de cimento do País. Pólo educacional do sul capixaba, o
município conta com estabelecimentos de ensino superior.

3.2 – Cachoeiro de Itapemirim e a Macro Região Sul

O Município de Cachoeiro de Itapemirim é o núcleo urbano mais importante do sul
do Estado do Espírito Santo, estando situada na sua parte central a uma distância
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de 136 km de Vitória, beneficiado por boas rodovias permitindo a concentração e a
distribuição de bens e serviços para municípios vizinhos. Cachoeiro de Itapemirim
polariza econômica e politicamente um conjunto de 23 municípios, divididos em duas
micro regiões: a micro Cachoeiro que engloba os municípios de Presidente
Kennedy, Rio Novo do Sul, Iconha, Vargem Alta, Itapemirim, Marataizes, Muqui,
Mimoso do Sul, Castelo, Jerônimo Monteiro, Apiacá e Atílio Vivacqua, e a micro
Guaçui que abrange os municípios de Alegre, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire,
Dores do Rio Preto, Divino São lorenço, São José do calçado e Bom Jesus do Norte,
juntas formam a região macro sul, onde residem 15,7% da população capixaba,
ocupando 17,7% do território estadual.

Micro
Guaçui

Micro
Cachoeiro

Figura 2 - Fonte: www.saude.es.gov.br

3.3 – Indicadores Sócio Demográficos de Cachoeiro de Itapemirim

As informações apresentadas nas tabelas 1 e 2 em conjunto com o gráfico 1
evidenciam uma população predominantemente feminina, jovem, em idade fértil e
economicamente ativa o que se constitui em forte indicativo para se considerar a
ocorrência de variações para cima do índice de natalidade no futuro.
Estas constatações apontam para necessidade de investimento em ações voltadas
para saúde da mulher e da criança, também atenção especial ao planejamento
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familiar consciente, capaz de permitir às famílias cachoeirenses um adequado
planejamento familiar, cabendo a administração municipal proporcionar á população
os meios mais adequados para oferta de serviços de saúde incluindo opções de
métodos contraceptivos.
População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2009
Faixa Etária

Masculino

Feminino

Total

Menor 1

1.631

1.559

3.190

1a4

6.545

6.281

12.826

5a9

8.108

7.904

16.012

10 a 14

8.130

8.018

16.148

15 a 19

8.701

8.601

17.302

20 a 29

18.012

18.542

36.554

30 a 39

14.713

15.700

30.413

40 a 49

13.641

14.569

28.210

50 a 59

9.995

10.360

20.355

60 a 69

5.138

5.741

10.879

70 a 79

2.765

3.634

6.399

80 e +

1.197

1.772

2.969

-

-

-

98.576

102.681

201.257

Ignorada
Total

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas – www.saude.es.gov.br
Tabela 1

Pirâmide Etária
80 e +

Faixa Etária (anos)

70 a 79
60 a 69
50 a 59

Masculino

40 a 49

Feminino

30 a 39
20 a 29
10 a 19
0 a9

15

10

5

0

5

10

15

Percentual da População

Gráfico 1
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População Residente por ano
Ano

População

Método

2009

201.257 Estimativa

2008

198.962 Estimativa

2007

201.661 Estimativa

2006

198.148 Estimativa

2005

194.604 Estimativa

2004

187.643 Estimativa

2003

184.577 Estimativa

2002

181.502 Estimativa

2001

178.014 Estimativa

2000

174.879 Censo

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas
Taxa de crescimento anual estimada (%) (2000-2009)

1,4

Mulheres em idade fértil (10-49 anos), 2009

65.430
63,7

Proporção da pop. feminina em idade fértil, 2009 (%)
Fonte: IBGE, Censos e Estimativas
Tabela 2

De acordo com os dados abaixo, verifica-se que 57% da população cachoeirense
encontra-se com idade entre 20 e 59 anos, os indivíduos com idade de até 19 anos
representam 33% do total da população e 10% dos cidadãos e cidadãs de cachoeiro
tem idade superior a 60 anos. Da mesma forma a população feminina representa
51% do total sendo que 63,7% das mulheres de Cachoeiro estão em idade fértil.
Os dados também revelam que o 87,8% da população é alfabetizada, com destaque
para população entre 15 e 19 anos onde este índice atinge a marca de 98%.
Proporção da População Residente
Alfabetizada por Faixa Etária
Faixa Etária
5a9
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10 a 14

93,2

97,3

15 a 19

95,1

98,0

20 a 49

90,1

94,6

50 e +

65,9

74,9

Total

81,9

87,8

Fonte: IBGE/Censos
Tabela 3

3.4 – Saneamento Básico em Cachoeiro de Itapemirim

A cobertura de serviços sanitários (coleta de lixo e esgoto) e abastecimento de água
no Município pode ser considerada adequada e capaz de atende as necessidades
da população, sendo que o índice de cobertura dos serviços permanece em um
patamar de 80% a 90 % o que nos leva a considerar um acréscimo de pelo menos
30% nos últimos anos.
De outra forma esforços como os voltados para atividades de reciclagem do lixo
ainda são pouco significativos para impactar positivamente o desenvolvimento local
com foco sustentável e ambientalmente correto, ainda há muito que se fazer para
proporcionar melhoria no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável do
Município.

Proporção de Moradores por Tipo de
Abastecimento de Água
Abastecimento Água

1991

2000

Rede geral

84,9

90,4

Poço ou nascente (na propriedade)

10,8

8,9

4,3

0,7

Outra forma
Fonte: IBGE/Censos Demográficos
Tabela 4
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Gráfico 2
Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária
Instalação Sanitária

1991

Rede geral de esgoto ou pluvial

2000

65,9

80,2

Fossa séptica

4,9

3,1

Fossa rudimendar

8,1

4,7

Vala

7,2

6,1

-

3,7

Outro escoadouro

9,3

1,3

Não sabe o tipo de escoadouro

0,2

-

Não tem instalação sanitária

4,6

1,0

Rio, lago ou mar

Fonte: IBGE/Censos Demográficos
Tabela 5
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Gráfico 3
Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo
Coleta de lixo

1991

2000

Coletado

65,1

90,2

Queimado (na propriedade)

19,5

8,5

Enterrado (na propriedade)

0,2

0,1
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Jogado

10,7

0,9

4,6

0,2

Outro destino
Fonte: IBGE/Censos Demográficos
Tabela 6
0
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Gráfico 4

Neste contexto, outro fator merece destaque, por se tratar de pilar da economia
local, as indústrias do mármore, granito e cimento que podem trazer consigo índices
significativos de degradação ambiental e prejuízos a saúde, quando não adotadas
medidas de caráter preventivo, isto posto, o Plano Municipal de Saúde deve estar
sintonizado com estas especificidades locais buscando dotar a rede de saúde local
para ofertar serviços de saúde notadamente nas áreas de saúde do trabalhador e
doenças do sistema respiratório.
Estas informações remetem a necessidade de uma avaliação mais ampla da saúde,
entendendo que a prevenção deve também conter importantes projetos para um
ambiente saneado, o que traz qualidade de vida ao cidadão e previne doenças,
sejam elas ocupacionais, sazonais ou de qualquer origem.

3.5 – Serviços de Saúde em Cachoeiro de Itapemirim
3.5.1 – Estrutura da Rede de Serviços de Saúde
A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana da Saúde
(OPAS) não recomendam nem estabelecem taxas ideais de número de leitos por
habitante a serem seguidas e cumpridas por seus países-membros. Tampouco
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definem e recomendam o número desejável de médicos, enfermeiros e dentistas por
habitante.
A OMS define apenas padrões “duros”, ou seja, para os quais existe evidência
inquestionável, demonstrada por pesquisa, e reprodutível em qualquer tempo e
lugar.
Em determinadas situações, podem ser estabelecidas “metas”, ou seja, objetivos
quantificados ou qualificados que devem ser alcançados, em determinado tempo ou
lugar, em função de um projeto. Governos, nacionais, regionais e locais têm
autonomia para definir suas políticas de saúde e podem estabelecer, em conjunto ou
separadamente, metas a serem atingidas.
A decisão sobre os rumos a tomar em relação à cobertura de assistência médica e à
disponibilidade de leitos e profissionais de saúde cabe ao gestor em saúde.
A definição de índices, como número de leitos ou médicos por habitantes depende
de fatores regionais, sócio-econômicos, culturais e epidemiológicos, entre outros,
que diferem de região para região.
A quantidade de leitos hospitalares ou de profissionais de saúde em relação ao
número de habitantes também não são índices suficientes para avaliação de um
sistema de saúde.
Merece destaque o aumento da disponibilidade de médicos nos pronto-atendimentos
do Baiminas e de Itaoca onde houve um acréscimo de três vezes ao quantitativo
destes profissionais nestas áreas, pela Secretaria de Saúde, por conhecer a
necessidade da população no que diz respeito ao pronto atendimento tendo em vista
que em Cachoeiro de Itapemirim não existe hospital público.
Outro ponto positivo vem sendo a oferta pelo município de serviços de saúde
complementares a rede de saúde básica através da compra de serviço em hospitais
filantrópicos e por meio do Consorcio Intermunicipal de Saúde – SIM Pólo Sul o que
esta contribuindo para maior oferta de serviços onde a capacidade instalada da rede
própria não é suficiente para prestar o atendimento à clientela pretendida.
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Recursos Humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas
Dez/2009
Categoria

Total

Médicos

Atende
ao Sus

Prof
Prof/1.000
SUS/1.000
hab
hab

Não atende
ao SUS

1.785

869

916

8,9

4,3

80

32

48

0,4

0,2

Cirurgião Geral

108

41

67

0,5

0,2

Clínico Geral

268

188

80

1,3

0,9

Gineco Obstetra

160

66

94

0,8

0,3

30

30

-

0,1

0,1

167

78

89

0,8

0,4

Psiquiatra

41

29

12

0,2

0,1

Radiologista

65

23

42

0,3

0,1

Cirurgião dentista

168

103

65

0,8

0,5

Enfermeiro

132

121

11

0,7

0,6

Fisioterapeuta

63

39

24

0,3

0,2

Fonoaudiólogo

16

8

8

0,1

0,0

Nutricionista

21

16

5

0,1

0,1

Farmacêutico

53

41

12

0,3

0,2

Assistente social

18

18

-

0,1

0,1

Psicólogo

21

15

6

0,1

0,1

Auxiliar de Enfermagem

107

107

-

0,5

0,5

Técnico de Enfermagem

284

283

1

1,4

1,4

Anestesista

Médico de Família
Pediatra

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.
Tabela 7

Numero de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimento e tipo de prestador
Tipo de estabelecimento

Público

Central de Regulação de Serviços de Saude
Centro de Atenção
Hematológica

Hemoterápica

e

ou

Centro de Atenção Psicossocial
Clinica
Especializada
Especializado

/
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Ambulatório

Filantrópico

Privado

Total

2

-

-

2

-

2

-

2

1

-

-

1

3

-

29

32
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Consultório Isolado

8

-

194

202

Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia
Popular

1

-

-

1

Hospital Dia

-

2

1

3

Hospital Especializado

-

1

1

2

Hospital Geral

-

3

1

4

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN

1

-

-

1

Policlínica

3

-

-

3

Unidade Básica de Saúde

9

-

-

9

30

-

-

30

Pronto Socorro Especializado / geral

-

3

-

3

Secretaria de Saúde

1

-

-

1

Unid Mista - atend 24h: atenção básica,
intern/urg – Pronto Atendimento

2

-

-

2

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e
Terapia

-

-

30

30

Unidade de Vigilância em Saúde

1

-

-

1

UTI Móvel

-

2

1

3

Unidade Móvel Terrestre

9

1

-

10

71

14

257

342

Unidade da Estratégia de Saúde da Família

Total

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.
Tabela 8

Leitos de internação por 1.000 habitantes
Dez/2009
Leitos existentes por 1.000 habitantes:

4,5

Leitos SUS por 1.000 habitantes

3,3

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.
Nota: Não inclui leitos complementares
Tabela 9

Número de leitos de internação existentes por tipo de prestador segundo especialidades Dez/2009
Especialidade

Cirúrgicos

Público

Filantrópico

Privado

Total

Existentes

SUS

Existentes

SUS

Existentes

SUS

Existentes

-

-

129

94

85

36

214
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Clínicos

-

-

123

87

111

54

234

141

Obstétrico

-

-

60

34

22

14

82

48

Pediátrico

-

-

35

25

5

2

40

27

35

35

-

-

478

400

478

400

-

-

6

1

-

-

6

1

35

35

353

241

701

506

1054

747

Outras
Especialidades
Hospital/DIA
Total

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010
Tabela 10

Número de leitos complementares existentes por tipo de prestador segundo tipo de leito
complementar Dez/2009
Cirúrgicos

Público
Existentes

Filantrópico
SUS

Privado

Existentes

SUS

Existentes

Total
SUS

Existentes

SUS

Unidade
intermediária

-

-

18

16

18

-

36

16

Unidade
isolamento

-

-

5

5

5

-

10

5

UTI adulto I

-

-

-

-

7

-

7

-

UTI adulto II

-

-

32

30

15

10

47

40

UTI infantil I

-

-

-

-

1

-

1

-

UTI infantil II

-

-

6

5

-

-

6

5

UTI neonatal I

-

-

6

-

4

-

10

-

UTI neonatal II

-

-

20

14

-

-

20

14

Total

-

-

43

36

50

33

137

80

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010
Tabela 11

O número de leitos disponíveis para tratamento de pacientes SUS não se demonstra
diferente do comparado com o restante do país onde se observa um decréscimo nos
número de leitos para atendimento dos pacientes SUS.
Observa-se também uma dependência em alto grau da filantropia no município,
onde os leitos hospitalares estão distribuídos entre os três hospitais filantrópicos no
Município.

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br

w w w . ca ch o e i r o . e s. g o v. b r

23

Ci dade no va. Gen t e f el i z

Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

É possível perceber que há necessidade de uma maior oferta de leitos para
internação clínica e cirúrgica, porém isto retrata uma realidade no âmbito nacional e
não somente uma realidade do Município. Variantes múltiplas se convergem
afetando diretamente o atendimento e eficácia da rede básica de saúde, podendo
ser a dependência dos hospitais filantrópicos em Cachoeiro de itapemirim, uma das
principais

variáveis

impactantes,

seja

no

quesito

internação,

exames

e

procedimentos cirúrgicos, já que na atenção básica tem-se uma cobertura de 30
unidades de estratégia de saúde da família e ainda 07 unidades básicas, sendo 01
fechada para reforma, o que não significa de forma alguma uma situação de
conforto.

3.5.2 – Serviços de Diagnostico por Imagem

Embora os exames com auxílio de imagens tenham crescido 38% entre 2000e 2005,
a disponibilidade de equipamentos que utilizam imagens para identificar doenças no
sistema público de saúde está no limite das recomendações do próprio Ministério da
Saúde. Com exceção do mamógrafo, quando não há escassez, como ocorre com
aparelhos de raios-X para densitometria, a quantidade de equipamentos por
habitantes apresenta “uma pequena sobra”. A constatação é de pesquisa divulgada
nos meios de comunicação, esta realidade brasileira também pode ser observada no
Município de Cachoeiro de Itapemirim onde a maior parte dos equipamentos de
imagem estão localizados na rede de filantropia o que remete mais uma vez a um
elevado grau de dependência destas instituições, apesar de não ser isoladamente
de competência municipal a realização destes tipos de exames, a maioria dos
acessos de usuários/clientes SUS que os demandam adentram o sistema através
das unidades básicas de saúde, considerando que a gestão da marcação esta
vinculada a Superintendência Estadual de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, a
ocorrência de demanda reprimida tem gerado ansiedade ao usuário quando estes
exames não são realizados com presteza.
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Segundo o levantamento feito pelo IBGE, existem no país 4,9 unidades de
tomografia computadorizada por 1 milhão de habitantes. A relação está abaixo da
oferta dos planos de saúde (30,8 por 1 milhão) e da média verificada em estudo com
16 países, de várias regiões, avaliados pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).No Brasil, a disponibilidade de aparelhos de
ressonância magnética (1 para cada 1milhão de habitante) também está distante do
ideal. A média dos países pesquisados pela OCDE é de 6,6 aparelhos para cada
grupo de 1milhão de pessoas e, na rede privada, essa relação é de 10,7 para cada 1
milhão. De acordo com o levantamento, a distribuição dos equipamentos também
esbarra em desigualdades regionais.
O Município de Cachoeiro de Itapemirim também não está longe da realidade
nacional e, portanto permanece dependendo da rede privada para ofertar estes
exames aos munícipes que por vezes aguardam meses para realização de alguns
exames de imagem.

Número de equipamentos existentes, em uso e disponíveis ao SUS, segundo grupo de
equipamentos.
Dez/2009
Categoria

Existentes

Em uso

Disponiv. Ao SUS

Equipamentos de diagnóstico por
imagem

130

118

35

Equipamentos de infra-estrutura

43

43

7

Equipamentos por métodos ópticos

115

115

12

Equipamentos por métodos gráficos

57

52

12

Equipamentos de manutenção da vida

668

631

39

Equipamentos de Odontologia

362

354

230

Outros equipamentos

162

141

13

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.
Tabela 12
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Número de equipamentos de categorias selecionadas existentes, em uso, disponíveis ao
SUS e por 100.000 habitantes, segundo categorias do equipamento.
Dez/2009
Equip
uso/
100.000
hab

Equip
SUS/100.000
hab

Existentes

Em uso

Disponív.
ao SUS

Mamógrafo

4

4

2

2,0

2,0

Raio X

94

82

25

46,7

40,7

Tomógrafo Computadorizado

4

4

1

2,0

2,0

Ressonância Magnética

4

4

1

2,0

2,0

Ultrassom

23

23

2

11,4

11,4

Equipo Odontológico Completo

88

87

39

43,7

43,2

Categoria

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.
Tabela 13

Como explicitado na inicial os exames de imagem são realizados em sua maioria
pela rede de filantropia, os exames realizados pela rede básica são: raios-X e ultrasonografia, os aparelhos de raio x e o aparelho de ultra-sonografia localizam-se no
Paulo Pereira Gomes e no Centro Municipal de Saúde, além disso o município
participa em Consorcio Público de saúde buscando ampliar a realização de exames
preconizando o atendimento da população, dando prioridade ao atendimento para
atenção básica que são de responsabilidade do Município.

3.6 - Sistema Único de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

O Município de Cachoeiro de Itapemirim está habilitado na Gestão Plena da Atenção
Básica Ampliada, possuindo uma rede de saúde estruturada com Unidades Básicas
de saúde - UBS, Unidades da Estratégia de Saúde da Família - ESF, Pronto
Atendimento, Centro de Infectologia Abel Santana - CRIAS, Centro de Referência ao
Trabalhador

–

CEREST,

Laboratório

de

Prótese

Dentária,

Centros

de

Especialidades Odontológicas, Centro de Controle de Zoonoses – CCZ, Laboratório
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Municipal de Analise Clinica além de Centro Municipais de Saúde que exercem o
papel de policlínica.
A administração da rede e realizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS,
na qualidade de gestora do Fundo Municipal de Saúde, que neste momento de
elaboração do PMS defronta-se com uma questão fundamental para o planejamento
e, sobretudo para a gestão, a informação em saúde. Isto posto, a agenda prioritária
foca o conhecimento e o diagnostico da realidade na rede de saúde própria
municipal que será apresentada a partir deste ponto.

3.6.1 – Unidades Básicas de Saúde – Rede SUS Cachoeiro de Itapemirim

Historicamente,

a

atenção

básica

ocupou

um

segundo

plano,

com

o

desenvolvimento de um modelo de atenção à saúde centrado no hospital, nas
especialidades médicas e na utilização de alta tecnologia. Esse modelo revelou-se
caro e pouco eficaz para atender os problemas sanitários da população brasileira.
Por isso, a consolidação do SUS exige não apenas a ampliação dos serviços de
saúde, mas uma reestruturação da prática assistencial focada na organização de
serviços básicos de qualidade e eficientes, capazes de solucionar cerca de 80% dos
problemas de saúde (apud PNS pg 60).
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Agostinho Simonato

Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
CNES: 3851222

Endereço: Rua Regina Piazzorolo, s/nº
Descrição Planta Física: imóvel locado contendo: 02 consultórios médicos, 02 banheiros
para pacientes, 01 cozinha, 01 sala de curativo, 01 recepção, 01 área de espera e 01 área
para higienização.
Horário de atendimento: 07:00 Hs às 16:00 Hs
Responsável: DIASE / ESF - Enfermeira Regina Floriano Macado
Atividades: PACS / UBS
Área de abrangência: Agostinho Simonato, Parque Laranjeira, Caiçara e São Francisco
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de Assis.
População referenciada: 3.764 habitantes.
Referência: Centro Municipal de Saúde
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clínico geral
pediatra
ginecologista
Cargo

Dias de atendimento
3ª feira
5ª feira
4ª feira
OUTROS CARGOS

Total atendimento
208 pacientes mês
64 pacientes mês
80 pacientes mês

Nº de Profissionais

Vinculo

Técnico Enfermagem
1
Celetista
Auxiliar Apoio a unidade de saúde
1
Efetiva
Recepcionista
1
Efetiva
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
Atendimentos realizados na unidade:
 PACS: - Realização de palestras educativas para a população
- Coleta de preventivo
- Visitas domiciliares
- Acompanhamento de pacientes crônicos
 Farmácia: liberação de medicamentos de responsabilidade Municipal para pacientes
cadastrados no programas de âmbito nacional;
 Esterilização: preparo de material para utilização na unidade
 Sala de curativo: Realização de curativos de pacientes crônicos e eventuais
necessidades da comunidade
 Sala de vacina: a sala de vacina não funciona por falta de estrutura de planta física,
 Mensuração e controle de pressão arterial e glicemia capilar – parte das atividades
desenvolvidas pelos programas de diabetes e hipertensão arterial do Ministério da
Saúde,
 Não há atendimento de odontologia na unidade;
 Marcação de consultas para o CRE
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Planta física precária.
 Capacidade de atendimento menor do que a necessidade da população.
 Procura de outras regiões para atendimento das especialidades de ginecologia e
pediatria.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: BNH de cima

Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
CNES: 2547732

Endereço: Rua Andrião Coelho Filho s/nº - BNH de cima
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Descrição Planta Física: 01 recepção, 02 banheiros para pacientes, 01 banheiro para os
servidores, 01 sala de vacina, 01 sala de curativo, 02 consultórios, 01 cozinha, 01 sala de
triagem e 01 sala usada como almoxarifado para materiais em geral.
Odontologia: 01 sala de procedimentos, contendo 01 consultório odontológico completo e
01 banheiro.
Horário de atendimento: 07:00Hs às 16:00Hs
Responsável: Enfermeira ESF – Miriely Pinto Fontan
Atividades: Vacina, curativo, PACS e Odontologia.
Área de abrangência: Central Park, BNH de cima , São Joaquim
População referenciada: 3.813 habitantes
Referência: Centro Municipal de Saúde
Odontologia: Centro de Especialidades Odontológicas tipo I “Carlos Jorge Pinto de
Souza” e Centro de Especialidades Odontológicas tipo II “Luiz Albano Vieira Custódio”.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Ginecologista
Pediatra
Clínico
Ginecologista
Clinico geral
Clinico geral

Dias de atendimento
3ª / 6ª
2ª / 3ª / 4ª / 5ª
2ª / 3ª / 5ª
3ª / 4ª
ODONTÓLOGO
Segunda à sexta
Segunda à sexta
OUTROS CARGOS

Cargo
Auxiliar de serviço público
municipal
Auxiliar de serviço de apoio a
unidade de saúde
Auxiliar de serviço de apoio a
unidade de saúde
Auxiliar de enfermagem
Técnica de enfermagem
Auxiliar de Serviços de
Consultório

Total atendimento
120 pacientes mês
240 pacientes mês
240 pacientes mês
120 pacientes mês
200 pacientes mês
200 pacientes mês

Nº de Profissionais

Vinculo

1

Contratado

1

Contratado

1

Efetivo

1
1

Efetivo
Efetivo

1

Efetivo

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
Atendimentos realizados na unidade:
 PACS: - Realização de palestras educativas para a população
- Coleta de preventivo
- Visitas domiciliares
- Acompanhamento de pacientes crônicos
 Farmácia: liberação de medicamentos de responsabilidade Municipal para pacientes
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cadastrados no programas de âmbito nacional;
Esterilização: preparo de material para utilização na unidade
Sala de curativo: Realização de curativos de pacientes crônicos e eventuais
necessidades da comunidade
Sala de vacina: a sala de vacina não funciona por falta de estrutura de planta física,
Mensuração e controle de pressão arterial e glicemia capilar – parte das atividades
desenvolvidas pelos programas de diabetes e hipertensão arterial do Ministério da
Saúde,
Marcação de consultas para o CRE
Atendimento de odontologia – será descrito em documentos em anexo
Atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais.

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Planta física inadequada,
 Ausência de limites definidos da área física da unidade, que se confunde com a
associação de moradores,
 Área física necessita de melhoria na delimitação de ambientes
 Melhoria nas condições de segurança da unidade
 Melhoria no atendimento á clientela com treinamento dos profissionais para um
atendimento mais humanizado
 A esterilização é feita dentro da sala de procedimentos;
 O banheiro é utilizado como abrigo para o compressor e para guardar materiais de
consumo.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Otto Marins

Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
CNES: 5706084

Endereço: Rua Luiz Tassinari, nº 13 – Otto Marins
Descrição Planta Física: 01 recepção, 01 sala de espera, 01 sala de curativo, 02
consultórios, 01 sala para farmácia, 01 sala para vacina, 01 banheiro para os servidores,
01 banheiro no consultório médico, 01 banheiro para pacientes e 01 cozinha.
Odontologia: 01 sala de procedimentos, contendo 01 consultório odontológico completo.
Horário de atendimento: 07:00Hs às 16:00Hs
Responsável: DIASE
Atividades: PACS, vacina, curativo, farmácia e odontologia.
Área de abrangência: São Francisco de Assis / Parque Laranjeira / Nova Brasília /
Basiléia.
População referenciada: 912 habitantes
Referência: Centro Municipal de Saúde
Odontologia: Centro de Especialidades Odontológicas tipo I “Carlos Jorge Pinto de
Souza” e Centro de Especialidades Odontológicas tipo II “Luiz Albano Vieira Custódio”
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PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clínico
Ginecologista
Pediatra
Clinico geral
Clinico geral

Dias de atendimento
2ª / 4ª
2ª / 3ª / 4ª / 6ª
3ª
ODONTÓLOGO
Segunda à sexta
Segunda à sexta
OUTROS CARGOS

Cargo
Auxiliar Serviço de Apoio a
unidade de saude
Técnico de enfermagem
Auxiliar de Serviços de
Consultório

Total atendimento
280 pacientes mês
320 pacientes mês
80 pacientes mês
200 pacientes mês
200 pacientes mês

Nº de Profissionais

Vinculo

1

efetivo

1

contrato

1

Efetivo

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES:
Atendimentos realizados na unidade:
 PACS: - Realização de palestras educativas para a população
- Coleta de preventivo
- Visitas domiciliares
- Acompanhamento de pacientes crônicos
 Farmácia: liberação de medicamentos de responsabilidade Municipal para pacientes
cadastrados no programas de âmbito nacional;
 Esterilização: preparo de material para utilização na unidade
 Sala de curativo: Realização de curativos de pacientes crônicos e eventuais
necessidades da comunidade
 Sala de vacina: a sala de vacina não funciona por falta de estrutura de planta física,
 Mensuração e controle de pressão arterial e glicemia capilar – parte das atividades
desenvolvidas pelos programas de diabetes e hipertensão arterial do Ministério da
Saúde,
 Não há atendimento de odontologia na unidade;
 Marcação de consultas para o CRE;
 Atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais.
SITUAÇÕES ADVERSAS:
 Planta física precária.
 A unidade fica ao lado de uma quadra de esporte, o que muitas vezes causa
transtornos para a população.
 Muito barulho durante os dias de atendimento quando há eventos na quadra ou nos
momentos de lazer da comunidade.
 Capacidade de atendimento menor do que a necessidade da população.
 Procura de outras regiões para atendimento das especialidades de ginecologia, clínico
geral e pediatria;
 O consultório odontológico não possui sala para esterilização.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
Unidade: Centro Municipal de Saúde
CNES: 2547767
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 07 - Guandu
Descrição Planta Física: Unidade de Padrão US3, especializada – Primeiro andar:
Recepção, 02 consultórios de pediatria, 01 sala Teste do Pezinho e sala pesagem
(nebulizações), 02 banheiros (Feminino e Masculino), Recepção da pediatria, Sala de
vacina, AMA (Agência Municipal de Agendamento), 01 farmácia, 01 sala de curativo, 01
consultório de ginecologia com recepção, 03 consultórios ginecológicos, Raios-X, 02 salas
do Programa de Hanseníase e Tuberculose. Segundo andar: 08 consultórios de clínica
médica, 02 banheiros (Feminino e Masculino), 01 consultório odontológico, 01 salão de
espera, 03 consultórios de atendimento de fonoaudióloga, 01 sacada externa, 01 sala da
gerência, 01 sala de enfermagem, 01 consultório de enfermagem, 01 cozinha, 01
almoxarifado, 03 banheiros, 01 auditório. Prédio anexo: Laboratório Regional do Centro
Municipal de Saúde: 1º andar: Sala de espera com longarinas com capacidade para 40
lugares, 02 salas de coletas, 01 copa, 01 banheiro. 2º andar: 01 almoxarifado.
Odontologia: 01 sala de procedimentos dividida em boxes, contendo 02 consultórios
odontológicos completos.
Horário de atendimento: 07:00Hs às 16:00Hs
Responsável: Horminda Gonçalves Neta
Aretha Martins Colle
Atividades: Realização de atendimento ambulatorial nas seguintes especialidades:
Clínica médica; Cardiologia; Ortopedia; Pneumologia (ambulatório de asma e outras
afecções afins); Consultório de ginecologia com os serviços de colposcopia, DST, prénatal; Atendimento de nutricionista; Atendimento de pediatria; Fonoaudiologia; Consulta de
enfermagem; Pequena cirurgia; Agendamento de consultas médicas; Serviço de
diagnóstico de Leishmaniose (Teste de Montenegro e escarificação de lesão); Exames
simples e de especialidades; Sala de vacina (Teste do Pezinho, BCG, Vacina antirábica,
Febre Amarela e as outras vacinas do PNI do MS); Raios-X; Atendimento odontológico;
Laboratório de análises clínicas; Farmácia; Sala de curativo; nebulizações.
Atendimento nos programas preconizados pelo Ministério da Saúde, sendo eles:
Imunização, Tabagismo, Hanseníase, Tuberculose, Pré-natal, Câncer de colo de útero e
mama, planejamento familiar, DST.
Área de abrangência: Não possui área de abrangência específica. Toda e a qualquer
população de qualquer área do município que necessite dos serviços prestados pela
unidade pode ser referenciada. Somente para a dispensação de medicamentos pela
farmácia e as marcações de consultas e exames de especialidades do CRE (Centro
Regional de Especialidades), a área de abrangência é a seguinte: B. Guandu, Centro,
Santo Antônio, Gilberto Machado, Maria Ortiz, Estelita C. Marins, Ferroviários,
Independência, Ilha da Luz, Recanto, Parque laranjeiras, Safra, São Francisco de Assis,
São João da Lancha, Sumaré, Teixeira Leite, Nova Brasília, Basiléia, Basílio Pimenta e
Campo Leopoldina.
População referenciada: Não possui população referenciada. Toda população do
município que necessitar de atendimento desta unidade, poderá realizar agendamento
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para os atendimentos ofertados. Somente para a dispensação de medicamentos pela
farmácia e as marcações de consultas e exames de especialidades do CRE (Centro
Regional de Especilaidades), a área de abrangência é a seguinte: B. Guandu, Centro,
Santo Antônio, Gilberto Machado, Maria Ortiz, Estelita C. Marins, Ferroviários,
Independência, Ilha da Luz, Recanto, Parque laranjeiras, Safra, São Francisco de Assis,
São João da Lancha, Sumaré, Teixeira Leite, Nova Brasília, Basiléia, Basílio Pimenta e
Campo Leopoldina.
Referência: Agendamento das consultas e exames laboratoriais das cotas mensais
estabelecidas pela SRSCI (Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de
Itapemirim) e convênio da PMCI com HIFA (pré-natal, CRIAS e PPG), pela AMA (Agencia
Municipal de Agendamento). Consultas de Pré-natal de baixo risco e Pré-natal de alto
risco, procedimentos de colposcopia, pequenas cirurgias e biópsias. Atendimento de
nutrição, fonoaudiologia, odontologia, Tabagismo, Teste do Pezinho, Vacinação de BCG,
Febre Amarela, Vacina e plantão anti-rábico, inserção e retirada de DIU (Dispositivo Intrauterino). Laboratório municipal: Coleta e realização de exames laboratoriais, coletas da
realização das baciloscopias (BAAR) dos Programas de Hanseníase e Tuberculose,
disgnóstico de Leishmaniose (Teste de Montenegro e escarificação de lesões da
Leishmaniose), coleta de sorologias de dengue, hepatites e HIV.
Odontologia: Centro de Especialidades Odontológicas tipo I “Carlos Jorge Pinto de
Souza” e Centro de Especialidades Odontológicas tipo II “Luiz Albano Vieira Custódio”.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral
Pequena Cirurgia
Pequena Cirurgia
Ortopedista
Clinico Geral
Pequena Cirurgia
Cardiologista
Ginecologista
Pequena Cirurgia Peq.
Clinico Geral
Clinico Geral
Cardiologista
Ginecologista/oncologista
Pneumologista
Dermatologista
Ginecologista
Ginecologista (DST)
Ginecologista
Pediatra
Pediatra
Ginecologista
Ginecologista
Ginecologista
Ginecologista
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Dias de atendimento
2ª/5ª
2ª/4ª
2ª/4ª
2ª/3ª/4ª
2ª/3ª/4ª/5ª
2ª/5ª
2ª/3ª/4ª/5ª
3ª/4ª/5ª
3ª/6ª
2ª/3ª/4ª/6ª
2ª/3ª
3ª/6ª
3ª/5ª
5ª
6ª
3ª/4ª/6ª
2ª/3ª
2ª/4ª/5ª
2ª/3ª/4ª/5ª/6ª
2ª/4ª/5ª
2ª/3ª/6ª
2ª/3ª/5ª
3ª/4ª/5ª/6ª
3ª/5ª

Total atendimento
24 consultas dia
10 cons/10 proced. dia
10 cons/10 proced. dia
20 consultas dia
12 consultas dia
10 cons/10 proced. dia
60 consultas dia
15 consultas dia
10 cons/10 proced. dia
20 consultas dia
20 consultas dia
16 consultas dia
10 cons/10 proced. Dia
20 consultas dia
25 consultas dia
32 consultas dia
3 consultas dia
26 consultas dia
32 consultas dia
16 consultas dia
20 consultas dia
20 consultas dia
10 consultas dia
30 consultas dia
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Ginecologista
Ginecologista

2ª
3ª/4ª/5ª/6ª
ODONTÓLOGO

55 consultas dia
63 consultas dia

Clinico geral
Clinico geral
Clinico geral
Clinico geral
Clinico geral
Clinico geral

segunda à sexta
segunda à sexta
segunda à sexta
segunda à sexta
segunda à sexta
segunda à sexta
OUTROS CARGOS

200 pacientes mês
200 pacientes mês
200 pacientes mês
200 pacientes mês
200 pacientes mês
200 pacientes mês

Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Agente de Serviço Público
Assistente Operacional de
Serviço
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Apoio Unidade de
Saúde
Auxiliar Serviço publico

4
1

4 efetivo
1 comissionado

9

Auxiliar de reabilitação

1

Enfermeiro

4

Fonoaudiólogo
Mestre de Serviço
Nutricionista
Recepcionista

5
1
3
2

Técnico de enfermagem

7

Técnico de radiologia
Vigia
Farmacêutica
Auxiliar de Consultório
odontológico

2
1
1

9 efetivo
7 efetivo
1 contrato
7 efetivo
1 contrato
1 efetivo
3 efetivo
1 contrato
5 efetivo
1 efetivo
3 efetivo
2 efetivo
5 efetivo
2 contrato
2 efetivo
1 efetivo
1 contrato

5

5 efetivo

8
8

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
Realização de atendimento ambulatorial nas especialidades:
 Clínica médica: consultas de clínica médica;
 Cardiologia: consultas cardiológicas;
 Ortopedia: consultas ortopédicas;
 Pequena cirurgia: Consulta clínica de pequena cirurgia, agendamento, realização do
procedimento de pequena cirurgia, encaminhamento para biópsias, quando necessário
e consulta de retorno;
 Pediatria: Puericultura, consultas mensais e de retorno;
 Pneumologia: consultas médicas e de enfermagem (atendimento no ambulatório de
asma e outras afecções afins) e palestras mensais do programa;
 Ginecologia: atendimento de consultas ginecológicas, consultas no programa de DST,
cauterizçãoes, coleta de preventivo, consultas de retorno, realização de colposcopia e
biópsias no programa Viva Mulher;
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 Nutricionista: atendimento nutricional: primeira consulta e retorno quinzenal e mensal;
 Fonoaudiologia: atendimento semanal das consultas de fonoaldiologia;
 Obstetrícia: Cadastro das gestantes no SISPRENATAL – Programa de Humanização
do Pré-natal e Nascimento, consultas de Pré-natal de baixo risco e pré-natal de alto
risco;
 Agendamento de consultas médicas (pediatria, clínica médica, ginecologia,
pneumologia, pequena cirurgia), consultas e exames de especialidades pela AMA
(Agência Municipal de Agendamento) e exames laboratoriais referenciados pela
SRSCI (Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim);
 Serviço de diagnóstico de Leishmaniose (Teste de Montenegro e escarificação de
lesão) pela téc. Laboratório deste CMS;
 Sala de vacina (Teste do Pezinho, BCG, Vacina anti-rábica, Febre Amarela e as outras
vacinas do PNI do MS),
 Raios-X, com realização de aproximadamente 50 exames por dia;
 Atendimento odontológico,
 Laboratório de análises clínicas,
 Dispensação de medicamento na farmácia com assistência farmacêutica;
 Curativos simples e complexos e nebulizações;
 Atendimento no Programa Municipal de Controle do Tabagismo com consulta de
enfermagem e médica, sessões de grupo de acordo com o protocolo do INCA
(Instituto Nacional do Câncer) e dispensação de suporte medicamentoso do
programa;
 Atendimento dos Programas de Hanseníase, Tuberculose;
 Atendimento nos Programas de Saúde da Mulher: Pré-natal Câncer de colo de
útero e mama, planejamento familiar, DST.
 Atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais;
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Quantitativo insuficiente de profissional médico, da clínica médica;
 Quantitativo deficiente de servidores na AMA, ocasionando sobrecarga dos mesmos;
 Falta de vigia diurno ou guarda municipal nas dependências do CMS, colocando em
risco a segurança do servidor no local de trabalho, devido ao grande número de
usuários que utilizam o serviço;
 Remanejamento, aposentadoria, licença de 03 pediatras deste CMS, diminuindo
radicalmente a oferta de consultas desta especialidade para a população;
 Deficiência na higienização, devido ao numero reduzido de profissionais para esse fim;
 Prédio necessitando de reforma geral: elétrica, hidráulica, estrutural, pintura;
 Falta de estímulo e habilidade dos servidores em lidar com o público, ocasionando em
insatisfação de ambos os lados (servidor e usuário);
 Ausência de ponto de apoio para a nutriz, no que diz respeito ao manejo clínico, no
Programa de Aleitamento Materno;
 Ausência na unidade de realização da consulta de puerpério;
 Ausência de relógio de ponto nesta unidade para controle diário de presença;
 Programa antigo e arcaico no servidor da AMA para a marcação de consultas e exames
laboratoriais.
 A sala de procedimentos não possui piso e paredes adequadas para a prática de
procedimentos odontológicos;
 A rede elétrica e hidráulica não atende corretamente as necessidades para o bom
funcionamento dos aparelhos odontológicos
 O consultório odontológico não possui sala de esterilização.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Coutinho

Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
CNES: 2547465

Endereço: Av. Carlos Viana, s/nº - distrito de Coutinho
Descrição Planta Física: 01 varanda, 01 Recepção, 01 sala de espera, 01 banheiro
paciente, 02 banheiros para servidor, 01 banheiro dentro do consultório médico, 01 sala de
enfermagem, 01 consultório médico, 01 farmácia, 01 cozinha, 01 pequena sala usada
como almoxarifado.
Horário de atendimento: 07:00Hs às 16:00Hs
Responsável: Enfermeira ESF Pacotuba – Warley Vinicius dos Santos
Atividades: PACS, farmácia, sala de curativo.
Área de abrangência: Coutinho e adjacências
População referenciada: 2103 habitantes
Referência: Centro Municipal de Saúde
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clínico
Cargo

Dias de atendimento
4ª
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Total atendimento
160 pacientes mês
Vinculo

Auxiliar de Serviço de Apoio
Técnico de Enfermagem
Motorista










1
efetivo
1
contratado
1
efetivo
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
PACS: - Realização de palestras educativas para a população
- Coleta de preventivo
- Visitas domiciliares
- Acompanhamento de pacientes crônicos
Farmácia: liberação de medicamentos de responsabilidade Municipal para pacientes
cadastrados no programas de âmbito nacional;
Esterilização: preparo de material para utilização na unidade
Sala de curativo: Realização de curativos de pacientes crônicos e eventuais
necessidades da comunidade
Sala de vacina: a sala de vacina não funciona por falta de estrutura de planta física,
Mensuração e controle de pressão arterial e glicemia capilar – parte das atividades
desenvolvidas pelos programas de diabetes e hipertensão arterial do Ministério da
Saúde,
Não há atendimento de odontologia na unidade;
Marcação de consultas para o CRE
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SITUAÇÕES ADVERSAS
 Planta física precária.
 Capacidade de atendimento menor do que a necessidade da população.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Gironda

Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
CNES: 2547457

Endereço: Rua Jerônimo Moreira Filho, s/nº - Gironda
Descrição Planta Física: 01 recepção, 01 consultório de atendimento pediátrico, onde fica
a farmácia, 01 consultório, 01 sala de curativo, 01 banheiro no consultório, 01 banheiro
dos pacientes.
Horário de atendimento: 07:00Hs às 16:00Hs
Responsável: Renata Priscila Copertino – enfermeira ESF
Atividades: PACS / UBS
Área de abrangência: Gironda / Monte Líbano
População referenciada: 1.520 habitantes
Referência: Centro Municipal de Saúde
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico
Pediatra
Cargo
Ajudante geral
Auxiliar de enfermagem







Dias de atendimento
3ª / 6ª
2ª
OUTROS CARGOS

Total atendimento
160 pacientes mês
64 pacientes mês

Nº de Profissionais

Vinculo

2

1 contrato
1 efetivo
efetivo

1
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
PACS: - Realização de palestras educativas para a população
- Coleta de preventivo
- Visitas domiciliares
- Acompanhamento de pacientes crônicos
Farmácia: liberação de medicamentos de responsabilidade Municipal para pacientes
cadastrados no programas de âmbito nacional;
Esterilização: preparo de material para utilização na unidade
Sala de curativo: Realização de curativos de pacientes crônicos e eventuais
necessidades da comunidade
Sala de vacina: a sala de vacina não funciona por falta de estrutura de planta física,
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 Mensuração e controle de pressão arterial e glicemia capilar – parte das atividades
desenvolvidas pelos programas de diabetes e hipertensão arterial do Ministério da
Saúde,
 Não há atendimento de odontologia na unidade;
 Marcação de consultas para o CRE
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Planta física precária.
 Capacidade de atendimento menor do que a necessidade da população.
 Procura de outras regiões para atendimento pelo clínico geral e pediatra.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Santa Fé

Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
CNES: 2485621

Endereço: Zona Rural Santa Fé
Descrição Planta Física: 01 varanda, 01 recepção, 01 banheiro para os pacientes, 01
consultório; dentro do consultório tem uma sala para atendimento de ginecologia, 01 sala
de curativo e farmácia, 01 cozinha.
Horário de atendimento: 07:00Hs às 16:00Hs
Responsável: Enfermeira Rogéria Aparecida Cansian Martins (ESF Córrego dos Monos)
Atividades: PACS/ UBS
Área de abrangência: Santa Fé de cima e Santa Fé de baixo
População referenciada: 599 habitantes
Referência: Centro Municipal de Saúde
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico
Cargo

Dias de atendimento
4ª
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Total atendimento
120 pacientes mês
Vinculo

recepcionista
Técnico enfermagem

1
Contratado
1
contratado
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 PACS: - Realização de palestras educativas para a população
- Coleta de preventivo
- Visitas domiciliares
- Acompanhamento de pacientes crônicos
 Farmácia: liberação de medicamentos de responsabilidade Municipal para pacientes
cadastrados no programas de âmbito nacional;
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 Esterilização: preparo de material para utilização na unidade
 Sala de curativo: Realização de curativos de pacientes crônicos e eventuais
necessidades da comunidade
 Sala de vacina: a sala de vacina não funciona por falta de estrutura de planta física,
 Mensuração e controle de pressão arterial e glicemia capilar – parte das atividades
desenvolvidas pelos programas de diabetes e hipertensão arterial do Ministério da
Saúde,
 Não há atendimento de odontologia na unidade;
 Marcação de consultas para o CRE.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Planta física extremamente precária.
 Capacidade de atendimento menor do que a necessidade da população.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
Unidade: Centro de Saúde de Itaóca
CNES: 2550229
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Distrito de Itaóca Pedra
Descrição Planta Física: 01 recepção, 02 repousos de pacientes, 01 sala de medicação,
01 sala de curativo, 01 consultório, 01 almoxarifado, 01 sala de emergência e sutura, 01
sala de vacina, 01 farmácia, 01 arquivo, 01 consultório de ginecologia, 01 sala de
esterilização, 01 refeitório, 01 cozinha, 01 lavanderia
Odontologia: 01 sala de procedimentos, contendo 01 equipo odontológico completo.
Horário de atendimento: 24 horas
07:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas (Odontologia)
Responsável: DIASE
Christiane Athayde Herkenhoff ( Odontologia)
Atividades: PA / PSF / Vacina
Área de abrangência: Todo o distrito de Itaoca, Gironda, Conduru, Coutinho,
População referenciada: 5.989 habitantes
Referência: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital Evangélico
de Cachoeiro de Itapemirim, CAPAAC, Estratégia de Saúde da Família e unidades básicas
de Saúde, todas as referências dentro de suas especificidades.
Odontologia: Centro de Especialidades Odontológicas tipo I “Carlos Jorge Pinto de
Souza” e Centro de Especialidades Odontológicas tipo II “Luiz Albano Vieira Custódio”.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Médico socorrista
Médico socorrista
Médico socorrista
Médico socorrista
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Dias de atendimento
2ª feira
2ª feira
3ª feira
4ª feira

Total atendimento
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
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Médico socorrista
Médico socorrista
Médico socorrista
Médico socorrista
Médico socorrista
Médico socorrista
Médico socorrista
Médico socorrista
Clínico
Ginecologista
Clinico geral Odontologia
Clinico geral Odontologia
Clinico geral Odontologia
Cargo
Auxiliar de Enfermagem
Técnico de enfermagem

4ª feira
5ª feira
6ª feira
6ª feira
sábado
sábado
domingo
domingo
2ª
3ª / 6ª
ODONTOLOGO
Segundas e terças
Quartas e quintas
Sexta-feira
OUTROS CARGOS

Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
160 pacientes mês
240 pacientes mês
200 pacientes mês
200 pacientes mês
80 pacientes mês

Nº de Profissionais

Situação

1

1 contrato
2 contrato
1 efetivo
1 contrato
4 contrato
contrato

3

Vigia
1
Auxiliar Serviço Público Municipal
4
Auxiliar Apoio Unidade de Saúde
Auxiliar De Serviços de
1
Efetivo
Consultório
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 PACS: - Realização de palestras educativas para a população
- Coleta de preventivo
- Visitas domiciliares
- Acompanhamento de pacientes crônicos
 Farmácia: liberação de medicamentos de responsabilidade Municipal para pacientes
cadastrados no programas de âmbito nacional;
 Esterilização: preparo de material para utilização na unidade e permanece dentro de
uma programação de tornar-se pólo de esterilização de material de outras unidades
pois, oferece uma planta física mais adequada para preparo de material estéril.
 Sala de curativo: Realização de curativos de pacientes crônicos e eventuais
necessidades da comunidade
 Sala de vacina: a sala de vacina atende á população em suas atividades básicas,
sendo que a sala de vacina necessita de adequações para atender ás necessidades
descritas na RDC 50.
 Mensuração e controle de pressão arterial e glicemia capilar – parte das atividades
desenvolvidas pelos programas de diabetes e hipertensão arterial do Ministério da
Saúde,
 Odontologia: Atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais.
Recepção: Marcação de consultas para o CRE
 Pronto-atendimento: o pronto-atendimento presta assistência 24 horas por dia a toda
a população de Itaoca e adjacências, contando com uma equipe de um total de 12
médicos para atendimentos de urgência e emergência, com ambulância disponível
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durante todo o período.
 Temos atendimento de técnico de enfermagem durante todo o período.
 Permanece disponível o material para o primeiro atendimento, estabilizando o paciente
para posterior encaminhamento, ou retorno para a residência.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Consideramos como situação adversa mais importante a falta de legislação para
amparar o funcionamento do pronto-atendimento, portanto torna-se difícil qualquer
modificação, seja ela administrativa, de recursos humanos e de outra natureza, para
solução desta situação foi criado um projeto de lei que esta em tramitação.
 Esterilização dos instrumentais odontológicos é realizada na sala de procedimentos.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
Unidade: Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (CSPPG)
CNES: 3239284
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua Ângelo Bressan, S/N - Baiminas
Descrição Planta Física: 1 Refeitório, 1 Sala de enfermagem PSF, 1 Auditório,1 Rede de
frios, 1 Sala de agendamento, 1 Prontuário, 1 Sala de Prótese, 1 Administração, 1
Farmácia, 1 Sala de fisioterapia, 2 Consultório odontológico, 1 Curativo, 2 Consultório
médico PSF, 1 Enfermaria PSF, 1 Sala de exames US e ECG, 1 Triagem PSF, 1 Vacina, 1
CME, 1 Lavanderia, 1 Triagem PA, 1 Recepção PSF, 1 Recepção PA, 1 Emergência, 1
RX, 2 Consultório médico PA, 1 Sutura, 1 Pequena cirurgia, 2 Repouso médicos, 1 Ante
sala, 1 ECG do PA, 1 Posto de enfermagem PA, 2 Enfermarias, 1 Enfermaria auxiliar, 1
Sala de medicação, 15 Banheiros funcionários, 5 Banheiros públicos, 1 Almoxarifado, 1
Vestiário masculino e 1 Vestiário feminino.
Horário de atendimento:
24 hs - Pronto-atendimento (RX – ECG) /CME /Lavanderia
07:00 às 16:00 hs - PSF / Farmácia / Vacinação / ECG / Ultra Sonografia / Rede de frios /
RX
07:00 às 20:00 hs – CEO
07:00 às 11:00 hs – Fisioterapia
Responsável: Elisa Daróz - Gerente
Atividades: PA / PSF / Farmácia / Vacina / Ultrasonografia / Eletrocardiograma / Raios-X /
Odontologia / Centro de Material Esterelizado / Lavanderia / Fisioterapia
Área de abrangência: PSF - Baiminas, Bela Vista, Arariguaba, Costa e Silva, Amaral
PA - população do município de Cachoeiro de Itapemirim
População referenciada: Cachoeiro de Itapemirim e micro-região
Referência: Santa Casa de Misericórdia, Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim,
Hospital Infantil São Francisco de Assis, unidades básicas de saúde e Estratégia de saúde
da família.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
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MÉDICO
Especialidade
Médico Socorrista
Médico Socorrista
Médico Socorrista

Dias de atendimento
PA – 5ª dia
PA – Sab. dia
PA – 5ª noite
PA - Sab. noite
Médico Socorrista
Dom. dia
Médico Socorrista
PA – 5ª noite
Médico Socorrista
PA – 2ª e 4ª dia
Médico Socorrista
PA – 6ª dia
Médico Socorrista
PA – 2ª dia
Médico Socorrista
PA - 2ª noite
Médico Socorrista
PA – Sab. dia
PA – 4ª noite
Médico Socorrista
5ª dia
Médico Socorrista
PA – 3ª noite
PA – 6ª noite
Médico Socorrista
5ª dia
Médico Socorrista
PA – 6ª noite
Médico Socorrista
PA – 3ª noite
Médico Socorrista
PA – Dom. noite
Médico Socorrista
PA – Sab. noite
Medico Socorrista
PA – 3ª dia
Médico Socorrista
PA – 4ª dia
Médico Socorrista
PA – 4ª dia
Médico Socorrista
PA – 6ª dia
Médico Socorrista
PA – 3ª dia
Médico Socorrista
PA – 6ª dia
Médico Socorrista
PA
PA – 3ª dia
Médico Socorrista
Dom. dia
Médico Socorrista
PA – 2ª noite
Médico Socorrista
PA – 2ª dia
Médico Socorrista
PA - Dom. noite
Médico Socorrista
Responsável pelo PA
Medico PSF – Amaral e Costa e
Segunda a sexta-feira
Silva
07:00 às 16:00
Médico PSF – Baiminas, B. Vista
Segunda a sexta-feira
e Arariguaba.
07:00 às 16:00
Segunda a sexta-feira
Médico Radiologista
07:00 às 12:00
OUTROS CARGOS

Total atendimento
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
----32 consultas/dia
32 consultas/dia
Conforme agendamento

Cargo / Função

Nº de Profissionais

Vinculo

Agente de saúde
Agente de Serviços Públicos
Ajudante geral
Assistente Operacional de Serviço

8
2
2
2

Contrato
efetivo
Contrato
Cargo em Comissão
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Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Prótese Dentária
Auxiliar de Serviço de Apoio
Auxiliar de Serviço de Apoio
Consultório Odontologico
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Serviço Público
Enfermeiro
Farmacêutico
Gerente
Motorista
Odontólogo
Recepcionista
Supervisão de PA
Técnico de Serviços
Administrativo
Técnico de Enfermagem
Técnico de Raio X
Vigias









4
7
9
5
8
12
2
1
8
11
1
2
1
21
8

2 efetivo
2 contrato
2 efetivo
5 contratos
Efetivo
1 efetivo
4 contrato
4 efetivo
4 contrato
3 efetivo
9 contrato
Contrato
Cargo em comissão
Efetivo
6 efetivo
5 contrato
Celetista
Contrato
Efetivo
5 efetivo
16 contrato
3 efetivo
5 contrato
Contrato

2
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira – o pronto-atendimento iniciou seu
funcionamento em 1° de setembro de 2008, funcionando 24 horas por dia, com uma
média de 250 atendimentos em 24 horas.
Em fevereiro de 2010 houve um aumento no quadro de médicos para o atendimento da
população em até 3 vezes.
Hoje nós contamos com um quantitativo de 03 plantonistas durante o período diurno
durante a semana e 02 plantonistas no período noturno. Final de semana 02
plantonistas dia e noite.
Sendo assim, um aumento considerável no atendimento a população, isto só foi
possível, pois houve um aumento na gratificação aos médicos.
Tivemos também um aumento no quadro de enfermeiros e técnicos de enfermagem
com vistas à adequação á legislação vigente e determinação legal do COREN.
Este aumento no número de profissionais caracteriza um passo importante para uma
melhoria considerável na qualidade do atendimento, com inserção de profissionais para
classificação de risco, o que garante o atendimento de todo cidadão, dentro de sua
necessidade.
O pronto-atendimento conta com serviço de raios-X para atendimento das urgências e
também de forma eletiva, tendo ainda um serviço de análises clínicas através de
convênio com o HIFA, para melhoria do diagnóstico nos casos de urgências
emergências, dando mais suporte para o atendimento ao paciente, encaminhamento
dos pacientes que não poderão ser atendidos no PPG e deverão ser encaminhados
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para os hospitais referenciados, PSF , unidades básicas de saúde e outros
(especialistas, cirurgia, etc.).
 Estratégia saúde da família – atendimento domiciliar aos pacientes acamados e de
difícil comparecimento à unidade, além das atividades preconizadas pelo Ministério da
Saúde. Contamos com o quadro de 02 médicos (01 responsável pela área 017 e outro
responsável pela área 036), 02 enfermeiros responsáveis por cada área.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Devido à falta de vigia tivemos várias situações constrangedoras para toda a equipe do
PA em relação á tumultos, ofensas, chegando até em alguns momentos agressões;
 Falta de material, medicamentos e equipamentos;
 Dificuldade de uma demanda organizada no Município, ou seja, grande demanda de
pacientes que procuram o serviço de urgência e emergência para atendimento
ambulatorial;
 Falta de protocolos clinico;
 Falta de protocolos de encaminhamento para os hospitais de retaguarda.

3.6.2 – Unidades da Estratégia de Saúde da Família – Rede SUS Cachoeiro de
Itapemirim

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção
de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. È desenvolvida por
intermédio de praticas gerenciais e sanitárias participativas, sob forma de trabalho
em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais
assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no
território em que vivem estas populações. Orienta-se pelos princípios da
universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vinculo e
continuidade, da integralidade, da responsabilidade, da humanização, da equidade e
da participação social (apud PNS, pg 60).
A cobertura da ESF é de 52% (cobertura populacional de 103.500 hab) composta
por 30 equipes sendo 6 equipes no interior (Pacotuba,Burarama, Soturno,
Conduru,São Vicente/Independência ,Córrergo dos Monos).O teto do Ministério da
Sáude para número de equipes da ESF no município é de 83 equipes.
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A cobertura de PACS é de 70,2% ( cobertutra populacional de 139.725), com 243
ACS sendo o teto do Ministério da Saúde de 497 ACS.
OBS:Dados retirado do DAB e é competência do mês de junho de 2010.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da estratégia de Saúde da Familia
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Abelardo Machado

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2550245

Endereço: Rua Irene Lima Menegazzi nº41
Descrição Planta Física: local alugado, adaptado para o funcionamento da
unidade.Possui 1 consultório médico, 1 consultório de enfermagem (onde é também sala
de vacina), 1 sala curativo, 1 sala de procedimento, cozinha, recepção e 1 banheiro.
Horário de atendimento: 7:00 às 16:00H
Responsável: Enfermeira Lucimar Dias Benvindo
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia), Saúde Mental e Saúde do
Idoso, imunização, consultas clínicas, visita domiciliar.
Área de abrangência: Abelardo Machado, Santa Cecília e Nossa Senhora de Fátima.
População referenciada: 6892
Referência: Urgência /emergência - Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades (CRE).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade

Dias de atendimento

Clínico geral

2ª a 6ª feira

Total atendimento
32 consultas / dia
(demanda espontânea e
demanda programada)

OUTROS CARGOS
Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Enfermeira
1
Contrato
Auxiliar de Serviço de Apoio a
1
Contrato
Unidade de Saúde
Auxiliar de enfermagem
1
Efetivo
Agente de Serviços Públicos
2
2 Contrato
Municipais
Agente Comunitário de Saúde
7
Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
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planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado. Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Geralmente, nas visitas domiciliares ou quando chegam à unidade, os usuários
reclamam da dificuldade de marcação de exames e consultas especializadas (CRE);
 Atualmente na região há cinco micro-áreas descobertas de ACS, o que impede o
cadastramento e acompanhamento das famílias e outros dados importantes;
 Estrutura física da unidade inadequada para o atendimento (foi adaptada) com
infiltrações em tetos e paredes;
 Não existe atendimento odontológico com grande demanda reprimida;
 Sala de vacina no mesmo local que o consultório de enfermagem;
 O médico não consegue atender a grande demanda de pediatria;
 Número reduzido de funcionários na unidade, com sobrecarga dos demais, com grande
número de atestados médicos;
 Existência de uma demanda muito grande de consultas em especialidades médicas
ofertadas pelo CRE, sendo: psiquiatria, oftalmologia e ortopedia.
 Indicação para implantação de uma segunda equipe de ESF, pois a cobertura da
unidade é realizada para os bairros Abelardo Machado, Santa Cecília e Nossa Senhora
da Glória, adequando a oferta a demanda de serviços.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Aeroporto

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2569051

Endereço: Rua Alfredo Secco, n° 29
Descrição Planta Física: A unidade é própria. Recepção,1 sala de vacina,1 farmácia,1
sala de triagem,3 consultórios médicos sendo 2 com banheiros,1 consultório
odontológico,1 sala de curativo,1 sala de repouso de pacientes,2 consultórios de
enfermagem,1 sala para esterilização,1 sala de reunião,1 cozinha,varanda, almoxarifado,1
quarto para o motorista de plantão,expurgo, 4 banheiros(público e de funcionários)
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Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: 1ª. equipe Enf. Igor Leal Barros e 2ª equipe Sérgia Lopes
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia), Saúde Mental e Saúde do
Idoso, imunização, consultas clínicas e primeiro atendimento nas urgências, grupo de
tabagismo, visita domiciliar.
Área de abrangência: Aeroporto, Boa Vista, Jequitibá, Catumbi, Ruy Pinto Bandeira,
População referenciada: 9189
Referência: Urgência /emergência-Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades (CRE).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade

Dias de atendimento

Clinico Geral

2ª a 5ª feira
Day off- 6ª feira

Clinico Geral

3ª a 6ª feira
Day off- 2ª feira

Pediatra

5ª feira

Clinico Geral

3ª feira

Total atendimento
32 consultas / dia
(demanda espontânea e
demanda programada)
32 consultas / dia
(demanda espontânea e
demanda programada)
20 consultas / dia
(demanda programada)
32 consultas / dia
(demanda programada)

OUTROS CARGOS
Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Enfermeira
2
2 Contrato
Técnico de Enfermagem
2
2 Efetivo
Auxiliar de Serviço de Apoio a
4
4 Contrato
Unidade de Saúde
Ajudante Geral
1
1 Contrato
Agente Comunitário de Saúde
9
9 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar, de acordo com cronograma mensal, com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ª feira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
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no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade;
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Grande demanda de consulta em clinica médica;
 Reclamação da dificuldade de marcação de exames e consultas especializadas (CRE);
 Dificuldade para realização de visita domiciliar devido a demanda na unidade e locais
muito distante com necessidade de carro;
 Número de treze micro áreas descobertas, dificultando o cadastramento das famílias e
levantamentos de outros dados;
 Desinformação da população com relação a ESF (pois antes no local funcionava um
PA);
 Desinteresse da população para prevenção à saúde;
 Dificuldade de acesso á unidade que está localizada em um morro
 Grande demanda para atendimento pediátrico;
 Número insuficiente de funcionários sobrecarregando aos demais.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: BNH de Baixo

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2485605

Endereço: Rua Luiz Carreiro, S/N
Descrição Planta Física: A unidade funciona no local da Associação de moradores do
bairro.Possui 1 consultório médico,1 consultório de enfermagem,1 farmácia,recepção,1
sala de vacina,esterilização,1 consultório odontológico, 1 sala de curativo,1 sala de
procedimento,sala de espera,cozinha,3 banheiros.
Horário de atendimento: 07:00 ÁS 16:00h
Responsável: Enfermeira Jane Fernandes Coelho
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivo,Pré-natal,Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,imunização,consultas clínicas, visita domiciliar
Área de abrangência: BNH baixo e São Lucas
População referenciada: 4660
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Especialidade

Dias de atendimento

clinico

2ª, 3ª, 5ª, 6ª feira.
Day off-4ªfeira

Total atendimento
32 consultas / dia
(demanda espontânea e
demanda programada)

OUTROS CARGOS
Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Enfermeira
1
1 Contrato
Agente Comunitário de Saúde
4
4 Contrato
Técnica de enfermagem
1
Contrato
Auxiliar de serviço de Apoio a
2
2 efetivo
unidade de saude
Auxiliar de Serviço Publico
2
1 Contrato
Municipal
1 efetivo
Auxiliar de Serviço de consultório
1
1 efetivo
odontológico
Odontólogo de família
1
Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Áreas distantes da unidade dificultando a visita domiciliar, pois depende do carro;
 Cinco micro áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
 Dificuldade na marcação de consultas e exames especializados (CRE);
 Desinformação da população do que seja ESF;
 Dificuldade no atendimento pediátrico;
 Número reduzido de funcionários na unidade sobrecarregando os demais.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Família
CNES: 2547678

Unidade: Aquidaban
Endereço: Rua Jeremias Sandoval, N° 91.

Descrição Planta Física:
Unidade cedida pelo SESI (não autoriza fazer alterações estruturais), 2 consultórios de
enfermagem,2 consultórios médicos,1 farmácia, 1 sala de curativo,1 sala de vacina,1 sala
de atendimento odontológico,1 sala de triagem,1 sala para medicação,
recepção,expurgo,cozinha,2 banheiros,almoxarifado
Horário de atendimento: 07:00 ÀS 16:00h
Responsável: 1ª equipe Enfermeira Raquel Guimarães Ribeiro e 2ª equipe Juliana Rosa
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia), Saúde Mental e Saúde do
Idoso, imunização, consultas clínicas, visita domiciliar.
Área de abrangência: Aquidaban
População referenciada: 8839
Referência: Urgência /emergência –Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral
Clinico Geral
Cargo

Dias de atendimento
2ª a 6ª feira
2ª a 6ª feira
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Total atendimento
32 consultas / dia
32 consultas / dia
Vinculo

Enfermeira
2
2 Contrato
Auxiliar de Serviço de Apoio a
1 Contrato
2
Unidade de saúde
1 efetivo
Auxiliar de Serviço Publico
1
1 Contrato
Municipal
Técnico de Enfermagem
1
1 Efetivo
Auxiliar de Enfermagem
1
1 Efetivo
Agente Comunitário de Saúde
14
14 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar, de acordo com cronograma mensal, com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ª feira)
encaminhado para o laboratório conveniado. Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes. Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade;
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Acesso à unidade dificultado para deficiente físico;
 Dificuldade na marcação de consultas e exames especializados CRE;
 Armazenamento inadequado de medicamentos;
 Falta de segurança na unidade com invasão da mesma nos finais de semana;
 Quatro Micro áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
 Número reduzido de funcionários;
 A localização de outra unidade no mesmo espaço (Novo Parque) reduzindo ainda mais
o espaço e tumultuando o serviço;
 Dificuldade de entendimento pelo usuário e por profissionais de saúde da forma de
organização e estrutura de atuação da ESF, em contraponto a visão de saúde focada
na doença ainda fortemente presente.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Burarama

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2547473

Endereço: Rua Helene Gava, S/N
Descrição Planta Física:
Unidade Própria.Possui 1 cons. Médico,1 sala de curativo,1 sala de vacina,1cons de
enfermagem, 1 sala de procedimentos,1 cons. Odontológico, 1 farmácia,1 cozinha,1
recepção,1 sala de espera,4 banheiros,1 almoxarifado,1 corredor.
Horário de atendimento: 07:00 às 16:00 H
Responsável: Enfermeira Jamile Ferreira dos Santos Correa Broedel
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,imunização,consultas clínicas,grupo de tabagismo, visita domiciliar.
Área de abrangência: Planalto, Anutiba , Florestinha, Santa Maria, Jabuticabeira,
Burarama(sede)
População referenciada: 2776
Referência: Urgência /emergência –Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral

Cargo

Dias de atendimento
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, feira.
Day off-6ªfeira
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Total atendimento
32 consultas / dia

Vinculo

Enfermeira
1
1 Contrato
Auxiliar de Serviço de consultório
1
Efetivo
odontológico
Auxiliar de serviço de Apoio a
2
2 Efetivo
unidade de saude
Auxiliar de Serviço Publico
1
1 Efetivo
Municipal
Auxiliar de enfermagem
2
2 Efetivo
Odontólogo
1
1 Efetivo
Agente Comunitário de Saúde
7
7 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar, de acordo com cronograma mensal, com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ª feira)
encaminhado para o laboratório conveniado. Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes. Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade;
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Dificuldade de marcação de consultas e exames especializados (CRE);
 Áreas distantes da unidade com dificuldade de acesso (transporte);
 Dificuldade de realização de visita domiciliar pela distância dos locais e necessidade de
carro, população rural voltada para o cultivo de café o que gera dificuldades na
realização de visita domiciliar nos períodos de colheita do café;
 Dificuldade de entendimento pelo usuário e por profissionais de saúde da forma de
organização e estrutura de atuação da ESF, em contraponto a visão de saúde focada
na doença ainda fortemente presente;
 Locais com mofo e pintura danificada.

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br

w w w . ca ch o e i r o . e s. g o v. b r

52

Ci dade no va. Gen t e f el i z

Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2547511

Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Zumbi

Endereço: Rua Oswaldo Malfacini, 50
Descrição Planta Física: A unidade é própria e possui 2consultórios médicos, 1
consultórios de enfermagem,1 consultório odontológico,1 farmácia,1 sala de
procedimento,cozinha, 4 banheiros,recepção,almoxarifado
Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: 1ª equipe Enf. Afonso Lunz Roberto e 2ª equipe Emanuelle P. Severiano
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia), Saúde Mental e Saúde do
Idoso, consultas clínicas, grupo de tabagismo, visita domiciliar.
Área de abrangência: Bairro Zumbi
População referenciada: 12868
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades (CRE).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral
Clinico Geral
Pediatra

Dias de atendimento
3ª a 6ª feira
Day off-2ª feira
2ª,4ª,5ª,6ª feira
Day off- 3ª feira
2ª,4ª e 6ª feira

Total atendimento
32 consultas / dia
32 consultas / dia
12 consultas / dia

OUTROS CARGOS
Cargo
enfermeiro
Odontólogo de família
Técnico de enfermagem
Auxiliar de Serviço de Apoio a
unidade de saúde
Auxiliar de Serviço Publico
Municipal
Técnico de enfermagem
Auxiliar de Serviço e consultório
odontológico
Agente Comunitário de Saúde
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Nº de Profissionais

Vinculo

2
1
2
3
1

2 Contrato
1 Contrato
2 Contrato
1 Contrato
2 efetivo
1 efetivo

2
1

2 Contrato
1 efetivo

13

13 Contrato
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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Região muito carente, com dificuldade de acesso a unidade por áreas em morro e
distantes;
 Oito micro áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
 Espaço físico inadequado e devido à proximidade de uma escola o atendimento fica
tumultuado nos horários de entrada e saída dos alunos devido ao barulho;
 Grande demanda por consultas de clinica médica e consulta de especialidades medicas
de oferta do CRE, sendo: neurologia, psiquiatria e cardiologia;
 Desinformação e desinteresse da comunidade sobre a ESF;
 Dificuldade na realização de visita domiciliar por falta de carro;
 Número reduzido de funcionários.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Village da Luz

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2547503

Endereço: Rua João Paulo VI , S/N
Descrição Planta Física: A unidade é própria e possui 2consultórios médicos, 2
consultórios de enfermagem,1 consultório odontológico,1 farmácia,1 sala de vacina,1 sala
de curativo,1 sala de marcação de consultas,cozinha, 7 banheiros
Horário de atendimento: 07:00 às 16:00h
Responsável: 1ª equipe: Enfermeira Sharla Ribeiro Scarpate Fiorot
2ª equipe: Enfermeira Karla Pastore
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal,Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,consultas clínicas ,grupo de tabagismo, visita domiciliar
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Área de abrangência: Rubem Braga, Bom Pastor, Bom Sucesso, Conjunto Fé e Raça e
Village da Luz.
População referenciada: 6826
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral
Clinico Geral

Cargo

Dias de atendimento
3ª a 6ª feira
Day off-2ª feira
2ª,4ª,5ª,6ª feira
Day off- 3ª feira
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Total atendimento
32 consultas / dia
32 consultas / dia

Vinculo

enfermeira
2
2 Contrato
Odontólogo de família
1
1 Contrato
Técnico de enfermagem
2
2 Contrato
Auxiliar de Serviço de Apoio a
2
1 Contrato
unidade de saúde
1 efetivo
Auxiliar de Serviço Publico
2
1 Contrato
Municipal
1 efetivo
Auxiliar de enfermagem
1
1 efetivo
Auxiliar de Serviço de consultório
1
1 efetivo
odontológico
Agente Comunitária de Saúde
11
11 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Esterilização e farmácia inadequada;
Espaço físico pouco aproveitado necessitando de reforma e ampliação;
Micro áreas descobertas com dificuldade do trabalho da equipe;
Número insuficiente de funcionários;
Dificuldade de visita domiciliar por falta de carro.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Vila Rica

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 3950719

Endereço: Rua Jose Humberto Grillo, N° 01
Descrição Planta Física: A unidade situa-se na Associação de moradores e possui 1
cons. Medico,1 cons. de enfermagem,1 sala de vacina,1 sala de curativo,1 sala de
procedimento,1 farmácia,3 banheiros,1 recepção,1 sala de almoxarifado,1 cozinha.
Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: Enfermeira Jane Fernandes Coelho
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia), Saúde Mental e Saúde do
Idoso, consultas clínicas, grupo de tabagismo, visita domiciliar.
Área de abrangência: Vila Rica
População referenciada: 7515
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades (CRE).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral

Cargo

Dias de atendimento
2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira.
Day off-3ª feira
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Total atendimento
32 consultas/dia

Vinculo

enfermeira
1
1 Contrato
Auxiliar de serviço de apoio a
2
1 Contrato
unidade de saude
1 efetivo
Técnico de enfermagem
1
Contrato
Agente Comunitário de Saúde
6
6 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS





Micro-áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
Dificuldade de marcação de consultas e exames especializados (CRE);
Número insuficiente de funcionários;
Desinformação da população sobre ESF.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: União

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2547481

Endereço: Rua José Nunes Sobrinho, S/N
Descrição Planta Física: A unidade é própria e possui 2 cons. médicos , 2 cons. de
enfermagem,1 sala de vacina,1 sala de marcação de exames,4 banheiros,1 sala de
curativo,1 cons. Odontológico,1 recepção
Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: Enf. Kamily Matos Santana
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Prénatal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,consultas clínicas ,grupo de tabagismo, visita domiciliar
Área de abrangência:
Alta União, Álvares Tavares, União (baixada), Monte Belo, Tijuca, Grota Fria, Retiro,
Lambari, São João da Lancha e Safra.
População referenciada: 6220
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral
Clinico Geral

Dias de atendimento
2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira.
Day off-3ª feira
2ª a 5ª feira
Day off-6ª feira

Total atendimento
32 consultas/dia
32 consultas/dia

OUTROS CARGOS
Cargo

Nº de Profissionais

Situação

enfermeiro
2
2 Contrato
Auxiliar de enfermagem
1
1 Celetista
Auxiliar de seviço publico
1
1 Contrato
municipal
Auxiliar de serviço de apoio a
2
1 Contrato
unidade de saúde
1 efetivo
Auxiliar de serviço de consultório
1
1 Efetivo
odontológico
Auxiliar de enfermagem
1
1 efetivo
Agente Comunitário de Saude
11
11 Contrato
odontólogo
1
1 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização
de
programas-hiperdia,
saúde
do
idoso,saúde
mental,puericultura,planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com
consultas médicas e de enfermagem e palestras educativas com temas diversos de
acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Dificuldade de marcação de consultas e exames especializados (CRE),
 Duas micro áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
 Armazenamento inadequado de medicamentos;
 Dificuldade de realização de visita domiciliar por falta de carro;
 Desinformação da população sobre a ESF;
 Número reduzido de funcionários com sobrecarga dos demais.
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Soturno

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2547651

Endereço: rua projetada, S/N
Descrição Planta Física: A unidade é própria e possui 1 consultório médico,1consultório
odontológico,1 sala de enfermagem,esterilização,1 sala de curativo,1 sala de fisioterapia, 1
sala de repouso,recepção,1 sala de vacina,farmácia,cozinha ,área de serviço
Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: Enfermeira Letícia Dorna Mascarelo
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal ,Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,consultas clínicas, visita domiciliar
Área de abrangência: 7470
População referenciada: Cobiça, Sambra, Santa Rosa, Santo Antonio, Salgadinho,
Canto Feliz e Soturno (sede).
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral

Cargo

Dias de atendimento
2ª,4ª,5ª,6ªfeira
Day off- 3ª feira
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Total atendimento
32 consultas/dia

Vinculo

Enfermeira
1
1 Contrato
Assessor especial de serviços
1
1 comissionado
Técnico de enfermagem
1
1 Contrato
Auxiliar de serviço Publico
1
1 Contrato
Municipal
Auxiliar de serviço odontológico
1
1 efetivo
Auxiliar de serviço de Apoio a
1
1 efetivo
Unidade de saude
Odontólogo de família
1
1 Contrato
Agente Comunitário de Saude
10
10 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade
SITUAÇÕES ADVERSAS





Três micro áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
Implantação de mais uma equipe;
Disponibilidade de carro para visita domiciliar;
Divulgação da ESF;
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: São Vicente

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Familia
CNES: 2485648

Endereço: Zona Rural
Descrição Planta Física: 1 consultório médico,1 sala de enfermagem,1 sala de curativo 1
banheiro,1 recepção
Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: Enfermeiro João Manoel Pessini dos Santos
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia), consultas clínicas,visita
domiciliar
Área de abrangência: São Vicente, Independência e Monte Verde.
População referenciada: 1719
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades (CRE).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Clinico Geral

Cargo

2ª, 3ª, 5ª, 6ª feira.
Day off 4ª feira
OUTROS CARGOS

32 consultas/dia

Nº de Profissionais

Vinculo

enfermeiro
1
1 Contrato
recepcionista
1
1 celetista
Técnico de enfermagem
2
2 Contrato
Auxiliar de Serviço Público
1
1 Efetivo
Municipal
Agente Comunitário de Saúde
4
4 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas - hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Ampla extensão territorial referênciada e com baixo índice de densidade populacional,
possuindo ainda três pontos físicos de atendimento o que dificulta o acompanhamento
das famílias;
 Dificuldade de marcação de exames e consultas especializadas, pois é feito em
Conduru – não tem linha telefônica;
 Micro áreas descobertas dificultando o trabalho do enfermeiro;
 Dificuldade de realização de visita domiciliar por falta de carro e áreas distantes da
unidade;
 Desinteresse da população sobre ESF, querendo ser atendidos quando chegam na
unidade.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Paraíso
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2547546
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Endereço: Rua Florentino Vantil nº 4
Descrição Planta Física: A unidade é alugada e possui 2 cons. Médicos,1cozinha, 1
farmácia,1cons.de enfermagem,1 sala de curativo, 3 banheiros,1 recepção,1 área de
serviço,1 sala de triagem.
Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: Enf. Martinelly de Almeida da Silva
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,consultas clínicas ,grupo de tabagismo, visita domiciliar
Área de abrangência: Amarelo, Alto Amarelo, Nossa Senhora da Glória,Paraíso e São
Geraldo
População referenciada: 8754
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral
Clinico Geral

Dias de atendimento
2ª,3ª,5ª,6ª feira
day off-4ª feira
2ª a 6ª feira
day off-2ª a tarde, 6ª feira
a tarde

Total atendimento
32 consultas/dia
32 consultas/dia

OUTROS CARGOS
Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Enfermeira
2
2 Contrato
Auxilia. de serviço de apoio a
3
2 Contrato
unidade de saúde
1 efetivo
Ajudante Geral
1
1 Contrato
Técnico de enfermagem
2
2 Contrato
Auxiliar de enfermagem
1
1 Efetivo
Auxiliar de serviço de consulorio
1
1 Efetivo
odontológico
odontólogo
1
1 Contrato
Agente Comunitário de Saúde
13
13 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Dificuldade de marcação de consultas e exames especializados (CRE);
 Micro-áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
 Estrutura física da unidade inadequada;
 O atendimento odontológico esta sendo realizado em trailer estacionado próximo a
unidade, por falta de espaço físico para colocação do gabinete odontológico;
 Armazenamento inadequado de medicamentos;
 O espaço físico da unidade é insuficiente para abrigar 2 equipes, o que gera problemas
como tumulto in loco,principalmente pela manhã;
 Grande demanda de consultas com necessidade de mais 1 equipe;
 Número reduzido de funcionários com sobrecarga dos demais com aumento do número
de atestados;
 Dificuldade de realização de Educação em Saúde por falta de espaço físico;
 Desinformação da comunidade sobre ESF.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Pacotuba

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Familia
CNES: 2485591

Endereço: AV. Antero Soares S/N
Descrição Planta Física: Unidade própria e possui 1 cons. Medico,1cons. Enfermagem, 1
cons. odonto, 1 farmacia,1 cozinha ,2 banheiros públicos,1 banheiro funcionário,1 banheiro
médico,1 sla de curativo,1sala de procedimento,1 recepção,1 sala de acolhimento,1
almoxarifado,1 varanda
Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: Enfermeiro Liliane Verli Fava
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal,Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,consultas clínicas ,grupo de tabagismo, visita domiciliar
Área de abrangência: Pacotuba , Coutinho
População referenciada: 4280
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral

Cargo
Enfermeira

Dias de atendimento
2ª à 5ª feira
day off-6ª feira
OUTROS CARGOS

Total atendimento
32 consultas/dia

Nº de Profissionais

Vinculo

1

1 Contrato

Auxiliar de serviço Público
1
1 Celetista
municipal
Técnico Enfermagem
1
1 Contrato
Auxiliar de enfermagem
1
1 Efetivo
Auxiliar de serviço de apoio a
4
4 Efetivo
unidade de saúde
Agente Comunitário de Saúde
10
10 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Área de abrangência muito extensa dificultando a visita domiciliar e o acompanhamento
freqüente dos casos que necessitam;
 Falta de ambulância dificultando o tratamento emergencial aos pacientes;
 Micro áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
 Dificuldade no atendimento pediátrico;
 Necessidade de um fisioterapeuta, pois a região tem muitos idosos;
 Dificuldade na marcação de consultas e exames especializados (CRE);
 Desinteresse da comunidade em conhecer a ESF querendo atendimento quando
chegam à unidade.

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2547678

Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Novo Parque

Endereço: Rua Jeremias Sandoval, N° 91
Descrição Planta Física: Unidade anexa a unidade do Aquidaban. Utiliza do local 3
consultórios médicos,1 sala de enfermagem, almoxarifado, recepção,as demais áreas são
em conjunto com a unidade do Aquidaban
Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: Enf. Ronalth Alves Volpato
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia), Saúde Mental e Saúde do
Idoso, consultas clínicas, grupo de tabagismo, visita domiciliar.
Área de abrangência: Novo Parque
População referenciada: 8535
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral
Pediatra
Ginecologista
Endocrinologia
Cargo

Dias de atendimento
3ª a 6ª feira
day off-2ª feira
2ª a 6ª feira
3ª a 6ª feira
2ª a 6ª feira
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Total atendimento
32 consultas/dia
10 consultas/dia
6 consultas/dia
8 consultas/dia
Vinculo

enfermeiro
1
1 Contrato
Auxiliar de serviço público
1
1 Contrato
municipal
Auxiliar de serviço de apoio a
2
2 Efetivo
unidade de saúde.
Auxiliar de enfermagem
1
1 Efetivo
Técnico enfermagem
1
1 Contrato
Agente Comunitário de Saude
12
12 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Grande área de abrangência no atendimento;
 Duas micro áreas descobertas dificultando o trabalho das equipes;
 Número reduzido de funcionários;
 Por existir atendimento pediátrico na unidade a família se recusa a consultar com o
clínico geral;
 Dificuldade na marcação de consultas e exames especializados no CRE;
 Não ter um local próprio de atendimento.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
Unidade: Nossa Senhora da Penha
CNES: 2485656
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua Benedito S. Machado,N° 14
Descrição Planta Física: A unidade é própria e possui 1 cons. Medico,1 cons. de
enfermagem,1 sala de procedimento,1 recepção,1 varanda, 1 farmácia, 3 banheiros, 1
cozinha.
Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: Enf. Márcia Passabom
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,consultas clínicas ,grupo de tabagismo, visita domiciliar
Área de abrangência: Nossa Senhora da Penha, Santa Helena, Ibitiquara
População referenciada: 7772
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral

Cargo
enfermeira

Dias de atendimento
2ª a 6ª feira
day off-4ª a tarde e 6ª feira
a tarde
OUTROS CARGOS

Total atendimento
32 consultas/dia

Nº de Profissionais

Vinculo

1

1 Contrato

Auxiliar de serviço público
1
1 Celetista
municipal
Auxiliar de serviço de apoio a
1
1 Efetivo
unidade de saúde
Auxiliar de enfermagem
2
2 Efetivo
Agente Comunitário de Saúde
7
7 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Sete micro áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
 Desinformação da população sobre ESF;
 Número reduzido de funcionários com sobrecarga dos outros;
 Local da farmácia com infiltração no teto;
 Dificuldade de marcação de exames e consultas especializadas no CRE.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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CNES: 2547694

Unidade: Nossa Senhora Aparecida
Endereço: Rua Dona Bibiana, nº 10

Descrição Planta Física: Unidade não é própria, é inadequada para o atendimento.Possui
1 consultório médico onde fica a sala de vacina,1 sala de enfermagem onde atende
também a farmácia, 1 sala de procedimento,1 consultório odontológico, cozinha ,recepção,
Horário de atendimento: 07:00 ás 16:00h
Responsável: Enf. Silvia Sergio dos Santos
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,consultas clínicas ,grupo de tabagismo,visita domiciliar.
Área de abrangência: Nossa Senhora Aparecida, Uma parte do bairro Santa Helena, Alto
independência.
População referenciada: 4128
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades (CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral

Cargo

Dias de atendimento
2ª,4ª,5ª,6ª
Day off-3ª feira
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Enfermeiro
1
Técnico de enfermagem
1
Auxiliar enfermagem
2
Auxiliar de serviço de apoio a
2
unidade de saúde
Auxiliar de Serviço Público
1
Municipal
Odontólogo de família
1
Auxiliar de serviço de
1
cônsul.odontológico
Agente Comunitário de Saude
9
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Total atendimento
32 consultas/dia

Vinculo
1 Contrato
1 Contrato
2 efetivo
2 efetivo
1 Contrato
1 Contrato
1 efetivo
9 Contrato

 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Desinteresse da população em participar das ações em saúde;
 Desinformação sobre a ESF;
 Três micro áreas descobertas com dificuldade de atuação da equipe
 A demanda é muito maior do que a estrutura e a equipe poderiam atender;
 Unidade de difícil acesso, pois não é no nível da rua;
 Visita domiciliar dificultada devida a áreas longe da unidade e em morro;
 Área muito carente.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Gilson Carone

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 3125416

Endereço: Rua Djalma Manoel da Silva,N°01
Descrição Planta Física: 1 recepção,1 farmácia,1 sala de procedimento,2 banheiros,1
sala de triagem,1 cozinha,1 cons. Medico,1 cons. De enfermagem,1 cons. Odontológico,1
sala de espera,1 corredor.
Horário de atendimento: 07:00 As 16:00h
Responsável: Enfermeira Michelle Moreira Paulini
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,consultas clínicas ,grupo de tabagismo, visita domiciliar
Área de abrangência: Gilson Caroni
População referenciada: 3176
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Clinico Geral

Cargo

2ª,3ª,4ª e 6ª feira
off-5ª feira
OUTROS CARGOS

Day

32 consultas/dia

Nº de Profissionais

Vinculo

Enfermeiro
1
1 Contrato
Técnico de Enfermagem
1
1 Contrato
Auxiliar de Serviço de Apoio a
1
1 Contrato
Unidade de saúde
Agente Comunitário de Saude
5
5 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Dificuldade de marcação de consultas e exames especializados (CRE);
 Quatro micro áreas descobertas dificuldade as atividades da equipe;
 Unidade distante do PA dificultando o transporte de pacientes quando necessário, já
que é uma região muito carente;
 Número reduzido de funcionários com sobrecarga dos demais;
 Não entendimento da população sobre ESF.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: IBC

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 2569035

Endereço: Vicenzo Tedesco ,S/N
Descrição Planta Física: Unidade não é própria e possui 2 cons. médicos , 2 cons.
enfermagem,1 sala de vacina,1 sala de curativo,4 banheiros,1 cons. Odontológico,1
cozinha, 1 expurgo,1 farmácia,1 sala de triagem,1 recepção.
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Horário de atendimento: 07:00 As 16:00h
Responsável: Enfermeira Ludmila Bastos Moreira
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia), Saúde Mental e Saúde do
Idoso, consultas clínicas, grupo de tabagismo, visita domiciliar.
Área de abrangência: Alto Monte Cristo, Baixo Monte Cristo, Boa Esperança, São Simão,
Jardim Itapemirim, Jardim América, IBC.
População referenciada: 8335
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral
Clinico Geral

Dias de atendimento
5ª a 6ª feiraDay off 2ªfeira
2ª, 3ª, 5ª, 6ª feira.
Day off 4ª feira

Total atendimento
32 consultas/dia
32 consultas/dia

OUTROS CARGOS
Cargo
Enfermeiro
Técnico enfermagem
Auxilia de serviço de apoio a
unidade de saúde
Auxiliar de serviço publico
municipal
Auxiliar de serviço de
cons..odontológico
Auxiliar de serviço de apoio à
unidade de saúde
Agente comunitário saúde
Odontólogo de família









Nº de Profissionais

Vinculo

2
3
2

2 Contrato
3 Contrato
2 Contrato

1

1 Contrato

1

1 Efetivo

2

2 Efetivo

15
15 Contrato
1
1 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
Funcionamento da Unidade como pronto atendimento principalmente por localizar
anexo a um terreno com 3 escolas;
Desinformação da População sobre ESF;
Dificuldade na marcação de consultas e exames especializados (CRE);
Apresentou grande demanda de dengue tendo que parar os programas;
Espaço pequeno para compor 2 equipes:
Seis micro áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
Dificuldade na realização de visita domiciliar por falta de carro;
Número insuficiente de funcionários com sobrecarga de outros, aumentando o número
de atestados.
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SITUAÇÕES ADVERSAS
 Processo Seletivo para ACS;
 Divulgação sobre a ESF;
 Contratação de funcionários.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Córrego dos Monos

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 248513

Endereço: Rua Natália Aparecida Cipriano
Descrição Planta Física: A unidade é própria. Possui 1 sala de espera,recepção, 1
consultório médico,1 farmácia,1 sala de enfermagem e vacina,1 sala de
procedimento,cozinha, 2 banheiros.
Horário de atendimento: 7:00 às 16:00H
Responsável: Enfermeira Rogéria Aparecida Canzian Martins
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia),Saúde Mental e Saúde do
Idoso,consultas clínicas ,grupo de tabagismo, visita domiciliar
Área de abrangência: Córrego dos monos (sede), Córrego do Braz Moitãozinho,
Bebedouro,Santa Fé de Cima e Santa Fé de Baixo
População referenciada: 3074
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico Geral

Dias de atendimento
3ª a 6ªfeira
Day off-2ªfeira
OUTROS CARGOS

Total atendimento
32 consultas/dia

Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Enfermeira
Auxiliar de Serviço Pub. Municipal
Ajudante Geral
Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de serviço De
cônsul.odontológico
Recepcionista
Técnico enfermagem
Agente Comunitário de Saúde

1
1
1
1
1

1 Contrato
1 Contrato
1 Contrato
1 Efetivo
1 Efetivo

1
1
7

1 Celetista
1 Contrato
7 Contrato
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Odontólogo de família







1
1 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Grande demanda de consultas na unidade;
 A unidade possui atendimento odontológico, porém possui acesso ruim (localizado no
2ºandar com escada não funcional e não é possível acesso de deficiente físico e/ou
idosos);
 Dificuldade de marcação de consultas e exames especializados (CRE);
 Duas micro áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
 Não possui área adequada para educação em saúde necessitando sair da unidade;
 Região de grande influência política;
 Número reduzido de funcionários sobrecarregando os demais;
 Não entendimento da população sobre ESF.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Coramara

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Família
CNES: 5706033

Endereço: Rua Francisco C. Fonseca nº 83
Descrição Planta Física: A unidade é alugada e possui Recepção, 1 farmácia, 1 sala de
procedimentos,1 consultório odontológico,1 consultório médico,1 consultório de
enfermagem,1 sala de curativo,sala de repouso,almoxarifado,expurgo,cozinha,4 banheiros
Horário de atendimento: 7:00 às 16:00H
Responsável: Enfermeira Eliana Molon Abreu Lopes
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia), Saúde Mental e Saúde do
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Idoso, consultas clínicas, grupo de tabagismo, visita domiciliar.
Área de abrangência: Coramara e Alto Coramara
População referenciada: 1554
Referência: Urgência /emergência –Pronto Atendimento Mauro Miranda Madureira
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades ( CRE ).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico geral

Cargo

Dias de atendimento
2ª a 5ª feira
Day off-6ªfeira
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Enfermeiro
1
Odontólogo
1
Auxiliar de consultório
1
odontológico
Auxiliar de Serviço de Apoio a
2
Unidade de saúde
Auxiliar de Serviço Publico
1
Municipal
Agente Comunitário de Saúde
4
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Total atendimento
32 consultas/dia

Vinculo
1 Contrato
1 Contrato
1 efetivo
1 efetivo
1 contrato
1 celetista
4 Contrato

 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos - com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Existe uma grande demanda por consultas de especialidades médicas: ginecologia,
cardiologia e pediatria;
 Dificuldade de marcação de consultas e exames especializados (CRE);
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 Quatro micro áreas descobertas dificultando o trabalho da equipe;
 Dificuldade de acesso a unidade, pois situa-se no morro;
 Não possui na unidade espaço físico para educação em saúde tendo que utilizar local
fora da unidade;
 Não realiza vacina por não ter espaço adequado e existe uma grande procura;
 Número reduzido de funcionários com sobrecarga dos demais.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Conduru

Diretoria da Estratégia Saúde da
Versão: 001
Familia
CNES: 2547686

Endereço: Rua Coronel Francisco Athayde, S/N
Descrição Planta Física: Unidade cedida pelo Estado.Possui uma recepção, 1 sala de
espera,1 sala de fisioterapia,1 consultório médico,1 consultório de enfermagem,1 sala de
curativo,cozinha,1 quarto do motorista,1 sala de procedimento,1 sala de vacina,1
consultório odontológico,almoxarifado,6 banheiros,1 farmácia
Horário de atendimento: 7:00 às 16:00H
Responsável: Enfermeiro Gustavo Tosta V. Da Pureza
Atividades: Planejamento Familiar, coleta de preventivos, Pré-natal, Puericultura e
Aleitamento Materno, Hipertensos e diabéticos (Hiperdia), Saúde Mental e Saúde do
Idoso, imunização, consultas clínicas com o primeiro atendimento de urgência, grupo de
tabagismo, reuniões com a comunidade, visita domiciliar.
Área de abrangência: Conduru (sede), Km 9, Usina São Miguel,Jabuticabeira,Cafundó
População referenciada: 4681
Referência: Urgência /emergência – Pronto Atendimento de Itaoca
Gravidez de alto risco – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Especialidades – Centro Regional de Especialidades (CRE).
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clinico geral

Cargo
Enfermeiro
Auxiliar de Serviço de consultório
odontológico
Odontólogo
Ajudante geral
Auxiliar de enfermagem
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Dias de atendimento
2ª a 5ª feira
Day off-6ªfeira
OUTROS CARGOS

Total atendimento
32 consultas/dia

Nº de Profissionais

Vinculo

1
1

1 Contrato
1 Efetivo

1
1
2

1 Contrato
1 Efetivo
1 Efetivo
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1 celetista
Auxiliar Serviços Públicos
3
Municipais
Agente Comunitário de Saúde
7
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

1 Contrato
2 cessão do Estado ES
7 Contrato

 Realização de programas-hiperdia, saúde do idoso, saúde mental, puericultura,
planejamento familiar de acordo com cronograma mensal com consultas médicas e de
enfermagem e palestras educativas com temas diversos de acordo com os grupos;
 Coleta de preventivos – com dia da semana prefixado, é colhido pela enfermeira e pelo
médico. O exame é encaminhado para a SEMUS, posteriormente (toda 6ªfeira)
encaminhado para o laboratório conveniado.Ao chegar o resultado, o mesmo é
encaminhado para a unidade e entregue aos pacientes.Os casos alterados são
encaminhados para o serviço de referência (Centro Municipal de Saúde);
 Visita Domiciliar com a enfermeira de acordo com a necessidade detectada pelo ACS e
com o médico nos casos triado pela enfermeira e com o cronograma do carro;
 Curativos: realizado na unidade, salvo em alguns casos de pacientes acamados se faz
no domicílio, de acordo com a necessidade, com a responsabilidade de capacitar o
cuidador para a realização do procedimento;
 Reunião de equipes: é realizada no mínimo a cada 15 dias ou quando for necessário
com a participação de todos os componentes da equipe. Está sendo implantada a Roda
de Educação Permanente com objetivo de capacitação dos profissionais de saúde e
participação de representantes da comunidade.
SITUAÇÕES ADVERSAS
Existe uma grande demanda de consultas na unidade;
Desinteresse da população em participar das ações em saúde;
Desinformação sobre a ESF;
Micro áreas descobertas com dificuldade de atuação da equipe;
A demanda é muito maior do que a estrutura e a equipe poderiam atender;
Dificuldade na realização de visita domiciliar por falta de carro;
A unidade possui atendimento odontológico, porem com o compressor instalado em
local inadequado causando muito barulho.
 Estrutura física da unidade inadequada para o atendimento com necessidade de pintura
e reparo de infiltrações em teto e paredes;









3.6.3 – Rede de Assistência Odontológica
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Versão: 001
Diretoria de Saúde Bucal
Unidade: Consultório Odontológico 9º Batalhão
CNES: 2547643
Endereço: Rua Sisypho Sardenberg s/n, bairro São Luiz Gonzaga
Descrição Planta Física: 01 sala de espera e 01 sala de procedimentos, contendo 01
consultório odontológico completo.
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Horário de atendimento: Temporariamente sem atendimento por motivo de reforma
Unidade: Consultório Odontológico Áurea Bispo Depes

CNES: 2485567

Endereço: Rua Capitão José Vieira s/n, bairro Vila Rica
Descrição Planta Física: 01 sala de procedimentos, contendo 01 consultório odontológico
completo.
Horário de atendimento: Temporariamente sem atendimento por motivo de reforma.
Unidade: Consultório Odontológico Florisbelo Neves

CNES: 2547759

Endereço: Rua Carly Levy Ramos s/n, bairro Novo Parque
Descrição Planta Física: 01 sala de procedimentos, contendo 01 consultório odontológico
completo.
Horário de atendimento: 07:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas
Responsável: Christiane Athayde Herkenhoff
Atividades: atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais.
Área de abrangência: Novo Parque
População referenciada: 7.584
Referência: Centro de Especialidades Odontológicas tipo I “Carlos Jorge Pinto de Souza”,
Centro de Especialidades Odontológicas tipo II “Luiz Albano Vieira Custódio” e LRPD –
Laboratório Regional de Prótese Dentária de Cachoeiro de Itapemirim.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
ODONTÓLOGO
Especialidade
Clinico geral
Clinico geral
Cargo

Dias de atendimento
Segunda à Sexta-feira
Segunda à Sexta-feira
OUTROS CARGOS

Total atendimento
200 pacientes mês
200 pacientes mês

Nº de Profissionais

Vinculo

Auxiliar de Serviço de Consultório
1
1 Efetivo
odontológico
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Restaurações, aplicações tópicas de flúor, exodontias e profilaxias;
 O atendimento semanal é disponibilizado dois dias aos alunos da escola e três dias
para a população do bairro.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Consultório odontológico instalado dentro de uma unidade escolar.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
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Unidade: Consultório Odontológico Anacleto Ramos

CNES: 2547600

Endereço: Rua Mario Imperial nº 01, bairro Ferroviários.
Descrição Planta Física: 01 sala de procedimentos, contendo 01 consultório odontológico
completo e 01 escovódromo.
Horário de atendimento: 07:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas
Responsável: Christiane Athayde Herkenhoff
Atividades: atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais.
Área de abrangência: Escola Municipal Anacleto Ramos
População referenciada: Aproximadamente 700 alunos.
Referência: Centro de Especialidades Odontológicas tipo I “Carlos Jorge Pinto de Souza”
e Centro de Especialidades Odontológicas tipo II “Luiz Albano Vieira Custódio”.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
ODONTÓLOGO
Especialidade
Clinico geral
Clinico geral

Dias de atendimento
Segunda à sexta-feira
Segunda à sexta-feira
OUTROS CARGOS

Cargo

Total atendimento
200 pacientes mês
200 pacientes mês

Nº de Profissionais

Vinculo

Auxiliar Serviço de Consultório
1
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Restaurações, aplicações tópicas de flúor, exodontias e profilaxias.

1 Efetivo

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Consultório odontológico instalado dentro de uma unidade escolar.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Versão: 001
Diretoria de Saúde Bucal
Unidade: Consultório Odontológico Coronel Borges
CNES: 2485575
Endereço: Rua Amilca Figliuze s/n, bairro Coronel Borges
Descrição Planta Física: 01 recepção, 01 banheiro e 01 sala de procedimentos, contendo
01 consultório odontológico completo.
Horário de atendimento: 07:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas
Responsável: Christiane Athayde Herkenhoff
Atividades: Atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais.
Área de abrangência: Coronel Borges
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População referenciada: 3.342
Referência: Centro de Especialidades Odontológicas tipo I “Carlos Jorge Pinto de Souza”,
Centro de Especialidades Odontológicas tipo II “Luiz Albano Vieira Custódio” e LRPD –
Laboratório Regional de Prótese Dentária de Cachoeiro de Itapemirim.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
ODONTÓLOGO
Especialidade
Clinico geral
Clinico geral
Cargo

Dias de atendimento
Segunda à sexta-feira
Segunda à sexta-feira
OUTROS CARGOS

Total atendimento
200 pacientes mês
200 pacientes mês

Nº de Profissionais

Vinculo

Auxiliar Serviço de Consultório
1
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Restaurações, aplicações tópicas de flúor, exodontias e profilaxias;

Efetivo

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Consultório odontológico instalado anexo a uma unidade escolar.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Versão: 001
Diretoria de Saúde Bucal
Unidade: CEO I – Centro de Especialidades Odontológicas
CNES: 2547619
“Carlos Jorge Pinto de Souza”
Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar nº 01, Bairro Gilberto Machado.
Descrição Planta Física: 01 sala de recepção para os pacientes, 02 banheiros para
pacientes, 02 banheiros para funcionários, 01 sala de esterilização, 01 refeitório, 01
escovódromo, 01 sala de procedimentos dividida em boxes, contendo 03 consultórios
odontológicos completos e 01 varanda arejada, com bancos de espera, também utilizada
como recepção, tornando as instalações adequadas ao funcionamento da unidade.
Horário de atendimento: 07:00 às 19:00 horas
Responsável: Christiane Athayde Herkenhoff
Atividades: Endodontia, Periodontia, Cirurgia uço-maxilo-facial, Diagnóstico de câncer
bucal e Atendimento a portadores de necessidades especiais.
Área de abrangência: Abrange o município atendendo a demanda odontológica
especializada das unidades básicas da rede municipal de saúde.
População referenciada: população do município com necessidade de atendimentos
odontológicos especializados.
Referência: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e Hospital da Policia Militar
do Espírito Santo.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
Rua
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Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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ODONTÓLOGO
Especialidade
Odontopediatria
Endodontia
Endodontia
Pacientes portadores de
necessidades especiais
Cirurgião uço-maxilo-facial
Endodontia
Periodontia
Estomatologia
Cargo

Dias de atendimento
Segunda à sexta
Segunda à sexta
Segunda à sexta
Segunda à sexta
Segunda à sexta
Segunda à sexta
Segunda à sexta
Segunda à sexta
OUTROS CARGOS

Total atendimento
120 pacientes mês
80 pacientes mês
80 pacientes mês
80 pacientes mês
120 pacientes mês
80 pacientes mês
120 pacientes mês
120 pacientes mês

Nº de Profissionais

Vinculo

Auxiliar Serviço de Consultório
7
7 Efetivo
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de procedimentos especializados não realizados nas outras unidades;
 Realização de tratamento endodontico (canal) nos dentes anteriores;
 Periodontia: tratamento de doenças gengivais e cirurgias gengivais;
 Cirurgias: remoção de sissos inclusos ou não, cistos, entre outras;
 Diagnóstico de câncer bucal: realização biopsias para exame laboratorial;
 Atendimento de portadores de necessidades especiais como: cardíacos crônicos,
renais crônicos, hemofílicos, portadores de síndrome de Down, paralisados cerebrais,
entre outros.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Existem infiltrações e resquícios de mofo nas paredes internas do prédio;
 A unidade necessita de segurança patrimonial, pois se torna alvo fácil para atividades
de vandalismo durante o período noturno;
 Existem vazamentos nos períodos de chuva devido ao telhado da varanda conter
rachaduras em telhas causadas por vândalos.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Versão: 001
Diretoria de Saúde Bucal
Unidade: CEO II – Centro de Especialidades Odontológicas
CNES: 3239284
“Luiz Albano Vieira Custódio”
Endereço: Rua Ângelo Bressan nº 05, Bairro Baiminas
Descrição Planta Física: 02 salas de procedimentos divididas em boxes, contendo 02
consultórios odontológicos completos por sala.
Horário de atendimento: : 07:00 às 11:00 e de 12:00 às 16:00 horas
Responsável: Christiane Athayde Herkenhoff
Atividades: Endodontia, Periodontia, Cirurgia uço-maxilo-facial, Diagnóstico de câncer
bucal e Atendimento a portadores de necessidades especiais.
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Área de abrangência: Abrange o município atendendo a demanda odontológica
especializada das unidades básicas da rede municipal de saúde
População referenciada: população do município com necessidade de atendimentos
odontológicos especializados.
Referência: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e Hospital da Policia Militar
do Espírito Santo
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
ODONTÓLOGO
Especialidade
Endodontia
Cir. uço-maxilo-facial
Pacientes portadores de
necessidades especiais
Estomatologia (diagnóstico de
câncer bucal)
Endodontia
Periodontia
Cirurgião uço-maxilo-facial
Prótese Total
Prótese Total
Cirurgião uço-maxilo-facial
Cargo

Dias de atendimento
Segunda à sexta
Segunda à sexta
Segunda à sexta

Total atendimento
80 pacientes mês
120 pacientes mês
120 pacientes mês

Segunda, terça e quartafeira
Segunda à sexta
Segunda à sexta
Quinta e sexta-feira
Segunda à sexta
Segunda e terça-feira
Quinta e sexta-feira
OUTROS CARGOS

72 pacientes mês
80 pacientes mês
120 pacientes mês
48 pacientes mês
200 pacientes mês
40 pacientes mês
48 pacientes mês

Nº de Profissionais

Vinculo

Auxiliar Serviço de Consultório
11
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES







11 Efetivo

Realização de procedimentos especializados não realizados nas outras unidades;
Realização de tratamento endodontico (canal) nos dentes anteriores;
Periodontia: tratamento de doenças gengivais e cirurgias gengivais;
Cirurgias: remoção de sissos inclusos ou não, cistos, entre outras;
Diagnóstico de câncer bucal: realização biopsias para exame laboratorial;
Atendimento de portadores de necessidades especiais como: cardíacos crônicos,
renais crônicos, hemofílicos, portadores de síndrome de Down, paralisados cerebrais,
entre outros.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

Versão: 001
Diretoria de Saúde Bucal
Unidade: Laboratório Regional de Prótese Dentária de
CNES: 3239284
Cachoeiro de Itapemirim
Endereço: Rua Ângelo Bressan nº 05, bairro Baiminas
Descrição Planta Física: 01 sala ampla, possuindo os equipamentos necessários ao
funcionamento de um LRPD.
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Horário de atendimento: 07:00 às 11:00 e de 12:00 às 20:00 horas de segunda à sextafeira.
Responsável: Christiane Athayde Herkenhoff
Atividades: confecção de prótese dentária total.
Área de abrangência: Abrange o município atendendo a demanda de prótese
odontológica total.
População referenciada: população do município com necessidade de prótese total,
encaminhada pelos consultórios odontológicos da rede municipal de saúde.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
ODONTÓLOGO
Especialidade
Odontólogo
Cargo

Dias de atendimento
Segunda à sexta-feira
OUTROS CARGOS
Nº de Profissionais

Vinculo

3

2 Efetivo
1 contrato

Auxiliar de laboratório de Prótese

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Confecção de prótese dentária total superior e inferior.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Versão: 001
Diretoria de Saúde Bucal
Unidade: Consultório Odontológico do Posto de Saúde do
CNES: 3469360
Centro de Convivência
Endereço: Rua João Sasso, nº 312, bairro São Geraldo
Descrição Planta Física: 01 sala de procedimentos, contendo 01 consultório odontológico
completo.
Horário de atendimento: 07:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas.
Responsável: Christiane Athayde Herkenhoff
Atividades: Atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais.
Referência: Centro de Especialidades Odontológicas tipo I “Carlos Jorge Pinto de Souza”
e Centro de Especialidades Odontológicas tipo II “Luiz Albano Vieira Custódio”.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
ODONTÓLOGO
Especialidade
Clinico geral
Clinico geral

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Dias de atendimento
Segunda à sexta
Segunda à sexta

Total atendimento
200 pacientes mês
200 pacientes mês
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OUTROS CARGOS
Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Auxiliar de Serviços de
Consultório

1

1 Efetivo

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 O consultório não possui sala para esterilização;
 Não possui aparelho de raio x odontológico.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Versão: 001
Diretoria de Saúde Bucal
Unidade: Atendimento Odontológico Noturno ao Cidadão
CNES: 6355765
Endereço: Rua Ângelo Bressan nº 05, Bairro Baiminas
Descrição Planta Física: possui em sua estrutura física, 02 salas de procedimentos
divididas em boxes, contendo 02 consultórios odontológicos completos por sala.
Horário de atendimento: 16:00 às 20:00 horas de segunda à sexta-feira
Responsável: Christiane Athayde Herkenhoff
Atividades: atendimento odontológico
Referência: Centro de Especialidades Odontológicas tipo I “Carlos Jorge Pinto de Souza”
e Centro de Especialidades Odontológicas tipo II “Luiz Albano Vieira Custódio”.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
ODONTÓLOGO
Especialidade
Clínico geral
Clínico geral
Clínico geral
Clínico geral
Clinico geral

Dias de atendimento
Quarta quinta e sextafeira.
Quarta quinta e sextafeira.
Segunda e sexta-feira
Segunda e sexta-feira
Terça e quinta-feira

Total atendimento
120 pacientes mês
120 pacientes mês
80 pacientes mês
80 pacientes mês
80 pacientes mês

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Secretaria Municipal de Saúde

Versão: 001

Diretoria de Saúde Bucal

CNES: 2547724

Unidade: Trailler Odontológico
Endereço: Unidade móvel terrestre

Descrição Planta Física: 01 cabine de procedimentos, contendo 01 consultório
odontológico completo.
Horário de atendimento: 07:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas.
Responsável: Christiane Athayde Herkenhoff
Atividades: atendimentos odontológicos preventivos, curativos e emergenciais.
Área de abrangência: A área em que estiver instalado durante o período.
População referenciada: População da área em que estiver instalado durante o período
Referência: Centro de Especialidades Odontológicas tipo I “Carlos Jorge Pinto de Souza”,
Centro de Especialidades Odontológicas tipo II “Luiz Albano Vieira Custódio” e LRPD –
Laboratório Regional de Prótese Dentária de Cachoeiro de Itapemirim.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
ODONTÓLOGO
Especialidade
Clinico geral
Clínico geral
Cargo

Dias de atendimento
Segunda e sexta-feira
Terça e quarta-feira
OUTROS CARGOS

Total atendimento
200 pacientes mês
200 pacientes mês

Nº de Profissionais

Vinculo

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Restaurações, aplicações tópicas de flúor, exodontias e profilaxias.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Dificuldade de localização de área apropriada para instalação do trailler (área coberta,
cercada, com disponibilidade de instalação elétrica e hidráulica).

3.6.4 – Rede de Saúde do Trabalhador
O Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador- CEREST-CI foi
habilitado em 2006. Nos anos que se seguiram a sua implantação, foram realizadas
atividades educativas e de capacitação de técnicos da Unidade e de técnicos
municipais na área de saúde do trabalhador. A nova gestão municipal da saúde
encontrou a Unidade, no início de 2009, com algumas irregularidades, dentre as
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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quais: falta de equipe mínima, conforme preceito legal; desvio de equipamentos
patrimoniais para outras Unidades de Saúde da esfera municipal; Veículo destinado
à Unidade atendendo outras demandas do setor municipal de saúde; material gráfico
produzido em quantidade exorbitante, confeccionado com logomarca da gestão
anterior; repasses financeiros bloqueados por falta de prestação de contas a partir
de Julho de 2007 e por falta de cumprimento de exigências formuladas.
Assim, a partir de fevereiro/2009, foram desenvolvidas ações para sanar os
problemas e implementar, em definitivo, o funcionamento do CEREST-CI conforme
exigências e protocolos técnicos e legais e demais orientações e determinações
competentes. Tal processo foi, de imediato, disparado, tendo sido encontradas,
inicialmente, algumas dificuldades de ordem técnica e operacional. Foram
elaborados os documentos necessários, como o Plano de Ação e o Planejamento
para a reorganização da Unidade, visando seu funcionamento.
Em setembro de 2009, após reunião realizada no Auditório do CEREST Estadual,
foram pactuados pelo CEREST-CI, junto à COSAT e CREST Estadual, a liberação
dos recursos bloqueados e reinício das transferências fundo a fundo dos recursos
destinados à implementação das ações e serviços de saúde do trabalhador, a serem
desenvolvidas na Macrorregião Sul do Espírito Santo, o que foi condicionado à
assinatura de um Termo de Compromisso pelas instâncias municipais de gestão e à
apresentação da Programação Anual de Saúde 2010 para o CEREST-CI.
Cumpridos tais requisitos, o CEREST-CI foi reabilitado para recebimento dos
recursos financeiros destinados a seu funcionamento e reiniciou, formalmente, suas
atividades a partir de Outubro/2009, incluindo ações assistenciais, de educação em
saúde, de vigilância em saúde do trabalhador e de capacitação e qualificação da
equipe da Unidade.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: CEREST-CI

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
CNES: 5751985
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Endereço: Rua Raulino de Oliveira Nº 46 Centro
Descrição Planta Física: Unidade alugada de dois pavimentos com 18(dezoito) cômodos,
sendo 14(quatorze no pavimento superior e 4 (quatro) no Pavimento inferior. Sendo que
no todo pavimento inferior esta cedido para o IBGE e uma sala do pavimento superior esta
cedido ao Conselho Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim).
Horário de atendimento: 08:00 ás 17:00
Responsável: Gerente da Unidade Marília Stanzani
Atividades: Atendimento referenciado em saúde do trabalhador para nexo causal,
vigilância em saúde do trabalhador, estudos e pesquisas em saúde do trabalhador e
educação permanente em saúde do trabalhador.
Área de abrangência: Macrorregião Sul do Espírito Santo
População referenciada: Trabalhadores referenciados pelos vinte e três municípios da
Macrorregião Sul do Espírito Santo.
Referência: Encaminhamentos da Rede Básica de atenção á Saúde
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Psiquiatria

Dias de atendimento

Total atendimento

OUTROS CARGOS
Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Gerente
1
1 Cargo Comissionado
Consultor
1
1 Cargo Comissionado
Gerente de Recursos Humanos
1
1 Cargo Comissionado
Psicóloga
1
1 Efetivo
Técnico Agrícola
1
1 Efetivo
Agente Serviço Público Municipal
1
1 Efetivo
Técnico de Enfermagem
2
2 Contrato
Fonoaudióloga
1
1 Contrato
Enfermeira do Trabalho
1
1 Contrato
Assistente Social
1
1 Contrato
Serventes Obras
1
1 Celetista
Vigia
2
2 Contrato
Médico do Trabalho
2
2 contrato
Vigia
21518
Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Assistência à Saúde do Trabalhador;
 Vigilância à Saúde do Trabalhador;
 Educação Permanente em Saúde do Trabalhador para os Municípios da Macrorregião
Sul;
 Capacitação e Qualificação da Equipe do CEREST-CI;
 Articulação junto às Instâncias de Pactuação do SUS;
 Pesquisas em Saúde do Trabalhador;
 Fomentar Controle Social em Saúde do Trabalhador.
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br

w w w . ca ch o e i r o . e s. g o v. b r

86

Ci dade no va. Gen t e f el i z

Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Área física inadequada, aluguel caro, veículo do CEREST-CI destinado ao atendimento
das demandas, materiais e equipamento do CEREST-CI carreados para outras
unidades de saúde comprometendo ás atividades do CEREST-CI, equipe mínima
incompleta, licitações com atrasos, dificuldade no andamento das questões
administrativas relacionas a compra de materiais e serviços.

3.6.5 – Rede SUS de Atenção Especializada e Serviços em Saúde
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria de Administração de
Serviço de Saúde

Versão: 001

Unidade: Farmácia SEMUS
Endereço: Rua Fernando de Abreu, s/nº - Ferroviários.
Descrição Planta Física: Recepção, 01 Área de dispensação, 02 Almoxarifados, 01 Sala
de administração, 01 Cozinha.
Horário de atendimento: 07h às 12h de 13h às 16h
Responsável: Igor Gomes Ribeiro
Atividades: Abastecimento e controle de dispensação medicamentos para as unidades de
saúde e dispensação medicamentos dos programas Saúde Mental, Diabetes (insulinas).
Área de abrangência: Cachoeiro de Itapemirim e distritos
População referenciada: 201.257 habitantes
Referência: Superintendência Estadual de Saúde
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
OUTROS CARGOS
Cargo
Auxiliar de Serviço Publico
Municipal
Gerente
Auxiliar Serviço de apoio a
unidade de Saúde
Farmacêutica





Nº de Profissionais

Vinculo

3

1 contratada
2 efetivo
comissionado
1 efetivo

1
1

1
1 contratada
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
Pedido de compra de medicamentos;
Abastecimento e controle de medicamentos para as Unidades de Saúde;
Dispensação de medicamentos de responsabilidade Municipal para pacientes
cadastrados no programas de âmbito nacional sendo este o programa de Saúde Mental
e Diabetes (insulina).
Orientações técnicas às unidades de Saúde a respeito de medicamentos (protocolos de

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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dispensação, balanço, receituários)
SITUAÇÕES ADVERSAS






Capacidade de atendimento menor a demanda da população;
Necessidade de aumento no quantitativo de Recursos Humanos;
Demora no processo de compra;
Inadequação aos protocolos de atendimento de dispensação de medicamentos;
Erro de prescrições (posologia, identificação inadequada do paciente) que dificultam o
atendimento da população.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde

Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
Unidade: Centro de Controle de Zoonoses
CNES:
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rodovia Frederico Augusto Coser S/N° Bairro Aeroporto
Descrição Planta Física: secretaria de recepção, sala de reunião, sala do gerente, D M L,
sala técnica, biblioteca, refeitório, copa, sanitário masculino e feminino, laboratório de
entomologia, almoxarifado, sala de vacina, sala de eutanásia, canil de isolamento, sala de
necropsia, depósito de ração, DML, consultório, sanitário masculino, sanitário feminino.
Canil - 03 alojamentos para macho, 03 alojamentos para fêmea, 03 alojamentos para
adoção.
Gatil - 01 alojamento
Pocilga - 08 alojamentos para suínos
Baias - 04 baias
Curral - 02 currais
Almoxarifado: área de manipulação, depósito de bombas, depósito de inseticidas (02),
depósito de raticidas, almoxarifado de campo, sanitário masculino e feminino e Sala De
Ração com 01 Triturador
Garagem - Box com cobertura metálica (05) vagas
Horário de atendimento: 07:00 hs às 16:00hs
Responsável: Fábio Serafim Mota
Atividades: Apreensão e recolhimento de animais (bovino, equino, caprino, felino e
canino).soltos em vias e logradouro públicos, Vacinação anti-rábica (canina e felina),
doação de animais não resgatados, observação clínica de animais agressores e/ou
suspeitos de raiva, encaminhamento de material coletado dos animais suspeitos de raiva
e de animais sujeitos ao controle de rotina, alojamento dos animais capturados e
observados, destinação aos animais apreendidos, orientação técnica, vigilância e
aplicação de medidas de combate e controle de animais sinantrópicos, artrópodes nocivos
e animais peçonhentos.
Área de abrangência: Município de Cachoeiro de Itapemirim e Distritos
População referenciada: 201.000 habitantes
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
Especialidade
Nº de Profissionais
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Médica Veterinária
Segunda á sexta-feira
BIÓLOGO
Segunda á sexta-feira
Auxiliar de serviço controle de
26
zoonoses
gari
02
motorista
03
Coordenador de área
02
Auxiliar de serviço público
01
municipal
Técnico em serviços
01
administrativos
gerente
01
vigia
04
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

1 efetivo
1 efetivo

Cargo em Comissão

 Apreensão e recolhimento de animais (bovino, equino, caprino, felino e canino) soltos
em vias e logradouro públicos.
 Vacinação anti-rábica (canina e felina)
 Doação de animais não resgatados
 Observação clínica de animais agressores e/ou suspeitos de raiva
 Encaminhamento de material coletado dos animais suspeitos de raiva e de animais
sujeitos ao controle de rotina.
 Alojamento dos animais capturados e observados
 Destinação aos animais apreendidos
 Orientação técnica, vigilância e aplicação de medidas de combate e controle de animais
sinantrópicos, artrópodes nocivos e animais peçonhentos.
SITUAÇÕES ADVERSAS
Instalações físicas em mal estado de conservação
Falta de servidor para limpeza do prédio da administração
Falta de servidor para área administrativa
Falta de veículo (caminhonete cabine dupla), para transporte de inseticidas raticidas e
equipamentos.
 Equipamentos de informática obsoletos
 Falta de bancos para recepção.
 Falta de cadeiras e mesas para área administrativa






DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
Unidade: Laboratório do Centro Municipal de Saúde
CNES:
Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 07, Bairro Santo Antônio
Descrição Planta Física: Sala de espera com longarinas com capacidade para 40
lugares, 02 salas de coletas, 01 copa, 01 banheiro. 2º andar: 01 almoxarifado.
Horário de atendimento: 06:30h as 16:00h (funcionamento do laboratório 06:00h as
16:00h).
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Responsável: Farmacêutica Nina Rocha Dutra
Atividades: Realização de coletas e recebimento de material biológico (sangue, urina,
fezes, escarro, secreção vaginal, raspados de lesão) e realização de exames de análises
clínicas (bioquímica, hematologia, EAS, EPF, MIF, bacterioscopias, sorologia).
População referenciada: População do município de Cachoeiro de Itapemirim e região,
atendimento no âmbito do SUS.
Referência: Centro Municipal de Saúde
Cargo

PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
Nº de Profissionais

Vinculo
2 Efetivo
2 Contrato
2 Efetivo (SESA)
1Contrato
2 Efetivo
1 Celetista
1 Efetivo

Farmacêutico Bioquímico

06

Ajudante geral
Técnico de laboratório
Técnica de serviços
administrativos
Auxiliar de serviços de consultório
odontológico

01
02

01

Efetivo (PMCI)

Laboratorista

03

2 Contrato
1 Efetiva (SESA)

02

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Realização de coletas e recebimento de material biológico (sangue, urina, fezes,
escarro, secreção vaginal, raspados de lesão) e realização de exames de análises
clínicas (bioquímica, hematologia, EAS, EPF, MIF, bacterioscopias, sorologia).
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Instalações físicas muito antigas, necessitando de reformas (principalmente a parte
elétrica, portas, janelas, forras e telhados).
 Dificuldade na obtenção de informações para a regularização dos documentos
necessários para a manutenção do estabelecimento em conformidade com as normas
da Vigilância Sanitária e Conselho de Farmácia.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Farmácia Popular

Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
CNES: 5706734

Endereço: Av. Beira Rio, 103 - Centro
Descrição Planta Física: 01 salão de recepção, 01 almoxarifado de medicamentos
(estoque), 01 sala de atendimento invidualizado ao público, 01 sala do farmacêutico, 01
sala para serviços administrativos, 01 cozinha, 02 banheiros para os servidores, 01
banheiro para o público, 01 estoque para medicamentos controlados .
Horário de atendimento: 2ª à 6ª - 08:00 Hs às 18:00 Hs
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Sábado de 08:00 Hs às 12:00 Hs
Responsável: Maria Goreti Lobato Moreira, farmacêutica Gerente
Atividades: distribuição de medicamentos ao público
Área de abrangência: O Sul do Estado
População referenciada: 200.000 habitantes
Referência: Quando o medicamento não faz parte do elenco da Farmácia Popular
encaminhamos o paciente para órgãos públicos ou particulares que possuem o produto.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
OUTROS CARGOS
Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Farmacêutica Gerente

01

1 efetivo

Assist. Técnico Serviço Farmácia
Popular

02

2 comissionado

Assistente Operacional serviços

01

1 comissionado

Auxiliar Operacional Serviço
Farmácia Popular.

04

4 comissionado

Ajudante Geral

01

1 efetivo











DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
A Farmácia Popular do Brasil é um programa do Governo Federal implantado em 22 de
Novembro de 2007, em Cachoeiro, a unidade possui e disponibiliza 110 itens, que
cobrem mais de duas mil especialidades. O sistema é ligado direto a Fiocruz, no Rio de
Janeiro.
A unidade, localizada na avenida Beiro Rio, atende Cachoeiro e municípios vizinhos.
Possui 90% dos medicamentos essenciais (nível 1/3), como analgésicos, antibióticos,
de terapia, hipertensão e diabetes. Não possui medicamentos dos níveis 2/3 e 3/3.
É incumbência do Estado os medicamentos excepcionais (nível 2/3), de alto custo, que
são adquiridos pela população na sede Superintendência regional de Saúde no bairro
Aquidabam.
Os medicamentos de nível 3/3 têm verba enviada através do SUS, em parceria entre os
governos federal e estadual.
O movimento na unidade de Cachoeiro já cresceu de 15% a 20% desde o início das
atividades e o preço dos medicamentos tem diminuído. Em alguns casos, a diminuição
do preço do medicamento é inversamente proporcional ao preço de mercado, ou seja,
diminui quando há aumento do preço no mercado convencional de medicamentos.
Mesmo com o preço mais baixo, houve aumentou do faturamento, pois houve aumento
do movimento.
O local tem estrutura suficiente e possibilidade para expansão do atendimento, para ter
seu movimento aumentado ainda mais. O local tem média de 149 atendimentos por
dia, de segunda a sábado das 8:00 hs ás 18:00 hs.
O remédio mais caro vendido na Farmácia popular é o Azatioprina que custa R$ 14,00
e o mais barato é o Propranolol que custa R$ 1,00 cada 100 comprimidos.

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br

w w w . ca ch o e i r o . e s. g o v. b r

91

Ci dade no va. Gen t e f el i z

Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

SITUAÇÕES ADVERSAS
 O Sistema da Farmácia foi mudado recentemente pela FIOCRUZ, o técnico enviado de
informática alertou sobre a necessidade de atualização das máquinas, pois o novo
Sistema JAVA provocaria uma lentidão no atendimento.
 No momento a farmácia faz controle dos medicamentos controlados manualmente,
notificação de psicotrópicos, Portaria 344/98 MS, esse processo poderá ser feito
através de um programa informatizado, que otimizara o serviço.
 Há um problema na conta de energia, pois a farmácia não tem a conta separada.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
CNES: 2547716
Unidade: CEMURF – Centro Municipal de Reabilitação Fisica
Endereço: Rua João Bosco Fiorio, s/nº - Marbrasa
Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Planta Física: Recepção, 03 consultórios, 01 sala de administrativo, Sala de
hidroterapia turbilhões, Sala de espera consultórios médicos, Sala de gerência,
Consultório da fonoaudióloga, Sala de hidroterapia – aparelhos; ondas curtas;
infravermelho, gelo, 2 banheiros para pacientes, 2 banheiros para funcionários, 1 ginásio
grande onde funciona o cinesioterapia.
Horário de atendimento: 07:00Hs às 16:00Hs
Responsável: Terezinha Scarpini Candido
Atividades: Centro de Reabilitação Física
Área de abrangência: Todo Cachoeiro e micro-região
População referenciada: Toda a população de Cachoeiro de Itapemirim e micro-região.
Referência: Estratégia de Saúde da Família, CRE, Santa Casa, HECI, e toda a microregião.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Ortopedia
Ortopedia
Fonaudiologia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Dias de atendimento
Quarta e quinta-feira
Terça e quinta-feira
FONAUDIÓLOGO
Quarta e quinta-feira
FISIOTERAPEUTAS
Terça e quinta-feira
4ª e 6ª
Terça e quinta-feira
Segunda, terça e quinta-

Total atendimento
35 atendimentos
35 atendimentos
42 atendimentos
14 atendimentos
37 pacientes
16 pacientes
11 pacientes
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feira.
Segunda, terça e quintafeira.
Segunda quarta e quintafeira.
Segunda quarta e quintafeira.
Segunda a sexta-feira
Quarta quinta e sextafeira.
Segunda e sexta-feira
Segunda e sexta-feira.
Quarta e quinta-feira.
OUTROS CARGOS

Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Cargo

Gari
Auxiliar de Serviço de
consultório odontológico
Ajudante Geral
Auxiliar Reabilitação
Auxiliar Serviços Gerais
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Reabilitação
Recepcionista

Nº de Profissionais
01
01

15 pacientes
22 pacientes
22 pacientes
21 pacientes
31 pacientes
13 pacientes
16 pacientes
12 pacientes
Vinculo

01
01
01
01
01
01
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 O programa tem sido desenvolvido no Município de Cachoeiro de Itapemirim desde 20
de agosto de 1996 sob a gestão do Município de Cachoeiro de Itapemirim, sua equipe
hoje é composta por 11 fisioterapeutas e 02 ortopedistas, 01 fonoaudióloga e atendem
pacientes do município e também algumas referências.
 As sessões de fisioterapia devem ser prescritas por médico e num total máximo de 10
sessões, ao final destas o cliente deve passar por nova avaliação para indicação de
novas intervenções.
 São desenvolvidos aproximadamente 230 atendimentos durante o mês por profissional
de fisioterapia, 70 pelos profissionais médicos.
SITUAÇÕES ADVERSAS







Localização do prédio
Planta física inadequada de acordo com a RDC 50
Pouca identificação
Falta calçamento na Rua do CEMURF
Demanda maior do que a capacidade de atendimento

3.6.6 – Rede de Atenção a Saúde de Pessoas Vivendo e Convivendo com AIDS
e Infectologia.

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Em Cachoeiro de Itapemirim está instalado o Centro de Referencia e Infectologia
Abel Santa(CRIAS), que é referencia para os 23 municípios que compõem a macro
de saúde Cachoeiro. Localizado no bairro Centro, próximo ao Hospital Santa Casa
de Misericórdia o CRIAS abriga o centro de testagem a aconselhamento (CTA)
procurado para exames de hepatite, HIV e sífilis. Possui também uma Unidade
Móvel de saúde (CTA móvel) que utiliza para o atendimento nos demais municípios
da macro e nos bairros de Cachoeiro.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Diretoria de Administração de
Versão: 001
Serviço de Saúde
Unidade: CRIAS - Centro de Referência de Infectologia Abel
CNES: 2547708
Santana
Endereço: Rua Raulino de Oliveira, nº 52 - Centro
Secretaria Municipal de Saúde

Descrição Planta Física: 03 consultórios, 01 farmácia, 01 almoxarifado, 01 sala de
reunião para 20 pessoas, 01 sala de administração, 01 sala de arquivo, 01 sala de coleta
de exames, 01 recepção, 01 cozinha, 02 banheiros.
Horário de atendimento: 07:00 às 16:00 horas
Responsável: Victor Gomes Barbieri
Atividades: Tratamento de Referência em HIV/AIDS, DST, Hepatites Virais e Infectologia.
Área de abrangência: Cachoeiro e Micro Região Sul
População referenciada: População de Cachoeiro de Itapemirim e Micro Região Sul
Referência: Internação para o Hospital Evangélico e Santa Casa, ou através da Central
de vagas.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
Clínico
Clínico
Clínico
Clínico
Clínico
Clínico
Clinico
Clinico

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Dias de atendimento
2ª / 4ª / 5ª / 6ª
3ª / 6ª
2ª / 5ª
4ª / 5ª
2ª / 5ª
5ª
3ª / 5ª
3ª / 6ª
OUTROS CARGOS

Total atendimento
40
30
40
30
24
15
30
12
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Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Psicólogo
01
Contratada
Nutricionista
01
Efetivo
Auxiliar Serviço Publico Municipal
02
2 Efetivo
Enfermeiro
01
Contratada
Farmacêutico Bioquímico
01
1 Contratado
Auxiliar enfermagem
01
1 Efetivo
Técnico de laboratório
01
1 Efetivo
Agente de serviço público
1 contrato
Municipal
1 efetivo
Assistente Social
contrato
Gerente
01
comissionado
motorista
01
1 efetivo
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Consultas médicas e suas especialidades, consulta com Enfermeiro, Psicólogo,
Assistente Social, Nutricionista, Farmacêutico.
 Coleta de exames de: CD4, CD8, Carga Viral, RNA e DNA Viral para Hepatite e HIV,
Genotipagem, PCR Quantitativo e Qualitativo, HIV, VDRL, Hepatite B e C, Teste Rápido
Diagnóstico para HIV, orientações e palestras sobre DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais,
distribuição de preservativos masculinos, femininos, gel lubrificante e orientação
quanto ao uso dos mesmos, distribuição de medicamentos, distribuição de leite NAN 1
e NAN 2(apenas para filhos de mães HIV +), campanhas conforme orientação do
Ministério da Saúde e do Estado, visitas domiciliares, participação em eventos
conforme convites, atendimento de acidentes perfuro cortante de funcionários da PMCI,
aconselhamento pré e pós-teste de HIV/AIDS e Hepatites Virais.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Falta de alguns itens de mobiliário, falta de segurança, principalmente em horários
noturnos, fins de semana e feriados.

3.6.7 – Vigilância em Saúde (Estrutura Funcional)
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Ação: Vigilância Ambiental

Versão: 001

Endereço: Avenida Monte Castelo, nº. 12 Bairro Independência
Descrição Planta Física: Imóvel de aproximadamente 140 m² dividido em Piso superior –
uma varanda, sala de recepção, sala de reunião, 04 salas de administração, sendo uma
com banheiro, área de circulação, copa, cozinha, e área de serviço, piso inferior –
garagem, 02 depósitos e 01 banheiro, o piso inferior possui ainda, entrada independente
pela Rua Urbano Caghin.

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br
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Horário de atendimento: 07:00 às 16:00 horas
Responsável: Salvador Pelicioni Vasconcelos
Atividades: Prevenção de endemias e proliferação de vetores
Área de abrangência: Prevenção de endemias e proliferação de vetores em Cachoeiro de
Itapemirim
População referenciada: Toda população do município, aproximadamente 201.000
habitantes.
Cargo

PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
Nº de Profissionais

Agente de Endemias
Coordenador de Área
Gerente
Operador Bomba UBV
Supervisor de Agente de
Endemias
Técnico em Serviços
Administrativos

110
1
1
6
12

Vinculo
1 Comissionado
1 Comissionado

1
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

 Pesquisa Entomológica:
 Levantamento de Índice: é realizado continuamente, em ciclos bimestrais junto com
o tratamento focal (LI+T). Idealmente, a coleta de larvas para determinar os índices
de infestação deve ser realizada em todos os imóveis com focos de mosquito;
 Pesquisa em Pontos Estratégicos: Local onde há grande concentração de
depósitos preferenciais para desova do Aedes aegypti, ou seja, local
especialmente vulnerável à introdução do vetor. Os pontos estratégicos após
identificados são cadastrados sendo inspecionados quinzenalmente com a
utilização de tratamento focal e perifocal quando necessário;
 Pesquisa em armadilhas: são depósitos com água estrategicamente colocados em
localidades negativas para Aedes aegypti com o objetivo de atrair as fêmeas do
vetor para a postura dos ovos. Estas armadilhas são monitoradas semanalmente.
Em cachoeiro o monitoramento é realizado nas localidades de Córego dos Monos
e Gironda.
 Tratamento a Ultrabaixo Volume – UBV: consiste na aplicação espacial de inseticida
a baixíssimo volume. Devido ao reduzido tamanho das partículas, este método de
aplicação atinge a superfície do corpo do mosquito mais extensamente do que outro
tipo de pulverização. Em cachoeiro é utilizado apenas nos bairros com maior Índice de
Infestação Predial (IIP) com o intuito de cortar a proliferação do vetor.
 Atendimento preferencial a denuncia: disponibilização de agentes motorizados para
atendimento a reclamações e denuncias recebidas via telefone atém de inspeção em
imóveis onde as equipes de LI+T encontram irregularidades de difícil solução;
 Supervisões: supervisões realizadas pela coordenação dos trabalhos com orientação
técnica e corretiva das ações desenvolvidas pelos agentes de endemias e pelos
supervisores de campo;
 Monitoramento de depósitos predominantes: Acompanhamento semanal dos tipos
depósitos onde foram encontrados focos de Aedes aegypti o que permite um melhor
direcionamento das ações e avaliação das atividades desenvolvidas gerando um
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melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis;
Ações de educação em saúde: palestras em escolas, associações de moradores,
empresas privadas e reforço de conscientização de moradores de imóveis positivos
para Aedes aegypti;
Vigilância de malária: promove exames para diagnostico de malaria. È realizado o
monitoramento com coleta de sangue em pacientes que estiveram em área de risco e
apresentaram sintomas de endemia;
Vigilância de Chagas: realiza pesquisa de triatomíneos no município conforme
classificação das áreas estabelecidas na estratificação de médio e alto risco. Realiza
borrifação em domicílios para controle de triatomíneos em área endêmica;
Vigilância de leishmaniose: monitoramento e acompanhamento de casos de
leishmaniose tegumentar americana;
Vigilância de Esquistossomose: monitoramento de casos de Esquistossomose;
Vigilância de raiva animal: realizar bloqueio de focos de raiva animal.

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Elevado número de faltas e afastamentos para tratamento de saúde dos servidores;
 Alta rotatividade de servidores e demora na reposição dos mesmos;
 Dificuldade de locomoção dos agentes dentro do município.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Versão: 001

Secretaria Municipal de Saúde
Ação: Vigilância Sanitária
Endereço: Rua Fernando de Abreu, s/n, Bairro Ferroviários

Descrição Planta Física: A Vigilância Sanitária Municipal funciona no prédio da Secretaria
Municipal de Saúde e ocupa 06 (seis) salas, sendo 05 (cinco) para serviços
administrativos e 01 (uma) sala de reunião com aproximadamente 20m2 para os Auditores
Fiscais Sanitários. Entre os equipamentos que compõem este setor, destacam-se 05
(cinco) computadores com acesso à Internet, 03 (três) impressoras, 02 (dois) ramais
telefônicos, 01 (um) aparelho de fax, 01 (um) veículo próprio, 05 (cinco) termômetros, 12
(doze) trenas e 01 (uma) máquina fotográfica digital.
Horário de atendimento: 07:00 horas às 16:00 horas
Responsável: Ricardo Rody Vianna - Gerente de Cadastro e Licenciamento
Valdir Rodrigues Franco – Diretor
Atividades: Realizar atividades de natureza especializada, utilizando o poder de polícia
sanitária, a fim de executar trabalhos necessários à fiscalização de vigilância sanitária,
vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, que envolvam conhecimentos gerais e
específicos com ações operativas de fiscalizar, notificar, autuar, emitir e extrair talões,
efetuar levantamentos, instruir processos, em benefício do exercício das funções
necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública.
Área de abrangência: Açougues; Supermercados e Similares; Comércio ambulante de
alimentos; Cantinas (serviços de alimentação para eventos privativos); Bufê (serviços de
alimentação para eventos e recepções); Restaurantes e similares; Padarias; Sorveterias;
Bares, lanchonetes e similares; Feiras livres; Peixarias; Distribuidora de água mineral
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br

w w w . ca ch o e i r o . e s. g o v. b r

97

Ci dade no va. Gen t e f el i z

Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

natural, água natural e água adicionada de saís; Distribuidora de alimentos; Posto de
medicamentos; Drogaria; Estabelecimento comercial de produtos saneantes
domissanitários sem fracionamento (supermercados, armazéns, postos de venda de
saneantes, lojas); Distribuidora de produtos saneantes domissanitários sem
fracionamento; Estabelecimento comercial de produto cosmético, de higiene pessoal e
perfume sem fracionamento (supermercados, armazéns, perfumarias, outros);
Estabelecimento de distribuição e armazenamento de cosmético, produto de higiene
pessoal, cosmético e perfume sem fracionamento; Estabelecimento comercial de artigos
médico-hospitalares (estabelecimentos que comercializam instrumentos cirúrgicos,
equipamentos de diagnóstico e produtos para a saúde em geral); Estabelecimento que
comercializa produtos para a saúde, diretamente ao consumidor (casas dentais, empresas
de ortopedia técnica, empresas de confecção de calçados ortopédicos; empresa de
comercialização de artigos ortopédicos); Estabelecimento de armazenamento de produto
para asaúde (depósitos de equipamentos, instrumentos de artigos médico-hospitalares tais
como tomógrafo, mamógrafo aparelhos de raios X, algodão, gaze, papel higiênico,
instrumental cirúrgico, gel para eletrocardiografia, produtos para correção estética e
embelezamento tais como toca térmica, secador de cabelo); Estabelecimento importador e
distribuidor de produto para a saúde em geral; Consultório médico e outros sem
procedimento invasivo adulto e/ou pediátrico; Lavanderia não hospitalar; Estabelecimento
de prótese odontológica; Estabelecimento de ensino Fundamental, Médio e Superior;
Salão de beleza, cabeleireira e barbearia; Estabelecimento de massagem;
Estabelecimento comercial de lentes oftálmicas (óticas); Estabelecimento Comercial de
Animais de Pequeno Porte (cão, gato, ave, peixe, outros); Academias de ginásticas,
musculação e congêneres; Clubes, Parques Aquáticos e Congêneres; Hotel, Motel e
Congêneres; Cinema, Teatro, Casa de Espetáculos e Congêneres; Orfanato; Ambulatórios
e/ou Consultórios Veterinários; Transporte de água para abastecimento humano; Demais
indústrias/distribuidoras de alimentos (produtos de origem vegetal, produtos de cereais,
amidos, farinhas, farelos, aditivos, aromatizantes/aromas; chocolates e produtos de cacau;
alimentos adicionados de nutrientes essenciais; embalagens virgens e recicladas; enzimas
e preparações enzimáticas; gelo; balas, bombons e gomas de marcar; produtos protéicos
de origem vegetal; óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal; açúcares e produtos
para adoçar; produtos de vegetais; produtos de frutas e cogumelos comestíveis; mistura
para preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo; especiarias; temperos e
molhos; café, chá e ervas); Envazadora de água mineral; Agroindústrias (exceto as
enquadradas na Lei nº 8.680, de 03 de dezembro de 2007 e Portaria 057-R, de 17 de
outubro de 2008 (SEAG); Cozinha Industrial; Farmácias de Manipulação; Farmácias
Manipulação e Homeopatia; Estabelecimento Distribuidor de medicamentos, drogas,
insumos farmacêuticos sem fracionamento; Distribuidora de produtos saneantes
domissanitários com fracionamento; Estabelecimento de distribuição e armazenamento de
cosmético, produto de higiene pessoal, cosmético e perfume sem fracionamento;
Consultórios e/ou Clínica médica com vacinação; Clínica e/ou consultório de fisioterapia;
Policlínica; Centro de saúde; Unidades básicas de saúde sem ESF/PSF; Unidades básicas
de saúde com ESF/PSF; Consultório Odontológico Municipal; Clínica especializada;
Ambulatório médico com procedimento invasivo (administração de medicamentos,
vacinação, curativos, retirada de pontos, colposcopia, cauterização, coleta de materiais
para exames, biópsias, anestesia); Consultório e/ou clínica odontológico com raios-X (que
mantém laboratório de prótese em anexo; que realiza apenas raios-X intra ou extra orais,
moldagens, fotos intra e extra bucais e outros); Estabelecimento industrial de lentes
oftálmicas (laboratório ótico); Laboratório clínico intra e extra hospitalar; Laboratórios de
Análises Citopatológicas; Laboratórios de Análises Anatomopatológicas; Laboratórios de
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Análises Citopatológicas e Anatomopatológicas; Serviços de tatuagem e piercing; Creche
e pré-escola; Comercio de Produtos Veterinários e Defensivos Agrícolas de interesse à
saúde.
Cargo

PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
Nº de Profissionais

Agente de Serviços Públicos
Municipais
Assistente Operacional de
Serviços
Auditor Fiscal Sanitário

Vinculo

02

2 efetivo

01

1 comissionado

27

21 efetivo
6 celetista
1 efetivo

Auxiliar de Serviço de apoio à
01
unidade de saúde
Diretor
01
1 comissionado
Motorista
01
1 comissionado
Técnico em Serviços
01
1 celetista
Administrativos
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Compreende, genericamente, a execução de atividades que dizem respeito ao
planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento de
programas de trabalho desenvolvidos ou a serem desenvolvidos, organização de
sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho
e assuntos correlatos relativas à área de atuação funcional; elaboração, execução e
acompanhamento de planos, programas, projetos, métodos e estratégias de trabalho
relativas a sua área de atuação funcional; execução de atividades relativas ao
planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as demandas dos
usuários dos serviços públicos municipais, aos objetivos da unidade organizacional
municipal e/ou à área de atuação funcional; acompanhamento da legislação aplicável
aos objetivos da unidade organizacional municipal e/ou à área de atuação funcional;
fiscalizar o cumprimento de obrigações relativas a legislação aplicável a
regulamentação sanitária municipal, estadual e federal; notificar e/ou autuar quando
houver o descumprimento explícito da legislação de saúde pública; realizar atividades
complementares e de apoio às de fiscalização quando necessárias; oferecer suporte
administrativo às atividades de fiscalização, quando necessárias; elaboração de
estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade organizacional;
prestação de assessoria em sua área de atuação funcional especializada aos dirigentes
das unidades organizacionais da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;
coordenação de equipes de trabalho por definição do Secretário Municipal; execução
de atividades de natureza burocrática de atendimento e orientações a usuários dos
serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua
área de habilitação profissional; operação dos equipamentos que sejam necessários ao
desempenho de suas atividades profissionais; execução das atividades que sejam
necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento,
encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e mail, registros,
informações escritas ou verbais, entre outras.
SITUAÇÕES ADVERSAS
 Apesar da aquisição de 01 veículo (caminhonete cabine dupla completa) exclusivo da
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VISA, o deslocamento dos Auditores Fiscais Sanitários dentro do território do município
ainda não é satisfatório, visto que necessitamos de mais automóveis para atender a
crescente demanda. Além disto, o cadastro dos estabelecimentos se encontra
desatualizado, fato que retarda as fiscalizações sanitárias. Outros aspectos importantes
envolvem a estrutura física da VISA, a qual não comporta os Auditores Fiscais
Sanitários, e a falta de profissionais para o setor administrativo da VISA.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Ação: Promoção e Prevenção em Saúde

Versão: 001

Endereço: Rua Fernando de Abreu, nº. 04 - Bairro Ferroviários.
Descrição Planta Física: 01 sala ampla dividida com divisória, abrigando todos os
computadores e arquivos vivos do setor na parte maior e a gerência do setor na parte
menor; 01 sala extremamente pequena (insuficiente) para arquivo morto e almoxarifado de
materiais gráficos, educativos, etc.; 01 sala exclusiva para o SIM conforme exigência da
SESA e MS.
Horário de atendimento: 07:00 às 16:00 horas
Responsável: Roberto Ferreira Póvoa
Atividades: Sistemas de Informação em Saúde, Vigilância Epidemiológica, Programas de
Saúde, Vigilância em Saúde do Trabalhador, Imunização, Tuberculose e Hanseníase.
Área de abrangência: Todo o território do município
População referenciada: 201.257 habitantes
Referência: Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Cargo

PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
Nº de Profissionais

Técnica de Enfermagem

02

Vinculo
1 Efetiva
1 Contrato
1 Efetivo
Comissionado

Agente de Serviços Públicos
01
Assistente Operacional de
01
Serviços
Assistente Técnico de Serviços
01
Comissionado
Auxiliar de Enfermagem
03
3 Efetivo
Odontóloga
01
Celetista
Nutricionista
01
Celetista
Auditor Fiscal Sanitário
01
Efetivo
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Alimentação dos Sistemas de Informação do MS (SIM, SINASC, SINAN, SISVAN,
SISPRENATAL,
SISCOLO,
HIPERDIA,
VIGIAGUA,
VIGISOLO,
VIGIAR,
VIGIDESASTRE);
 Busca Ativa e Notificação dos Agravos de Notificação Compulsória;
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Visitas Domiciliares;
Investigação dos Óbitos Materno-Infantil e Indeterminado;
Quimioprofilaxia das Meningites;
Gestão das DN’s e DO’s;
Monitoramento das Diarréias – MDDA;
Coleta semanal de amostras de água para análise laboratorial;
Busca ativa dos casos com exames preventivos alterados;
Ações previstas no Projeto do Rotavírus/Rotavac; (coleta e envio de amostras de fezes,
busca ativa das internações por diarréia no HIFA);
Elaboração de Relatórios Diversos para a SESA, SRSCI e Gabinete da SEMUS;
Divulgação de dados epidemiológicos para a imprensa conforme demandas
específicas;
Investigação de Surtos;
Monitoramento e acompanhamento de doenças emergentes;
Gerenciamento dos Serviços ligados à DIPRO (CEREST, IMUNIZAÇÃO,
TUBERCULOSE, HANSENÍASE);
Busca ativa semanal dos BAU’s nos Hospitais e PA’s;
Alimentação dos dados de medidas antropométricas no cadastro do Bolsa Família.

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Veículo do Setor remanejado para atendimento de outras demandas da SEMUS,
prejudicando o cumprimento das metas do setor;
 Computadores de qualidade baixa, dificultando a alimentação de dados importantes nos
bancos de dados Municipal, Estadual e Federal;
 01 Gerente desempenhando as funções de 02 Gerentes e 01 Diretor;
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Ação: Prevenção diagnóstico e tratamento da Hanseníase.

Versão: 001

Endereço: Governador Jones dos Santos Neves/ Santo Antônio-Cachoeiro de Itapemirim
Descrição Planta Física: 1 Recepção com 20m2, 1 Consultório médico com 45m2, 1 Sala
de Enfermagem/Arquivo/Farmácia com 15m2 e 1 banheiro com 3m2.
Horário de atendimento: 07:00Hs às 16:00Hs
Responsável: Adriana Caiado Machado
Atividades: Programa Municipal de Controle da Hanseníase
Área de abrangência: 254 mil Habitantes
População referenciada: Portadores da Hanseníase
Referência: Serviço de Controle da Hanseníase
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade
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Dermatologista

atendimento
Quinta-feira

12 pacientes

Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Enfermeiro
Técnico De Enfermagem
Farmacêutico/Bioquímico

01
01
01
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Diagnostico dos casos suspeitos de Hanseníase e acompanhamento
tratamento.

1 Efetivo
1 Contrato
1 Contrato
dos pacientes em

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Falta de aparelho de telefone com fax para transferências de prontuários de pacientes
para outros municípios ou estados, recebimento e envio de documentos;
 Falta de vale transporte para pacientes compareçam as consultas e exames;
 Falta de uma Assistente Social para acompanhamento social dos pacientes e
conhecimento das reais condições dos pacientes de Hanseníase.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Ação: Prevenção diagnóstico e tratamento da Tuberculose

Versão: 001

Endereço: Governador Jones dos Santos Neves/ Santo Antônio-Cachoeiro de Itapemirim
Descrição Planta Física: 1 Recepção com 20m2, 1 Consultório médico com 45m2, 1 Sala
de Enfermagem/Arquivo/Farmácia com 15m2 e 1 banheiro com 3m2.
Horário de atendimento: 07:00Hs às 16:00Hs
Responsável: Michelle Furtado Coelho
Atividades: Programa Municipal de Controle da Tuberculose
Área de abrangência: 254 mil Habitantes
População referenciada: Portadores de Tuberculose
Referencia: Serviço de Controle da Tuberculose
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
MÉDICO
Especialidade

Total atendimento

Pneumologista

Dias de
atendimento
Terça-feira

Pediatra

Terça e sexta-feira.

12 pacientes dia

Cargo

Nº de Profissionais

Vinculo

Técnico De Enfermagem

1

1 Efetivo
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Enfermeira
1
1 Contrato
Farmacêutico/Bioquímico
1
1 Contrato
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
Busca de sintomático respiratório, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos
casos de Tuberculose.
Consulta de Enfermagem a esses pacientes;
Consulta de Enfermagem aos comunicantes de pacientes, que possivelmente possam
estar infectados pela Tuberculose.
Acolhimento de pacientes sintomáticos respiratórios sob investigação da patologia;
Aconselhamento no que diz respeito à transmissibilidade das patologias;
“Busca Ativa” em locais insalubres como asilos de periculosidade como delegacias e
penitenciárias;
Controle de contatos, busca de faltosos/ abandono, quimioprofilaxia;
Consulta de Enfermagem a pacientes diagnosticados que já começaram de tratamento;
Consultas a pacientes com tuberculose multi drogas resistentes;
Consultas a pacientes HIV/ tuberculose;
“Visitas Domiciliares” em locais insalubres, onde grande parte da família encontra-se
doente;
Serviços que realizam ou referenciam a realização de exames (baciloscopia, cultura);
Radiografia de tórax;
Laboratório que realiza baciloscopia segundo as normas do Ministério da Saúde;
Utilização do Livro de Registro de Baciloscopias e o Manual de Baciloscopia do
Ministério da Saúde e está integrado a rede laboratorial de TB do Estado seguindo
normas de controle de qualidade;
Notificação dos casos de tuberculose através da Ficha Individual;
Investigação, registro no livro de registro e controle dos casos de tuberculose para
controle e acompanhamento do tratamento;
Conta com uma equipe mínima: médico, enfermeiro e técnico de enfermagem;
Notifica casos de tuberculose através do SINAN; Realiza manutenção do banco de
dados do SINAN com a inclusão periódica das variáveis de acompanhamento do caso
utilizando a tela de acompanhamento do SINAN;
Consolida os dados e análise epidemiológica;
Encaminha bimestralmente o mapa de controle de estoques de medicamentos para o
Departamento de Farmácia;

SITUAÇÕES ADVERSAS
 Ambulâncias para pacientes para consultas de pacientes MDR na referencia em Vitória;
 Transporte para reuniões para técnicos do PMCT;
 Falta de aparelho de telefone com fax para transferências de prontuários de pacientes
para outros municípios ou estados, recebimento e envio de documentos;
 Falta de vale transporte para pacientes compareçam as consultas e exames;
 Falta de uma Assistente Social para acompanhamento social dos pacientes e
conhecimento das reais condições dos pacientes de Tuberculose;
 Dificuldades para a marcação de consultas e exames especializados inerentes as
patologias associadas ao agravo da Tuberculose;
 Dificuldades de realização de visitas domiciliares (veículo);
 Dificuldades de Implementação da descentralização do atendimento da Tuberculose na
Atenção Básica.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Assunto: Funcionamento da Rede de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Ação: Promoção de Saúde Bucal

Versão: 001

Endereço: Escolas públicas da rede municipal e estadual.
Horário de atendimento: 07:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas.
Responsável: Christiane Athayde Herkenhoff
Atividades: Atendimento odontológico preventivo coletivo.
Área de abrangência: Município de Cachoeiro de Itapemirim
População referenciada: Aproximadamente 27.000 alunos da rede pública de ensino.
PROFISSIONAIS LOTADOS NA UNIDADE
Especialidade
Clinico geral
Clínico geral
Clínico geral
Clínico geral
Clínico geral
Clínico geral
Clínico geral
Clínico geral

ODONTÓLOGO
Dias de
atendimento
Segunda à sexta-feira
Segunda à sexta-feira
Segunda e quarta-feira
Segunda à sexta-feira
Segunda à sexta-feira
Segunda à sexta-feira
Segunda à sexta-feira
Segunda à sexta-feira
OUTROS CARGOS

Total atendimento

2.153 alunos mês

Auxiliar Serviço de Consultório
04
4 Efetivo
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
 Atividades educativas, coletiva, com ações de promoção e prevenção à saúde
(palestras);
 Ação coletiva de aplicação tópica de flúor gel;
 Ação coletiva de escovação dental, com oferta de escova e creme dental.
(Ações realizadas nos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, com a
supervisão de um ou mais profissionais de saúde).
SITUAÇÕES ADVERSAS
 A maioria das escolas públicas do município não possui escovódromo;
 O transporte do material a ser utilizado é realizado pelo próprio profissional de saúde.

3.6.8 – Serviços de Transporte Sanitário
A partir de estudos técnicos realizados ao longo de 2009 foi identificada a utilização
inadequada dos veículos de transporte sanitário, especialmente tipo ambulância.
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Com base nas informações coletadas o serviço passou por um processo de
reestruturação e qualificação, adequando-o a demanda e a legislação pertinente, em
especial as Portarias nº. 1020 e 2048/2009, cabe destacar que o serviço de
Transporte Sanitário (TS) em Cachoeiro de Itapemirim está dividido em duas áreas
distintas: O Serviço de Transporte Sanitário (TS) e o Serviço de Transporte
Urgência e Emergência.
O Transporte Sanitário e um serviço destinado aos pacientes que não apresentam
risco de vida, que necessitam de remoção simples entre as unidades de saúde
locais e/ou de suas residências para as unidades de saúde, além de ser de caráter
eletivo.
O transporte sanitário de pacientes pelo sistema público está estruturado para
viabilizar o deslocamento dos usuários do sistema de saúde, conforme suas
necessidades, visando melhorar o acesso, a integração entre os serviços e a
racionalização dos custos. Este serviço tem a finalidade de organizar a utilização do
transporte assistencial de saúde em Cachoeiro.
O Sistema Municipal de Transporte Sanitário (SMTS) é uma iniciativa do Governo
Municipal para apoiar o Sistema Único de Saúde (SUS). Incluindo transporte e
logística, o Sistema visa transportar os usuários de suas residências para a Unidade
de Saúde onde, mediante agendamento prévio, realizarão tratamento clinico, o que
permite um eficaz controle gerencial e garante, além do conforto, segurança para o
usuário.
O paciente munido dos documentos comprobatórios do tratamento comparece a
sala da Gerência de Transporte ou a Unidade de Saúde da Família a qual está
vinculado para solicitar o serviço de transporte, é realizado uma análise do perfil
social e uma análise da condição de saúde por um profissional de saúde,
geralmente um Enfermeiro e comprovado sua condição é realizado um cadastro no
sistema de Acompanhamento de Tratamento de Pacientes Crônicos e o mesmo
passa a ter seu agendamento conforme sua necessidade diária.
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O serviço visa atender os pacientes em tratamento de doenças crônicas tais como:
Quimioterapia, Radioterapia, Hemodiálise e Fisioterapia.
O serviço conta com Dois automóveis do tipo passeio, e 2 equipes de 3
motoristas(cada) que trabalham em forma de revezamento garantindo dessa forma o
atendimento integral da população nos seguintes horários de Segunda `a Sábado:
Motoristas 1 - 05:00 as 11:00h
Motoristas 2: 11:00 às 17:00 h
Motoristas 3: 16:30 às 22:30h.
O Transporte Urgência e Emergência está estruturado conforme mapa a seguir,
visa atender os pacientes vitimas de intercorrências clinicas que necessitam de
atendimento médico de urgência tendo como diretrizes operacionais:
1 – Encaminhar corretamente o paciente;
2 – Ao ponto de atenção certo;
3 – Pronto para assistência mais eficaz;
4 – No menor tempo possível.
Este serviço conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde, observada a legislação
considera:
 Urgência – são condições graves, mas geralmente não são
perigosas, se o atendimento médico tiver uma pequena demora, o
atendimento deve ter inicio num período entre 20 minutos e 2
horas, exemplo: queimaduras, fraturas maiores, grau diminuído
de consciência, dentre outras.

 Emergência – são condições potencialmente ameaçadoras á
vida e necessitam de atendimento médico o mais breve possível,
exemplo:

dificuldade

respiratória,

hemorragia

grave,

envenenamento ou uso excessivo de drogas, dentre outras.
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Figura 3
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Nesse novo modelo, o município está dividido em duas macrorregiões. A primeira
tem os atendimentos direcionados para o Pronto Atendimento de Itaoca e contempla
a cobertura das localidades de Burarama, Coutinho, Pacotuba, Conduru, São
Vicente, Monte Verde e Independência. A segunda macroregião tem os
atendimentos de urgência direcionados para o Pronto Atendimento Paulo Pereira
Gomes (PPG) e contempla o restante do município. O serviço dispõe de três
ambulância estrategicamente estacionadas no Pronto Atendimento do centro de
Saúde Paulo Pereira Gomes, duas no Pronto Atendimento de Itaoca e uma nos
distritos de Conduru, Burarama, Soturno e Córrego dos Monos.
3.7 - Perfil Epidemiológico de Cachoeiro de Itapemirim
3.7.1 - Caracterização da Saúde Municipal
No ano de 2009 nasceram 2.806 crianças residentes no município. Houve um
aumento de 1,70% no número de nascidos vivos em relação a 2008. O número de
gestantes com 4 a 6 consultas de pré-natal reduziu em 0,6%. Em contrapartida o
número de gestantes com mais de 7 consultas de pré-natal aumentou em 0,5%.
Infelizmente o número de gestantes com nenhuma consulta de pré-natal aumentou
em 0,5%, reforçando a necessidade de investir no aumento da cobertura da
Estratégia de Saúde da Família, notadamente no Programa de Agentes
Comunitários de Saúde, pois, são estes profissionais que quando atuantes e
capacitados operam as mais eficientes ações de conscientização e captação dos
usuários SUS, o que pode possibilitar dentre outros fatores o aumentando a adesão
ao pré-natal.
Faixa etária

Nascimentos – 2009
Peso ao nascer
Nascidos vivos

Nascidos vivos

(mãe)

Nº

%

(Kg)

Nº

%

10 a 14

18

0,64

< 500

3

0,11

15 a 19

455

16,22

500 a 999

15

0,53

20 a 24

806

28,72

1000 a 1499

22

0,78

25 a 29

726

25,87

1500 a 2499

230

8,20
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30 a 34

519

18,50

2500 a 2999

673

23,98

35 a 40

212

7,56

3000 a 3999

1.744

62,15

40 a 49

70

2,49

≥ 4000

119

4,24

2.806

100,00

2.806

100,00

TOTAL

TOTAL

Fonte: Tabnet /ES

Fonte: Tabnet /ES

Tabela 14

Tipo de
parto

Nascidos vivos
Nº

%

Normal

676

24,09

Cesário

2.129

Ignorado
TOTAL

Consultas de pré-natal

Nascidos vivos
Nº

%

Nenhuma

34

1,21

75,87

1a3

223

7,95

1

0,04

4a6

1.176

41,91

2.806

100,00

Maior de 7

1.306

46,54

Não Informado/Ignorado

67

2,39

TOTAL

2.806

100,00

Fonte: Tabnet /ES
Tabela 15

Fonte: Tabnet /ES
Tabela 16

3.7.2 – Morbidade Hospitalar e Ambulatorial
A maior causa de internações segundo capítulo do CID 10 em 2009 foi por gravidez,
parto e puerpério. A segunda maior incidência de internações do município foi por
transtornos mentais e comportamentais (alcoolismo, usuários de drogas, etc). Houve
uma redução deste número em relação ao ano passado da ordem de 87,51% (852
em 2009 X 6.820 em 2008), embora a tendência fosse de aumento. Isso se deve
provavelmente ao novo modelo de assistência em saúde mental proposto pelo MS
que prioriza o atendimento destes pacientes nos diversos tipos de CAPS e
desestimula a internação. Causas externas também são responsáveis por grande
parte das internações. Isto é devido ao alto número de acidentes e tentativas de
homicídios registrados no município.
Internações segundo capítulo do CID-10 – 2009
Capítulo CID-10
I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias
Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br

w w w . ca ch o e i r o . e s. g o v. b r

Internações

%

532

4,70

109

Ci dade no va. Gen t e f el i z

Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

II - Neoplasias (tumores)

738

6,52

IV – Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

317

2,80

V - Transtornos mentais e comportamentais

852

7,53

IX – Doenças do aparelho circulatório

1468

12,97

X – Doenças do aparelho respiratório

1142

10,09

XI – Doenças do aparelho digestivo

959

8,47

XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo

142

1,25

XIV - Doenças do aparelho geniturinário

651

5,75

XV - Gravidez parto e puerpério

2255

19,93

XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal

170

1,50

XIX – Lesões, envenenamentos e algumas outras causas
externas

1406

12,42

Outros capítulos

684

6,04

11316

100,00

TOTAL
Fonte: Tabnet /ES
Tabela 17

3.7.3 – Principais Agravos de Notificação Compulsória

Na tabela abaixo podemos observar que o maior agravo notificado em 2009 foi
atendimento antirrábico humano, seguido de Varicela (Catapora). Houve três casos
de sífilis congênita o que significou um aumento de 50% em relação a 2008. O
número de notificações ainda é muito abaixo do real, devido principalmente aos
baixos índices de notificação, principalmente na rede privada de saúde. Existe a
necessidade de implementar ações no sentido de aumentar a conscientização de
todos os profissionais de saúde a respeito da importância de realizar as notificações
sempre que identificar uma suspeita de agravo de notificação compulsória.
Principais Agravos de Notificação Compulsória – 2009
Agravos/ Doenças

Nº de casos

(Notificados)

Suspeitos Confirmados

Acidente de trabalho com exposição a material biológica

41

41

Acidente por animais peçonhentos

11

11
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AIDS

29

29

Atendimento anti-rábico

576

576

6

6

161

11

Doenças exantemáticas – Rubéola

5

1

Esquistossomose

2

2

Febre maculosa

1

0

Hanseníase

18

18

Hepatites virais

21

16

Intoxicação exógena

6

5

Leishmaniose tegumentar americana

0

0

Leptospirose

18

5

Meningite – Doenças meningocócicas

0

0

Meningite – Outras meningites

13

11

Rotavírus

113

16

Sífilis Congênita

3

3

Tuberculose

95

95

Varicela

428

428

TOTAL

1547

1274

Coqueluche
Dengue

Fonte: SINAN /DIPRO
Tabela 18

3.7.4 – Mortalidade Geral

Em Cachoeiro de Itapemirim, seguindo a tendência Estadual e Federal, a maioria
dos óbitos ocorre por doenças do aparelho circulatório seguidas pelas neoplasias
(câncer) e pelas causas externas. Isso nos mostra a necessidade de campanhas e
ações preventivas e educacionais, principalmente voltadas para a segurança no
trânsito, prevenção de drogas, hábitos de vida saudáveis, dentre outras. É preciso
buscar ações intersetoriais para tentar diminuir as mortes causadas pela violência
gerada pelos problemas sociais.
Mortalidade Geral (Proporcional por causas) – 2009
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Causas (CID-10)

Nº

%

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

28

2,59

Neoplasias (tumores)

206

19,09

Doenças sangue órgãos
imunitário

hematológicas e transtorno

5

0,46

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

116

10,75

Transtornos mentais e comportamentais

16

1,48

Doenças do sistema nervoso

36

3,34

Doenças do aparelho circulatório

314

29,10

Doenças do aparelho respiratório

111

10,29

Doenças do aparelho digestivo

44

4,08

Doenças da pele e do tecido subcutâneo

1

0,09

Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo

2

0,19

Doenças do aparelho geniturinário

12

1,11

Algumas afecções originadas no período perinatal

18

1,67

Malformação congênita,
cromossômicas.

deformidade

e

anomalias

9

0,83

Doenças mal definidas

19

1,76

Causas externas (acidentes, homicídios e suicídios)

142

13,16

1.079

100

TOTAL
Fonte: Tabnet /ES
Tabela 19

Mortalidade proporcional – 2009
Faixa Etária

Casos
Nº

%

Menor de um ano

32

2,98

De 1 a 4

5

0,47

De 5 a 9

9

0,84

De 10 a 19

11

1,03

De 20 a 49

209

19,48

Maior de 49

807

75,21

1.073

100,00

Total
Fonte: SINAN /DIPRO
Tabela 20
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Conforme se espera, o maior número de óbitos ocorreu na faixa etária após 49 anos
por doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e câncer. Já na faixa etária de 20
a 49 anos os óbitos ocorrem em sua maioria por causas externas (acidentes de
moto, carro e homicídios).

3.7.5 – Mortalidade Infantil (neonatal e pós-neonatal) – 2009

Observa-se na tabela abaixo que ao longo dos anos existe um número alto de óbito
neonatal precoce. Essa tendência se manteve em 2009. Isso acontece devido às
falhas no pré-natal, dificuldades da mãe em marcar as consultas puerperais, por
falta de informação ou mesmo por desinteresse. Já os óbitos pós-neonatais ocorrem
em sua maioria por cardiopatias e septicemia. Este dado nos indica a necessidade
de efetivar ações no sentido de redução destes números. A Macro Região Sul
possui atualmente a maior mortalidade infantil do Espírito Santo puxado
principalmente pela Micro Guaçui. A implantação do Plano Diretor da Atenção
Primária pela SESA em parceria com os municípios deve contribuir para reduzir
estes números.
Mortalidade Infantil (neonatal e pós-neonatal)
COMPONENTES
Ano de
ocorrência

Neonatal precoce

Neonatal Tardia

Pós-neonatal

(0 a 7 dias)

(8 a 28 dias)

(até 11 meses e 29
dias)

2003

36

9

15

2004

26

13

15

2005

28

5

18

2006

21

11

14

2007

23

8

16

2008

23

8

23

2009

15

9

28

Fonte: Tabnet /ES
Tabela 21
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3.7.6 – Cobertura vacinal – 2009
A cobertura vacinal está de acordo com as metas previstas. A meta de BCG
extrapolou em 58,13% devido à estratégia de aplicar a vacina BCG aos RN’s nos
hospitais. Com isso vacinamos também as crianças de outros municípios nascidas
nos hospitais de Cachoeiro de Itapemirim. A única meta não atingida foi a de Pólio
na 1ª etapa da campanha, porém este índice foi compensado na vacinação de
rotina.
Cobertura vacinal
Vacina (Crianças até 5
anos)

Previsto

Alcançado

Nº

%

Nº

%

BCG

2823

95

4464

158,13

Hepatite “B”

2712

95

2712

100,00

Pólio – 1ª Etapa

15267

95

13263

86,87

Pólio – 2ª Etapa

15267

95

14382

94,20

Pólio – Rotina

2823

-

2920

103,44

Influenza – Idoso

20247

80

16786

82,91

Total
Fonte: PNI (Programa Nacional de Imunizações)
Tabela 22

3.7.7 – Programação de Ações Prioritárias de Vigilância em Saúde – (PAPVS)/Situação das ações / indicadores pactuados
Avaliação do Desempenho das Ações – 2009

1. Notificação
2. Investigar
3. Diagnostico Laboratorial de agravos de saúde
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Avaliação

Indicador

Alcançado

Indicadores pactuados segundo eixos de atuação

Notificar 100% dos
agravos de notificação
compulsória

100%

B

Investigar 100% dos
óbitos maternos

100%

B

100%

100%

B

Meta
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pública
4. Vigilância Ambiental/ Epidemiológica

1 relatório anual

100%

1 relatório anual

100%

2 relatórios semestrais

100%

1 lote mensal

100%

B

6. Monitoramento de agravos de relevância
epidemiológica

100%

100%

B

7. Alimentação e manutenção de sistemas de
informação

100%

100%

B

Enviar 1 relatório anual do VIGIAR
Enviar 1 relatório anual do VIGISOLO
Enviar 2 relatórios semestrais
5. Imunizações

B

Fonte: SEMUS/DIPRO
Tabela 23

Critérios utilizados para avaliação (B - Bom, R - Regular e I - Insuficiente)
Abaixo de 50% das ações/ indicadores: I
Alcançou 50% das ações/ indicadores: R
Acima de 50%das ações/ indicadores:

B

Avaliação dos resultados alcançados
Ações / Indicadores da PAP-VS

Meta

Resultado

100%

100%

NA

NA

100%

100%

100%

100%

1. Notificação
Proporção de casos de sífilis em gestante notificados
2. Investigação
Proporção de casos de PFA detectados com uma amostra de fezes
coletada até o 14º dia do início da deficiência motora
NO. de remessas regulares de notificação positiva ou negativa e
investigação de surtos de dtha ( municípios com mais de 100 mil
habitantes)
3. Diagnostico Laboratorial de agravos de saúde pública
Proporção de casos suspeitos de sarampo e rubéola investigados
laboratorialmente por meio de sorologia
4. Vigilância Ambiental
Relatório anual de cadastro de área com população exposta ao solo
contaminado (VIGISOLO) de municípios com população maior ou
igual a 100 mil habitantes
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Relatório semestral de vigilância da água para consumo humano
(VIGIÁGUA) de municípios com população maior ou igual a 100 mil
habitantes e municípios elegíveis para o VIGISUS

1 relatórios

No. de sistemas de abastecimento cadastrados

100%

100%

No. de soluções alternativas cadastradas

70%

50%

No. de análises de cloro residual livre para avaliação da qualidade
da água para consumo humano realizada

318

244

No. de análises de turbidez para avaliação da qualidade da água
para consumo humano realizada

318

280

No. de análises microbiológicas para avaliação da qualidade da
água para consumo humano realizada

240

282

No. de relatório de controle da qualidade da água para consumo
humano por sistema de abastecimento

1 por mês

Avaliação: O Vigiágua realizou as coletas de vigilância até o mês de setembro. A partir de
outubro o LACEN esteve sem o kit para análise da água, o que impossibilitou o cumprimento
das metas destacadas.
5. Imunizações
Vacinação
Proporção de crianças < de 5 anos vacinados na 1ª etapa da
campanha anual de poliomielite.

90%

86,87%

Proporção de crianças < de 5 anos vacinadas na 2ª etapa da
campanha anual de poliomielite.

90%

94,20%

Proporção da população idosa (60 anos e +) vacinados contra
influenza.

80%

82,91%

Avaliação:
6. Monitoramento de agravos de relevância epidemiológica
No. de relatórios semanais de MDDA
No. de relatórios semanais de Meningite
No. de relatórios semanais de Dengue

1 por semana

o

N . de relatórios semanais de Doenças Exantemáticas
No. de relatórios semanais de PFA
7. Alimentação e manutenção de sistemas de informação
No. de óbitos captados pelo sistema de informação sobre
mortalidade

NA

No. de nascimentos captados pelo sistema de informação sobre
nascidos vivos

2.806
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No. de envio regular do banco de dados do SINAN
No. de envio regular do banco de dados do SIM
No. de envio regular do banco de dados do SINASC

1 lote semanal
NA
1 lote mensal

Avaliação: O SIM não é alimentado no município,mas pelo estado. Os lotes do SINASC e
SINAN são enviados rigorosamente nos períodos determinados.
Fonte: DIPRO
Tabela 24

Os únicos índices não alcançados foram nas análises de água (cloro residual livre e
turbidez). Estes itens ficaram abaixo da meta devido à falta de kits para análise no
laboratório da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim. Os
demais itens estão dentro do previsto.

3.8 – Saúde Materno Infantil

A secretaria Municipal de saúde avalia como fator de impacto sobre a saúde
materno infantil as ações realizadas no bojo dos programas PAC’S e ESF para
melhorar os indicadores do município, especialmente na área de saúde da mulher e
da criança. Estas ações passam pela implementação das Redes de Atenção à
Saúde da Mulher e da Criança e pelo fortalecimento da Atenção Primária. A
quantidade crescente de áreas descobertas vem dificultando a implementação dos
programas de pré-natal, câncer de colo de útero, câncer de mama, hiperdia, dentre
outros. É preciso uma mobilização junto ao Governo do Estado no sentido de ajudar
os municípios no financiamento da Atenção Primária para melhorar esta cobertura.

3.9 – Saúde do Adulto e do Idoso

Em Cachoeiro de Itapemirim o Programa Saúde do Idoso já iniciou seu processo de
implantação. A Secretária Municipal de Saúde designou uma profissional de saúde
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para assumir a Coordenação deste programa e a mesma já elaborou o projeto,
solicitou material de divulgação ao MS e SESA e foi inserida dentro da Coordenação
da Estratégia Saúde da Família o que certamente trará um ganho de produtividade
na implementação das ações que deverão ser desenvolvidas em sua grande maioria
pela ESF.
O programa Saúde do Homem começa a ser organizado pela SESA em alguns
municípios do Estado que foram contemplados com um recurso do MS para realizar
estas ações, dentre estes Cachoeiro de Itapemirim, que foi contemplado com R$
72.000,00. O primeiro plano de trabalho já foi elaborado e está sendo analisado pela
Coordenação deste Programa na SESA.

3.10 – Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis – 2009

Doenças Crônicas Não Transmissíveis

Masc.

Diabetes mellitus

Fem.

Total

42

50

92

Desnutrição

5

9

14

Alcoolismo

9

2

11

Doença reumática crônica do coração

0

1

1

Doenças hipertensivas

12

20

32

Infarto agudo do miocárdio

61

25

86

Outras doenças isquêmicas do coração

16

10

26

Doenças de circulação pulmonar

3

10

13

Miocardiopatias

6

7

13

Insuficiência cardíaca

18

10

28

Doenças cerebrovasculares

45

48

93

Aneurisma e dissecção aorta

2

3

5

219

195

414

TOTAL
Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)
Tabela 25

3.11 – Mortalidade por causas externas em Cachoeiro de Itapemirim – 2009
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Mortalidade por Causas Externas

Masc.

Fem.

Total

Acidentes de transito transporte

38

8

46

Quedas

12

10

22

Outros acidentes

23

5

28

2

2

4

30

7

37

3

4

7

108

36

144

Suicídios
Homicídios
Lesões intencionais indeterminada
TOTAL

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)
Tabela 26

3.12 – AIDS

O perfil epidemiológico do município referente à AIDS, no período que compreende
1993 a 2008, se compõe de 402 casos notificados ao longo da epidemia em
Cachoeiro de Itapemirim. Em relação aos óbitos por AIDS no município se
mantiveram em:
2005  9 óbitos;
2006  4 óbitos;
2007  7 óbitos;
2008  3 óbitos.
A taxa de mortalidade por AIDS (100.000 habitantes) do município se manteve em:
2006  2,0;
2007  3,5;
2008  1,5.
Percebe-se que houve uma oscilação nos óbitos, porém com queda nos números de
óbitos. Isto significa dizer que o município tem uma boa qualidade no SAE (Serviço
de Assistência Especializada).
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A taxa de incidência de Cachoeiro de Itapemirim (nº doentes/100.000 hab.) esteve
11,6 (em 2006), 17,4 (em 2007) e 8,0 (em 2008). (Fonte SESA/DST/AIDS). Está um
pouco acima da taxa de incidência do ES, que em 2008 esteve em 6,53, mas
percebe-se uma queda da taxa de incidência no município, que em 2007 estava em
17,4 e em 2008 passou para 8,0. A partir de agosto de 2008 a população está tendo
maior acesso às ações de assistência do Programa Municipal de DST/AIDS devido a
sua nova sede, estruturação com atendimento multidisciplinar e intensificação das
testagens de HIV, VDRL, HEPATITE B e C.
Do total dos casos de AIDS entre os anos de 1990-2008, 66,6% são do sexo
masculino, mas esta proporção vem se modificando a partir de 2006, haja vista os
casos de AIDS do sexo feminino totalizarem 50% em 2007, apresentando uma razão
por sexo de 1/1. Em relação a faixa etária, o maior número de casos de AIDS está
na população entre 30 a 34 anos, seguida da faixa etária acima dos 40 anos.
Continua chamando à atenção o número de casos de AIDS na faixa etária dos 20 a
24 anos, ficando claro que os jovens estão sendo infectados cada vez mais cedo.
Quanto a sífilis congênita, em 2006 (2 casos), em 2007 (7 casos) e em 2008 (1
caso). (Fonte: SESA/DST/AIDS). Essa oscilação tem relação com a grande
rotatividade de profissionais no serviço de saúde de atenção primária municipal e
com falhas na notificação municipal. Por outro lado o município no ano de 2006
aderiu a Campanha Nacional Elimina Sífilis, oferecendo a toda a população do
município tanto a sede quanto os distritos.
O município apresenta uma deficiência quanto à mensuração dos dados referente a
gestantes: os laboratórios terceirizados não fornecem informações que possibilitem
avaliar o total de gestantes que realizaram o teste de VDRL. Em contrapartida o
município possui maternidade própria. As gestantes são referenciadas para o
Hospital Evangélico e Hospital Santa Casa de Misericórdia.
Quanto ao acesso aos insumos de prevenção em 2006 foram distribuídos 187.870
preservativos, em 2007 foram 318.311 preservativos e em 2008 foram 220.129
preservativos. Observa-se que em 2007 houve um aumento muito grande na
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distribuição de preservativos, devido à intensificação na mobilização do dia 1º de
dezembro daquele ano.
O SPE – Saúde e Prevenção nas Escolas tiveram inicio em Agosto de 2009, durante
a realização do I Congresso Sul Capixaba de Prevenção as DST/AIDS, no qual
trouxe muitos benefícios para o município, capacitando 140 profissionais entre
saúde e educação.

3.13 – Dengue e Leishmaniose

A situação da Leishmaniose em Cachoeiro de Itapemirim está controlada embora a
vigilância tenha que ser permanente já que alguns municípios vizinhos apresentam
alguns casos, principalmente a localidade de Alto Gironda (Vargem Alta) que faz
fronteira com nosso distrito de Gironda e recentemente apresentou um surto. A
Vigilância Ambiental e o Centro de Controle de Zoonoses efetuam monitoramento
permanente e realizam bloqueio dos casos notificados.
A situação da dengue é um pouco mais complexa uma vez que o município é
considerado de alto risco para dengue em função de seu clima quente, elevado
índice pluviométrico e relevo acidentado. Cachoeiro de Itapemirim já enfrentou duas
grandes epidemias: em 2002 com 10.541 casos confirmados e 2008 com 6.585
casos confirmados. Alguns fatores prejudicam o combate ao vetor sendo os
principais a falta de envolvimento da população no combate ao vetor (mais de 90%
dos focos estão dentro das residências e/ou nos quintais) e outro a precariedade do
vínculo empregatício dos agentes de endemias que ocasionam um “turn-over”
elevado contribuindo para aumentar a descontinuidade das ações. Em 2009 a
situação ficou controlada com apenas 15 casos confirmados sendo 4 importados de
outros municípios. Em 2010 a situação se agravou com um surto na região do IBC
onde até a semana epidemiológica 35 tivemos 1.439 casos confirmados em todo
município. O grande desafio da dengue ainda está por vir com a entrada do sorotipo
DEN 4 que há 28 anos não entrava no Brasil e traz consigo um grande risco de
epidemia em razão da falta de imunidade para este sorotipo.
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4 – Determinantes e condicionantes de saúde
A elaboração do Plano Municipal de Saúde, em consonância com os propósitos do
Sistema de Planejamento do SUS, traz para cada nível de gestão desafios
específicos, em Cachoeiro um dos principais desafios certamente é a busca pelo
autoconhecimento capaz de transformar o PMS-CI em verdadeira ferramenta de
gestão.
Neste sentido, a busca pelo autoconhecimento traz o exemplo e a inspiração do
processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde/PNS 2008/2009-2011 o qual
pela simplicidade e objetividade em muito direciona a construção deste PMS-CI
levando inclusive a transcrição de alguns trechos, com adaptações, como o que
segue:
A compreensão do conceito ampliado de saúde – que transcende as concepções
strito sensu biomédicas do processo saúde-adoecimento-cuidado - envolve fatores
determinantes e condicionantes como alimentação, moradia, saneamento ambiental,
trabalho, renda, educação, transporte, lazer, meio ambiente, acesso a bens e
serviços essenciais. A pessoa é vista, assim, em sua totalidade. Os determinantes e
condicionantes de saúde são objeto de atenção internacional e nacional (apud PNS
pg 72)
Segundo definição da Comissão nacional sobre Determinantes Sociais – CNDS, os
determinantes sociais da saúde “são os fatores sociais, econômicos, culturais,
étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de
problemas de saúde e seus fatores de risco na população”.
Retornando as considerações sobre o processo de elaboração do PMS-CI, outro
desafio importante é a conciliação entre as atribuições de execução direta de
serviços de saúde fortemente presente e em certo momento signatária de demandas
que dificultam um processo mais intenso de planejamento que vai de encontro às
necessárias ações de gestão fundamentais para o desenvolvimento e qualificação
da oferta de serviços de saúde adequados as demandas dos usuários SUS.
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As iniqüidades na distribuição de riqueza no Brasil, que se refletem e se constatam
também em Cachoeiro, principalmente nos interiores dos Distritos que compõem o
município, geram altos índices de pobreza que, por sua vez, levam á falta de acesso
a bens materiais e a condições assenciais à saúde, à ausência de oportunidade e de
possibilidades de opção, á baixa participação e mobilização social e à alta
vulnerabilidade frente a adversidades.
No âmbito especifico do SUS, é importante registrar a persistência de problemas, ao
lado dos avanços logrados, que demandam novas medidas do processo de
aperfeiçoamento do sistema de saúde. Tais problemas relacionam-se diretamente
com os objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS, que deve ser
incorporada a processo de gestão em saúde nos municípios a fim colaborar para o
desenvolvimento do SUS, em especial no que tange a qualidade de vida da
população a partir do Sistema Único de Saúde. Entre esses problemas, destacamse:
 fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes
profissionais;
 modelo de atenção impessoal, centrado na relação queixa-conduta, com
acolhimento e mecanismos de responsabilização frágeis;
 fragmentação da rede assistencial, dificultando a complementaridade entre a
rede básica e o sistema de referência;
 precária internação nas equipes e despreparo para lidar com a dimensão
subjetiva nas práticas de atenção;
 baixo investimento na qualificação dos trabalhadores, especialmente no que
se refere á gestão participativa e ao trabalho em equipe;
 insuficiente atenção aos direitos dos usuários;
 formação dos profissionais de saúde desarticulada da formulação da política
pública de saúde;
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 participação incipiente de usuários nos micros espaços dos processos de
atenção e gestão do SUS.
Neste contexto durante o processo de diagnostico situacional das condições de
saúde no território municipal constatou-se que mais efetivo seria a identificação dos
aspectos

demográficos,

econômicos,

saneamento

básico,

controle

Social

simultaneamente ao mapeamento estrutural da rede SUS de Cachoeiro, ou seja, as
condições de funcionamento e estrutura das Unidades de Saúde que integram a
Secretaria Municipal de Saúde PMS-CI.
Destaque-se que a saúde configura um complexo de atividades produtivas de bens
e serviços que alavanca segmentos chave da sociedade. Além de sua dimensão
social vinculada à própria cidadania, a saúde possui uma dimensão econômica
própria, onde custos não podem ser mensurados exclusivamente em face de sua
representação monetária, articulando entidades públicas e privadas em uma ampla
rede de assistência à saúde – através do SUS e do sistema nacional de saúde
suplementar – além de um parque industrial responsável pelo fornecimento de uma
vasta cadeia de produtos destinados aos cuidados da saúde humana. È uma fonte
única de oportunidade para o desenvolvimento no contexto das políticas de saúde e
de desenvolvimento produtivo (com adaptações apud PNS 2008/2009-2011 pg 83).
As necessidades de saúde por parte da população constituem uma demanda social
em permanente processo de expansão, fruto das mudanças no perfil demográfico,
epidemiológico e das características dos bens e serviços de saúde, de outra forma,
informações referentes a ciências, tecnologia e inovação, poluição ambiental,
populações em situação de vulnerabilidade e iniquidade devem ser consideradas na
elaboração do PMS, todavia o levantamento destas informações ainda se encontra
em estágio embrionário no município de Cachoeiro, ficando entretanto registrada a
necessidade de amadurecimento destas informações para que as mesma possam
passar o compor o PMS-CI do próximo ciclo ou o presente documento pela sua
inserção através de relatório de gestão.
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5 – Gestão em saúde
A gestão do Sistema Único de saúde é realizada de forma compartilhada a nível
municipal, estadual e federal, cada gestor responde pela coordenação do sistema
conforme o nível de atribuição e responsabilidade de execução ou gestão
correspondente.

A exemplo do evidenciado no Plano Nacional de Saúde

importantes avanços foram alcançados na gestão do SUS, que contribuíram de
forma decisiva para a melhoria das condições de saúde. Contudo, ainda persistem
grandes desafios, aos quais se somam novos, inclusive aqueles inerentes ás
mudanças políticas, econômicas, sociais e ambientais registradas. O elenco de
antigos e novos desafios pode ser sistematizado em cachoeiro, pelo menos, cinco°
grandes âmbitos, os quais são a seguir destacados, embora a maioria, senão todos
mantenham forte inter-relação.(com adaptações apud PNS 2008/2009-2011 pg 97)

5.1 – Descentralização

Em seu processo de institucionalização, o SUS está sempre a exigir permanentes
estratégias intergovernamentais de mediação e cooperação, além de um arranjo
organizacional condizente com as distintas realidades e necessidades do País, o
que o torna cada vez mais complexo na medida em que novas e velhas demandas
vão se somando á trajetória de consecução dos seus objetivos. Os conflitos em
torno da articulação entre os níveis de governo assumem, em muitos momentos, um
sentido de competição e concorrência (apud PNS 2008/2009-2011 pg 97).
A constituição e estruturação do Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro, fator
decisivo para descentralização da gestão de saúde a nível municipal, iniciada em
1991 pela edição da Lei Nº. 3.457 permaneceu em suspenso até o ano de 2008,
quando o FMS-CI foi incluso no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº.
09.288.947/001-14, e foi editada a Lei nº. 6128 dando nova redação a Lei nº. 3.457,
entretanto estes foram os únicos avanços neste período.
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Em 2009, com o inicio da atual administração municipal, a estruturação do Fundo
Municipal de saúde empreendeu-se em ritmo acelerado, a partir de um plano de
trabalho elaborado no primeiro semestre de 2009 foram desenvolvidas diversas
ações com a parceria das Secretarias de Administração e Serviços Internos –
SEMASI, Secretaria de Finanças – SEMFA e da Secretaria Municipal de Saúde que
resultou na estruturação dos serviços de protocolo, controle e execução de compras,
controle patrimonial, execução contábil compreendendo a realização de empenhos,
liquidação e pagamento das despesas de saúde com gestão direta e independente
do Fundo Municipal de Saúde. Atualmente o FMS possui sede própria dotada de
estrutura de informática e software capazes de possibilitar a realização das ações
instadas anteriormente.

5.2 – Recursos humanos

Como evidencia o Plano Nacional de Saúde, em Cachoeiro de Itapemirim também
estão evidentes as questões defrontadas a nível nacional quanto a realidade de
recursos humanos, nesse contexto, destacam-se:
 a formação precária de profissionais técnicos de saúde. O setor da
educação não responde sozinho pela formação técnica necessária
e o mercado formador não consegue suprir a demanda cada vez
maior por profissionais, o que requer investimentos do SUS para
formar e qualificar estes trabalhadores, prioritariamente aqueles
que já estão em serviço, tais como; técnico em radiologia; técnico
em biodiagnóstico com habilitação em patologia clínica, citotécnico
e hemoterapia; técnico em manutenção de equipamentos, técnico
em higiene dental e auxiliar de consultório dentário; técnico em
vigilância

ambiental, epidemiológica

e sanitária, técnico

de

enfermagem e cuidadores para pessoas idosas;
 a carência no desenvolvimento da graduação e pós-graduação
voltadas para as demandas SUS. Há a necessidade de capacitar
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quantitativamente e qualitativamente as equipes de sáude da
família para melhorar a atenção básica, bem como promover a
capacitação em áreas estratégicas para o SUS;
 a demanda constante de uma educação permanente dos
trabalhadores do SUS, o que indica a necessidade de construção e
consolidação de uma política especifica que articule os gestores e
as instituições de ensino e pesquisa para o desenvolvimento dos
profissionais e a melhoria constante da atenção á saúde e do SUS.
Tal política possibilitaria a reflexão crítica sobre os processos de
educação em saúde e a transformação dos modos de organização
da atenção á saúde por meio de técnicas pedagógicas inovadoras e
em larga escala, tais como: telessaúde e ensino a distância;
 a necessidade de resposta ás formas precárias de contratação de
força de trabalho nos setor saúde, com a sua forte expansão,
acompanhada de um processo de diversificação das formas de
contratação e de uma crescente precarização das relações e
condições de atuação no setor, o que torna ainda mais complexa as
relações de trabalho;
Ao longo de 2009 a gestão de RH em Cachoeiro de Itapemirim passou por um
processo de reformulação e identificação da força de trabalho da saude no
município, foi realizado o senso do servidor público municipal que possibilitou o
conhecimento do quantitativo de profissionais, local de atuação, formação, vinculo
de contratação dentre outros fatores necessários para aprimoramento da gestão de
RH.
Outra ação importante realizada pela SEMUS foi à reestruturação do fluxo de
financiamento econômico para pagamento de RH, e da estrutura de localização
destes profissionais na rede de serviços de saúde SUS municipal. O organograma a
seguir demonstra a organização que foi implementada:
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Figura 4

Número de Servidores por Grupo de Atuação
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Gráfico 5

5.3 –Planejamento
Uma questão fundamental para o planejamento e, sobretudo para a gestão, é a
informação em saúde.
O desenvolvimento e efetivação de ações de saúde com qualidade, efetividade e
resolutividade tem sempre um alcance múltiplo, envolvendo diversos agentes,
setores, espaços, e sua inter-relações, resultando em um objeto cujos contornos
muitas das vezes não são rigidamente definidos, e cuja nebulosidade de fronteiras
define variadas abordagens e responsabilidades, com ênfases diferentes conforme o
128
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caso e objeto de analise. A despeito disso, o planejamento de ações de saúde
buscando ofertar serviços efetivos, resolutivos e humanizado de saúde publica que
possam garantir universalidade de oferta impõe-se como ferramenta indispensável,
entretanto, as demandas do dia a dia frente à dificuldade de obtenção de dados
históricos e informações a nível municipal que possam propiciar a antecipação de
demandas e a regularidade dos serviços, além da sazionalidade inerente ao tema
freqüentemente obstruem as atividades de planejamento, deve-se ter em foco que
planejar é o contrario de improvisar.
O planejamento da saúde pública dentre outros fatores deve ter escopo baseandose simultaneamente como instrumento de intervenção social e técnica – originária
não apenas do planejamento econômico – de racionalização do uso de recursos
escassos (daí, a necessidade de uma escala de prioridade) e na ótica da escolha
daquelas opções alternativas que maximizam os efeitos e barateam os custos
(analise de custos/beneficio).
Espera-se que a partir da elaboração do PMS-CI 2010/2013 possa-se avançar na
construção

de

uma

estratégia

de

saúde

publica

capaz

de

viabilizar

o

aperfeiçoamento do trabalho e contribuir efetivamente para a melhoria da gestão do
SUS e das ações e serviços prestados a população. Neste sentido o compromisso
da atual gestão busca pautar-se na otimização do gasto público evitando-se o
desperdício, na construção de redes de saúde, na informatização e construção de
bases de dados em saúde que possam não apenas orientar a adequação da oferta a
demanda, mas desenvolver a percepção técnica das necessidades que se aproxime
das necessidades sentidas ou percebidas pela população.

5.4 – Financiamento

Somente a partir do ano 2000, quando foi aprovado a Emenda Constitucional (EC)
nº 29, começou a haver maior estabilidade no financiamento do SUS.Uma das
principais virtudes da EC 29 foi referendar a participação da União no
compartilhamento do financiamento do SUS entre as instancias de governo. Sob
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essa nova regra, foram estabelecidos, para a União, parâmetros mínimos para a
aplicação de recursos (em 2000, orçamento empenhado pelo Ministério da Saude
em 1999, mais 5%; a partir de 2001, valor executado no exercício anterior corrigido
ano a ano pela variação nominal do PIB), até que Lei Complementar
regulamentasse a questão (EC 29, Art.6º). Estados, Distrito Federal e municípios,
por sua vez, deveriam aplicar 12% e 15%, respectivamente. (apud PNS 2008/20092011 pg 102)
O investimento em saúde realizado pelo município de cachoeiro anualmente vem
superando o limite mínimo estabelecido pela EC nº 29, a meta estabelecida pela
atual administração é que até 2012 a aplicação em saúde alcance o índice de 18%
proporcionando significativas melhorias na oferta de serviços de saúde.

5.5 – Participação social

O município é efetivamente o local onde se exerce a cidadania de modo concreto,
onde se pode encontrar os representantes da sociedade, sem o formalismo e a
distância que ocorre em relação às outras esferas de poder. A moderna gestão
social exige estratégias que viabilizem ações a partir da realidade local. Esta
necessita de modelos flexíveis em que o processo de descentralização e
participação social sejam efetivados de forma a favorecer parcerias com a sociedade
civil organizada nas ações e decisões que dizem respeito ao encaminhamento das
políticas públicas.
Uma das maiores inovações introduzida pela Constituição Federal de 1988 e
incorporada pelo SUS foi à ampliação do processo de formulação e controle da
política pública de saúde, envolvendo governo e sociedade. Essa inovação cria a
possibilidade e, simultaneamente, institui os mecanismos para a gestão participativa,
cujo objetivo é agregar legitimidade ás ações de governo, criando sustentabilidade
as políticas e programas propostos. Os Conselhos e as Conferências de Saúde são
espaços institucionais de gestão compartilhada da saúde.(apud PNS 2008/20092011 pg 104)
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A participação social tem como parâmetros objetivos à transparência da gestão, o
comportamento coletivo e a legitimidade das políticas, que devem ser como principio
e fim o bem-estar social pra todos os diferentes segmentos populacionais de acordo
com as necessidades de cada um.Seus parâmetros subjetivos são tão ou mais
importantes, pois definem as praticas participativas e construção de consensos na
organização e mobilização social, como a consciência política, a construção e
apropriação de saberes, a percepção da dinâmica social, o desenvolvimento e
aprimoramento da escuta, a autodeterminação, autonomia e empoderamento de
povos, grupos e comunidades. .(apud PNS 2008/2009-2011 pg 105)

5.5.1 - Controle Social em Saúde e participação popular em Cachoeiro de
Itapemirim

O Conselho Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (CMS) é um 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. Dotado de estrutura de funcionamento adequada
atualmente atua como parceiro da SEMUS para viabilização das ações de Saúde no
Município, garantindo o cumprimento das recomendações e leis referentes ao SUS,
bem como prosseguir com a sua fiscalização. A cada mês, é realizada uma reunião
ordinária, e quando necessário, é convocada uma extraordinária. O CMS também
convoca Audiência pública para Prestação de Contas Trimestral da SEMUS. Todas
as reuniões são abertas à população. E, além disso, o CMS recebe reclamações e
denúncias por parte da população (de caráter anônimo ou não), contribuindo, assim
para o exercício do Controle Social, pois possui contato direto por telefone ou
através dos próprios conselheiros, que se organizam em Comissões (provisórias ou
permanentes) para acompanhar de perto os casos.
O Conselho Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (CMS) é composto por
24 entidades, com dois representantes cada, totalizando 48 conselheiros. A
composição do CMS obedece uma paridade entre os segmentos, para sua
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composição, de 06 gestores: 06 trabalhadores em saúde: 12 usuários, ou seja, 25%:
25%: 50%, distribuídos da seguinte forma:
O seguimento Gestor é composto de seis entidades, divididas em três vagas para
o Governo e três para prestadores de serviços em saúde citadas abaixo,
respectivamente:
1- Secretaria Municipal de Saúde: Márcia Alves Fardim (Titular) e Aline Lima Moreira
Couto (Suplente)
2- Secretaria Municipal de Governo: Valdir Rodrigues Franco (Titular) e Luiz Carlos
de Oliveira Silva (Suplente)
3- Superintendência Regional de Saúde: Fernando José Silva Gomes (Titular) e
Letícia de Cássia Rodrigues Mendonça (Suplente)
1- Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI): Fernando Antonio
Ferreira Neto (Titular) e Darcy Viqueti Fassarela (Suplente)
2- Hospital Infantil Francisco de Assis: Jailton Alves Pedroso (Titular) e Estêvão
Batista Galvão (Suplente)
3- Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim: Itamar Gomes Corrêa
(Titular) e Virginia de Cássia Gonçalves Silva (Suplente)
O seguimento Trabalhadores em Saúde é composto por seis entidades:
1 – CRF- Conselho Regional de Farmácia do E. Santo: Cristiane Lovatti Dal’Col
(Titular) e Roberto Ferreira Póvoa (Suplente)
2- Sindicato dos Trabalhadores na Saúde Pública do ES: Ângela Maria B. Madeira
(Titular) e Lucy de Oliveira da Silva (Suplente)
3- COREN - Conselho Regional de Enfermagem: Mirella Andrade Pontes (Titular) e
Elisa Barreto dos Santos Daroz (Suplente)
4- Sindicato dos Médicos do ES: Alberto Cruz Amorim (Titular) e Carlos Roberto
Valiate (Suplente)
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5- Sind. dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Sul do ES: Sebastião
Moreira Ramos (Titular) e Carlos Roberto de Almeida Damasceno (Suplente)
6- Sindicato dos Trab. Federais em Saúde, Trabalho e Previdência do ES: Adelino
Seraphin Affonso (Titular) e Tiago Lindemberg Leite (Suplente)
O seguimento Usuários é composto por doze entidades:
1- Ass. dos Renais Crônicos e Transplantados de Cach. de Itapemirim: Marinete
Fátima Mendes (Titular) e Carlos Alberto de Almeida (Suplente)
2- Pastoral da AIDS: Adriana Coelho dos S. Gomes da Silva (Titular) e Cláudia
Aguiar Almeida (Suplente
3- Gp.Apoio aos Doentes de AIDS “Solidários pela Vida”: Vanda Eli Alves (Titular) e
Adeilton da Silva (Suplente)
4- Pastoral da Saúde: Fernando Pereira Fontes (Titular) e Maria José Thiengo
Camata (Suplente)
5- Colméia Beneficente de Cach. de Itapem.: Mário César do Nascimento (Titular) e
Silvana Ângelo (Suplente)
6- FAMMOPOCI: Pedro Laudelino Mengali (Titular) e Valéria Leal Monteiro
(Suplente)
7- Paróquia São Pedro: Glauco Pereira Andrade (Titular) e Pedro Felippe Sartorio
Rangel (Suplente)
8- Associação dos Moradores do Zumbi: Leonardo da Vinci de Jesus (Titular) e
Geovane Vicente (Suplente)
9- Ass. de Morad. Bairro Gilson Carone: Isac Juciel França (Titular) e Sebastião
Eugênio de Souza (Suplente)
10- Ass.Guardas Municipais e Agentes de Trânsito de Cach. de Itapemirim:
Jonathan William M. Correa (Titular) e Marcelo Viana Oliveira (Suplente)
11- Ass.Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE): Roberto Lima Oliveira (Titular) e
Luiz Alberto Ferreira Leitão (Suplente)
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12- Sindicato dos Servidores Públicos, Fundacionais e Autárquicos Municipais: Mary
Lane da Costa de Oliveira (Titular) e Marissol Silva Dalrio (Suplente)
O CMS está regularmente cadastrado no Cadastro Nacional dos Conselhos de
Saúde e está inserido nos projetos de capacitação do Ministério da Saúde,
recebendo material e equipamentos para realizar as capacitações dos conselheiros,
e até atuando em parceria para formação dos profissionais de saúde do município,
de acordo com os programas de formação do SUS (como HUMANIZASUS), o que
gerará uma melhor atuação do CMS para o Controle Social e promoção do SUS.

5.5.2 – Ouvidoria de Saúde

O município de Cachoeiro de Itapemirim implantou o serviço de Ouvidoria Municipal
através do telefone 156, o cidadão que acessa o serviço tem a sua disposição a
estrutura adequada para registrar e acompanhar suas reivindicações, denuncias,
sugestões e elogios.
Os registro alusivos às áreas de Saúde são direcionados diretamente para a
Diretoria de Controle e Avaliação da SEMUS onde são acolhidos e redirecionados
aos setores responsáveis pela oferta do serviço alvo do registro, que após responder
retornam a DICOA para que seja enviada a resposta ao usuário.

6 – Objetivos, diretrizes e metas.
6.1 - Condições de saúde da população

1º Objetivo – Adequar o modelo assistencial e ampliar o atendimento da
população do município, promovendo a adequação física e de recursos
humanos da rede de saúde municipal a um modelo de saúde centrado na
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prevenção a partir dos Programas de Agente Comunitário de Saúde e de
Saúde da Família.
No passado a Rede Básica de Saúde foi instituída e configurada segundo um
modelo de atenção com ênfase na atenção de base curativa e individual. As
mudanças ocorridas a partir da implantação do Sistema Único de Saúde definiram
um novo modo de atender às necessidades de saúde da população com um novo
foco na promoção à saúde e prevenção das doenças centradas na família e na
comunidade. Os Programas PACS e PSF não são meramente mais uma instância
na atenção à saúde, são as portas de entrada num sistema que se modifica e passa
tê-los como centros de todos os processos saúde / doença, aí privilegiados os
aspectos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Daí a necessidade
de uma nova estrutura física e funcional que acolha o modelo transformado e
transformador da Saúde da Família e Comunidade;
Cabe destacar a atenção especial a ser conferida à integração dos serviços de
atenção especializada à rede de atenção básica, de modo a contemplar a
redefinição das relações estabelecidas entre estes diferentes níveis de atenção com
o estabelecimento de sistemas de referência e contra-referência.
Diretrizes (Saúde da Família Cachoeiro)
 Manutenção das ações de PSF e PACS - Garantir e promover o
Funcionamento das Unidades de PSF e PACS;
 Aparelhamento, Reaparelhamento e reforma das Unidades de PSF, Reforma
de Unidades de PSF - Gerar condições estruturais adequadas para promover
melhoria na qualidade do atendimento;
 Construção de Unidades de PSF - Possibilitar a ampliação na oferta dos
serviços de saúde com mais comodidade
2º Objetivo – Garantir acesso ao cliente/usuário SUS na Atenção Básica a
Saúde, promover assistência, odontológica, farmacêutica, laboratorial a
população do município.
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Ampliar o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS aos serviços de
atenção básica, com garantia de qualidade de atendimento e qualificação da infraestrutura dos serviços de saúde;
Buscando ampliar o acesso e superar o mencionado modelo biomédico de atenção
às doenças, serão adotadas formas de inserção da saúde bucal nos diferentes
programas existentes.
Diretrizes (Atenção a Saúde Básica - Cachoeiro)
 Manutenção da farmácia popular - Garantir a manutenção das atividades da
farmácia popular;
 Manutenção dos serviços de prevenção e curativos odontológicos - Garantir
a manutenção das atividades dos serviços de prevenção e curativos
odontológicos;
 Manutenção do Laboratório Municipal - Garantir a manutenção das atividades
do laboratório Municipal;
 Manutenção da rede básica de saúde - Garantir a manutenção das atividades
da rede básica de saúde;
 Manutenção da assistência farmacêutica - Garantir a manutenção das
atividades da assistência farmacêutica;
 Oferta de serviços de saúde - Garantir a oferta de serviços de saúde;
 Apoio às instituições de saúde - Garantir o apoio às instituições de saúde;
 Manutenção e adequação das ações vinculadas a outros programas
governamentais - Garantir a manutenção das atividades vinculadas a outros
convênios;
 Aparelhamento e reaparelhamento da Assistência Farmacêutica - Gerar
condições estruturais adequadas para garantir a melhoria na qualidade do
atendimento;
 Aparelhamento e reaparelhamento da rede básica - Gerar condições
estruturais para garantir a melhoria na qualidade do atendimento;
 Aparelhamento e reaparelhamento dos consultórios odontológicos - Gerar
condições estruturais para garantir a melhoria na qualidade do atendimento;
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 Reaparelhamento do laboratório Municipal - Gerar condições estruturais para
garantir a melhoria na qualidade do atendimento;
 Reforma de unidades de saúde - Gerar condições estruturais para garantir a
melhoria na qualidade do atendimento;
 Reforma do laboratório Municipal - Gerar condições estruturais para garantir a
melhoria na qualidade do atendimento;
 Construção e/ou ampliação de unidades de saúde - Possibilitar a ampliação
na oferta dos serviços de saúde com mais comodidade.
3º Objetivo – Implementação de linhas de cuidado e políticas de atenção
especializada a população em geral e em situações especiais de agravo.
Organizar o acesso dos usuários aos serviços de saúde especializada, de
acordo com as necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes e em
consonância com as ações de controle e avaliação para garantir a qualidade
na prestação de serviços.
Cachoeiro de Itapemirim, um pólo regional, por suas características geográficas e
econômicas, requer estratégias que tenham como objetivo a promoção da qualidade
de vida de seus moradores, trabalhadores e visitantes. O conjunto deste programa
incorpora sub-programas tais como, saúde mental, saúde do trabalhador e
especialidades odontológicas, pautadas, na avaliaçõ, no planejamento e no controle
com vistas na desprecarização do trabalho, da qualidade, da ética, da eficiência e
efitividade;
Outra medida consistirá na implantação do Centro de Atenção Psicossocial álcool e
Drogas;
A vigilância alimentar e nutricional norteára as intervenções coletivas de alimentação
e nutrição na atenção básica.
Diretrizes (Atenção a Saúde Especializada - Cachoeiro)
 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – AD - Garantir a
manutenção das atividades do CAPS;
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 Manutenção das Ações de Atenção Especializada - Garantir a manutenção
das atividades de Atenção Especializada;
 Manutenção do Centro de Especialidade Odontológicas - Garantir a
manutenção das atividades do CEO;
 Manutenção do Centro de Referência do Trabalhador (CEREST) - Garantir a
manutenção das atividades do CEREST;
 Aparelhamento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas Gerar condições estruturais adequadas para garantir a melhoria na qualidade do
atendimento;
 Reaparelhamento do centro de Referência do Trabalhador (CEREST) - Gerar
condições estruturais adequadas para garantir a melhoria na qualidade do
atendimento.
6.2 – Determinantes e condicionantes de saúde
4º Objetivo – Exercer controle, prevenção e vigilância em saúde, visando o bem
estar da população.
Os indicadores epidemiológicos e o sistema de informação epidemiológica são
ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação da gestão em saúde.
Qualquer investimento nesta área implica em melhoria da qualidade da atenção
tornando-a mais racional e estratégica.
Diretrizes (Programa / Vigilância em saúde cachoeiro)
 Manutenção e Adequação das atividades de vigilância Sanitária - Garantir e
promover a manutenção das atividades da vigilância sanitária;
 Manutenção dos Serviços do CRIAS - Garantir e promover a manutenção das
atividades do Centro de Infectologia Abel Santana – CRIAS;
 Manutenção das atividades de prevenção de endemias e proliferação de
vetores - Garantir e promover a manutenção das atividades de prevenção de
endemias e proliferação de vetores;
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 Promoção das ações de Imunização (Campanhas) - Garantir e promover a
manutenção das atividades das campanhas;
 Reaparelhamento do CCZ – Gerar condições estruturais adequadas para
garantir e promover a melhoria do atendimento e serviços do Centro de Controle
de Zoonoses – CCZ;
 Reaparelhamento do CRIAS – Gerar condições estruturais adequadas para
garantir e promover a melhoria na qualidade do atendimento e serviços do
Centro de Referência e Infectologia Abel Santana - CRIAS
6.3 – Gestão em saúde
5º Objetivo – Fortalecer a gestão do SUS no município de Cachoeiro de
Itapemirim, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva, as
ações de serviços prestados à população.
Promover a manutenção física e de recursos humanos, o status de gestor básico do
SUS e a determinação prevista na Constituição impõem este nível de obrigação e
compromisso com a gestão;
As iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão do SUS em
Cachoeiro de Itapemirim manterão o foco nos princípios organizativos do SUS
pautados na implementação do Pacto pela Saúde e na Política Nacional de
promoção da saúde;
O grande desafio vai continuar a ser a implantação e a consolidação da cultura de
planejamento através da consolidação do Sistema de Planejamento do SUS,
dotando as áreas dos recursos necessários, tanto recursos humanos quanto infraestrutura;
Com relação ao financiamento o foco será mantido na qualificação do gasto público,
de outra forma a gestão municipal pretende durante a vigência do PMS-CI
2010/2013 elevar o índice de aplicação de recursos municipais destinados a saúde
por força da emenda Constitucional 29 para dezoito porcento.
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Outra medida importante consistirá na qualificação e ampliação da rede de serviços
de atenção básica através da construção, ampliação, reforma e equipagem de
unidades de saúde dotando-as de critérios de eficiência e racionalidade;
Outra iniciativa relevante será o provimento de infraestrutura adequada ao Conselho
Municipal de saúde, incluindo-se ações voltadas para capacitação e educação
permanente para conselheiros, ampliar o acesso da população na condução e
avaliação do SUS através da realização da audiências públicas trimestrais na sede
do Legislativo Municipal.
Diretrizes (Administração em Saúde – Cachoeiro)
Programa / Administração Geral;
 Gerenciamento de saúde – Viabilizar e manter o funcionamento geral de toda a
rede municipal do SUS
 Implantação do Almoxarifado Central – Melhorar a gestão patrimonial e de
bens de consumo nas áreas da saúde.

7 - Operacionalização
A Secretaria de Saúde na qualidade de gestora do SUS em Cachoeiro de Itapemirim
buscará mobilizar a administração municipal e a sociedade para que a saúde possa
dispor dos recursos humanos, de infraestrutura, orçamentários e financeiros
necessários à plena realização dos ditames constitucionais. Da mesma forma,
promoverá a inauguração e o estabelecimento de um modelo de gestão que garanta
os princípios do SUS permitindo que as ações de saúde no âmbito municipal
possam ser operadas com maior eficiência, eficácia e resolutividade evitando gastos
desnecessários e iatrogenia, visto que as instituições de saúde também podem ser
produtoras de doença, de discriminação e de sofrimento.
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8 – Anexos
8.1 – Quadros de Indicadores
DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 1
% DE Recursos Próprios -Gasto público municipal com saúde
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
Índice mais recente e data de apuração
% ano
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

ÍNDICE
FINAL
PMS-CI

ÍNDICE FINAL
Para programas
temporários

16,25 Apuração:
31/dez
18,00
Valor:
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Semus
Estadual
Municipal

Valor de participação em % dos recursos próprios aplicados em ações de saúde no ano
DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 2
Taxa de cobertura do PSF
UNIDADE DE MEDIDA
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
% da população
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
Índice mais recente e data de apuração

ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
programas
PMS-CI temporários

52,02
Apuração:
31/mai
52,02
Valor:
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Ministério da Saúde
Estadual
Municipal

população atendida / população total
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DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 3
Taxa de cobertura do PACS
UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)

Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
% da população
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
Outras:
FÓRMULA DE CÁLCULO

Índice mais recente e data de apuração

ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
programas
PMS-CI temporários

84,1 Apuração:
31/mai
84,1
Valor:
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Estadual
Municipal
Ministério da Saúde
Outra:

população atendida / população total

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 4
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória encerrados oportunamente após notificação
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
programas
PMS-CI temporários
para cada 1.000 nascimentos)
Índice mais recente e data de apuração
1/100
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

Valor:
99,0 Apuração:
31/dez
95,0
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Semus
Estadual
Municipal

Numero de caso informados oportunamente no ano/numero de casos total no ano
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DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 5
Índice de Alimentação regular das bases de dados nacionais obrigatórios SIS-SUS, SIH-SUS, CNES, SIAB
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
programas
PMS-CI temporários
para cada 1.000 nascimentos)
Índice mais recente e data de apuração
1/100
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO
Ações realizadas no ano

Valor:
100,0 Apuração:
31/dez
100,0
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Semus
Estadual
Municipal

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 6
Cobertura vacinal por tetravalente em menores de um ano de idade
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
Índice mais recente e data de apuração
1/100
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
programas
PMS-CI temporários

Valor:
93,0 Apuração:
31/dez
95,0
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Semus
Estadual
Municipal

Menores de um ano de idade vacinados no ano/ total da população de até um ano de idade
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DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 7
Redução da taxa de incidência de Tuberculose pulmonar positiva
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
Índice mais recente e data de apuração
1/100.000
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
programas
PMS-CI temporários

Valor:
31,9 Apuração:
31/dez
42,3
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Ministério da Saúde
Estadual
Municipal

Números de casos novos / População total

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 8
Taxa de redução da mortalidade infantil
UNIDADE DE MEDIDA
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
1/1.000
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
Índice mais recente e data de apuração

ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
programas
PMS-CI temporários

Valor:
15,6 Apuração:
31/dez
11,8
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Ministério da Saúde
Estadual
Municipal

Número de óbitos de menores de 1 ano / número de nascido vivos, por local de residência da mãe
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DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 9
Proporção de nascido Vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
Índice mais recente e data de apuração
100
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
programas
PMS-CI temporários

Valor:
91,0 Apuração:
31/dez
98,0
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Ministério da Saúde
Estadual
Municipal

Número de nascidos vivos com 4 ou mais consultas de pré-natal, por local de residência da mãe / número de nascido vivos, por local de
residência da mâe
DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 10
Proporção de portadores de hipertensão arterial cadastrados
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
Índice mais recente e data de apuração
1/100
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
programas
PMS-CI temporários

Valor:
42,1 Apuração:
52,3
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Ministério da Saúde
Estadual
Municipal

Número de portadores de hipertensão arterial cadastrados no HIPERDIA / 35% da população de 40 anos ou mais

145

Rua
Fernandodede
Abreu,
Ferroviários, Cachoeiro de
Rua Fernando
Abreu,
S/N s/nº,
• Ferroviários
Itapemirim-ES
CEP: 29.308-050
– Tel: (28) 3155-5239
Cachoeiro de Itapemirim
• ES• Cep 29308-050
Tel: 28 3155-5252
E-mail:
semus.aline@cahcoeiro.es.gov.br

w w w . ca ch o e i r o . e s. g o v. b r

Ci dade no va. Gen t e f el i z

Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 11
Proporção de portadores de diabetes mellitus cadastrados
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
Índice mais recente e data de apuração
100
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
programas
PMS-CI temporários

28,2 Apuração:
31/dez
39,1
Valor:
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Ministério da Saúde
Estadual
Municipal

Número de portadores de diabetes mellitus cadastrados no HIPERDIA / 11% da população de 40 anos ou mais
DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 12
Portadores de distúrbios mentais atendidos
UNIDADE DE MEDIDA
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
atendimentos
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
Índice mais recente e data de apuração

ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
programas
PMS-CI temporários

Valor:
0
Apuração:
31/dez
300
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Semus
Estadual
Municipal

Numero de atendimentos realizados no anos
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DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 13
Atendimentos à saúde do Trabalhador
UNIDADE DE MEDIDA
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
para cada 1.000 nascimentos)
atendimentos
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
Índice mais recente e data de apuração

ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL Para
programas
PMS-CI temporários

Valor:
0
Apuração:
31/dez
400
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Semus
Estadual
Municipal

Número de atendimentos realizados no ano
DENOMINAÇÃO DO INDICADOR - 14
Proporção de atendimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE BASE (ÍNDICE MAIS RECENTE)
ÍNDICE FINAL
ÍNDICE
FINAL
Para
programas
Padrão de medida do Indicador. Ex. 1/1000 (1 óbito
PMS-CI temporários
para cada 1.000 nascimentos)
Índice mais recente e data de apuração
1/100
PERIODICIDADE DO ÍNDICE
Mensal:
Semestral:
X
Trimestral:
Anual:
FÓRMULA DE CÁLCULO

Valor:
10 Apuração:
30/jun
20
BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO
FONTE DE APURAÇÃO DO ÍNDICE
Nacional
Regional
Órgão que elaborou o Índice ex. IBGE, MS, SEMUS.
X
Semus
Estadual
Municipal

Quantidade apresentada dos atendimentos especializados selecionandos / quantidade de procedimentos individuais realizados
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8.2 – Quadros de Metas
001 - Gestão de Saúde
PRODUTO

Semus
UNIDADE DE MEDIDA

Serviço Mantido

%

1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra
x

1-Projeto
2-Atividade

QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
Atividade ou projeto em execução
2007
2008
2009
100%
100%
100%

FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO

8-Operações Especiais

x

METAS FÍSICAS
META PARA O PMS_CI
Meta estipulada para o período do PPA (pode-se regionalizar as metas)
2010
2011
2012
100%
100%
100%

002 - Implantação do Almoxarifado Central
PRODUTO

Direta
Indireta

2013
100%

Mista

TOTAL
100%

Região

Semus
UNIDADE DE MEDIDA

Almoxarifado implantado
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
x
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS_CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
0
0
0
0
0
0
1
1
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003 - Manutenção das Ações do PSF e PACS
PRODUTO

Semus
UNIDADE DE MEDIDA

Atividades Mantidas
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
X

1-Projeto
2-Atividade

QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
Atividade ou projeto em execução
2007
2008
2009
100
100
100

8-Operações Especiais

%
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X

METAS FÍSICAS
META PARA O PMS_CI
Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2010
2011
2012
100
100
100

Direta
Indireta

2013
100

Mista

TOTAL
100

Região

004 - Aparelhamento das Unidades de PSF
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Aparelhada
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS_CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
0
0
0
1
1
1
1
4
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005 - Reaparelhamento das Unidades de PSF
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Reaparelhada
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS_CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
0
0
0
2
2
2
2
8

006 - Reforma de Unidades de PSF
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Reformada
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS_CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
0
0
0
2
2
2
2
8
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007 - Construção de Unidade de PSF
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Construída
Unidade
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
0
0
0
2
0
1
1
4

008 - Manutenção dos Serviços do Centro de Infectologia Abel Santana
PRODUTO

Semus
UNIDADE DE MEDIDA

Atividade mantida
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra
X

1-Projeto
2-Atividade

QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
Atividade ou projeto em execução
2007
2008
2009
100
100
100

%
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO

8-Operações Especiais

X

METAS FÍSICAS
META PARA O PMS-CI
Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100

Mista

TOTAL
100

Região
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009 - Manutenção e Adequação das Atividades de Vigilância Sanitária
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade Mantida e adequada
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
100
100
100
100
100
100
100
100

010 - Manutenção das Atividades de Prevenção de Endemias e Proliferação de Vetores
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Imóvel Visitado
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Mista
Direta
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
100
100
100
100
100
100
100
100
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011 - Promoção das Ações de Imunização (Campanhas)
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade mantida - campanha realizada
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
20
18
22
20
20
20
20
80

012 - Reaparelhamento do CCZ
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Centro Reaparelhado
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Mista
Direta
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
0
0
0
0
0
1
0
1
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013 - Reaparelhamento do Centro de Infectologia Abel Santana
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Centro reaparelhado
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
0
0
0
0
0
1
0
1

014 - Manutenção da Farmácia Popular
PRODUTO

Semus
UNIDADE DE MEDIDA

Atividade Mantida

%

1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
X

1-Projeto
2-Atividade

QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
Atividade ou projeto em execução
2007
2008
2009
100
100
100

8-Operações Especiais

METAS FÍSICAS
META PARA O PMS-CI
Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2010
2011
2012
100
100
100

Direta
Indireta

2013
100

Mista

TOTAL
100

Região
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Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

015 - Manutenção dos Serviços de Prevenção e Curativos Odontológicos
PRODUTO
Atividade Mantida
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
2-Atividade

QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
Atividade ou projeto em execução
2007
2008
2009
100
100
100

Semus
UNIDADE DE MEDIDA
%
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
Direta
Mista
Indireta

METAS FÍSICAS
META PARA O PMS-CI
Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2010
2011
2012
100
100
100

2013
100

TOTAL
100

Região

016 - Manutenção do Laboratório Municipal
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade Mantida
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Mista
Direta
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Região
100
100
100
100
100
100
100
100
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Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

017 - Manutenção da Rede Básica de saúde
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade Mantida
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Região
100
100
100
100
100
100
100
100

018 - Manutenção da Assistência Farmacêutica
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade Mantida
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Mista
Direta
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
100
100
100
100
100
100
100
100
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Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

019 - Oferta de Serviços de saúde
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Serviço Ofertado
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
100
100
100
100
100
100
100
100

020 - Apoio as Instituições de Saúde
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Instituição Beneficiada
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Mista
Direta
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Região
4
4
4
4
16
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Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

021 - Manutenção e Adequação das Ações Vinculadas a Outros Programas Governamentais
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade mantida e adequada
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
100
100
100
100
100
100
100
100

022 - Aparelhamento da Assistência farmacêutica
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Aparelhada
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Mista
Direta
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Região
0
0
0
1
1
1
1
4
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Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

023 - Aparelhamento da Rede Básica
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Aparelhada
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
2
2
2
2
8

024 - Aparelhamento de Consultórios Odontológicos
PRODUTO
Consultório Aparelhado
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
2-Atividade

QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
Atividade ou projeto em execução
2007
2008
2009

METAS FÍSICAS
META PARA O PMS-CI
Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2010
2011
2012
1
1
1

2013
1

TOTAL
4

Região
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Semus
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
Mista
Direta
Indireta

Ci dade no va. Gen t e f el i z

Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

025 - Reaparelhamento da Rede Básica
PRODUTO
Unidade Reaparelhada
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
2-Atividade

QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
Atividade ou projeto em execução
2007
2008
2009
0
0
0

Semus
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
Direta
Mista
Indireta

METAS FÍSICAS
META PARA O PMS-CI
Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2010
2011
2012
2
2
2

2013
2

TOTAL
8

Região

026 - Reaparelhamento dos Consultórios Odontológicos
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Consultório Reaparelhado
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
0
0
1
1
1
1
1
4
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Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

027 - Reaparelhamento do laboratório Municipal
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Laboratório reaparelhado
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Região
0
0
0
0
0
1
0
1

028 - Reforma de Unidades de saúde
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade reformada
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Mista
Direta
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
0
0
1
1
1
2
3
7
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Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

029 - Reforma de laboratório Municipal
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Laboratório Reformado
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PPA (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Região
0
0
0
0
0
1
0
1

030 - Ampliação de Unidades de Saúde
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Ampliada
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Mista
Direta
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Região
0
0
0
0
1
1
1
3
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Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

031 - Construção de Unidades de saúde
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Construída
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Região
0
0
0
0
0
2
2
4

032 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - AD
PRODUTO

Semus
UNIDADE DE MEDIDA

Atividade Mantida
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
X

1-Projeto
2-Atividade

QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
Atividade ou projeto em execução
2007
2008
2009
100
100
100

8-Operações Especiais

FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X

Mista

Direta
Indireta

METAS FÍSICAS
META PARA O PMS-CI
Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100

TOTAL
100

Região
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%

Ci dade no va. Gen t e f el i z

Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

033 - Manutenção das Ações de Atenção Especializada
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade mantida
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
100
100
100
100
100
100
100
100

034 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas
PRODUTO
Atividade mantida

Semus
UNIDADE DE MEDIDA
%
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA
AÇÃO
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
Mista
Direta
Indireta

TIPO DA AÇÃO
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
2-Atividade
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
100
100
100
100
100
100

TOTAL
100

Região
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2013
100
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Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

035 - Manutenção do Centro de Referência do Trabalhador CEREST
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Atividade Mantida
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
X
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
100
100
100
100
100
100
100
100

036 - Aparelhamento do Centro de Atenção Psicossocial - AD
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Centro Aparelhado
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Mista
Direta
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
0
0
0
1
0
0
0
1
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Secretaria de Saúde
Diretoria de Planejamento
e Projetos
Técnicos
da Saúde
Secretaria
de
Sa de

037 - Reaparelahamento do Centro de Referência do Trabalhador CEREST
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Reaparelhada
Unidade
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
X
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Direta
Mista
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Região
0
0
0
0
0
1
0
1

038 - Construção e Adequação de Unidades de Saúde
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Construída
UND
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
x
1-Projeto
8-Operações Especiais
X
Mista
Direta
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS-CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Região
3
1
1
1
6
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039 - Implementação de Sistemas de Saúde
Semus
PRODUTO
UNIDADE DE MEDIDA
Sistemas Mantidos
%
1-Projeto: limitado a período de tempo, 2-Atividade: contínuo no tempo, 8: agregação neutra.
FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO
1-Projeto
8-Operações Especiais
x
Direta
Mista
x
2-Atividade
Indireta
METAS FÍSICAS
QUANTIDADE DE REFERÊNCIA
META PARA O PMS_CI
Atividade ou projeto em execução Meta estipulada para o período do PMS-CI (pode-se regionalizar as metas)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL Região
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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