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APRESENTAÇÃO

O presente documento representa a versão final do Plano Municipal de Saúde de Salgueiro -

PE, pensado para a gestão do SUS no quadriénio 2010 - 2013.

O Plano Municipal de Saúde foi elaborado a partir da realização do II Fórum de Saúde,

realizado, em março de 2010, em duas etapas: a primeira etapa foi realizada com a sociedade civil

organizada, através da participação de representações de todos os Conselhos Municipais existentes no

município, delegados do Orçamento Participativo, convidados, gestores do município e de órgãos do SUS

da esfera estadual e federal, com sede no município de Salgueiro. A segunda etapa reuniu profissionais de

Saúde e outras categorias que trabalham na área de saúde. O II Fórum de Saúde teve como objetivo

avaliar os resultados dos principais Indicadores de Saúde do Município, selecionar problemas de saúde e

colher Diretrizes/Proposições para a elaboração do Plano Municipal de Saúde - Gestão 2010-2013.

O Plano contempla as proposições deliberadas pelo II Fórum de Saúde e as diretrizes

priorizadas na Agenda de Compromissos da Gestão Municipal 2009 - 2012, nas prioridades do Pacto pela

Vida, no Termo de Compromisso de Gestão Municipal - Pacto pela Saúde e as demandas das

Conferências municipais realizadas.

A estrutura do Plano Municipal de Saúde contempla a caracterização do município, a descrição

dos principais problemas de saúde a partir do perfil epidemiológico, a estrutura da rede municipal de saúde

e as proposições e metas, divididas em quatro grandes eixos: Atenção à Saúde; Vigilância em Saúde;

Gestão do Sistema de Saúde e Gestão do Trabalho.
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l- INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde com o compromisso de universalizar e qualificar o acesso da

população ao Sistema Único de Saúde - SUS, tem neste Plano de Saúde - 2010 - 2013, um instrumento

da gestão que norteará a condução do SUS na esfera municipal, fortalecendo e efetivando o sistema no

contexto do Eixo das Políticas Sociais, cujo objetivo da gestão é modernizar e ampliar a capacidade da

administração para o planejamento, a gestão e a participação popular, propiciando mais e melhores

serviços e mecanismo de transparência e controle social.

O Texto base do Plano reflete as necessidades demandadas pelo perfil epidemiológico do município,

pelo processo de escuta da população nas suas necessidades mais urgentes.

São objetivos específicos do Plano Municipal de Saúde, gestão 2010 - 2013:

• Universalizar e qualificar o acesso da população as ações e serviços de saúde;

• Efetivar a atenção à saúde a partir do fortalecimento da Atenção Básica e da sua articulação com

outros níveis de atenção: média e alta complexidade, promovendo a integração entre as ações

preventivas, curativas e de promoção à saúde;

• Fortalecer a gestão da Vigilância em saúde, no âmbito da vigilância epidemiológica, sanitária e

ambiental, de forma a ampliar o nível de responsabilidade sanitária e a capacidade de análise de

situação de saúde e de respostas às necessidades da população.

• Aperfeiçoar os instrumentos de gestão do sistema de saúde através da utilização de informações

estratégicas, visando à tomada de decisão, o planejamento das ações, o controle social e a

avaliação das políticas implantadas e a regulação assistencial;

• Fortalecer a Política de gestão do trabalho com foco na participação das diversas categorias do

SUS para o fortalecimento das relações do trabalho e o desenvolvimento profissional.

O presente documento apresenta como diretrizes gerais:

1) Aperfeiçoar o modelo de Atenção a Saúde, fortalecendo as linhas de cuidado.

2) Fortalecer na gestão participativa e controle social;

3) Aumentar a eficiência administrativa do sistema municipal de saúde;

4) Qualificar a gestão do trabalho em saúde valorizando o trabalhador.
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II - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO

1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

O município de Salgueiro - PE, fundado em 28 de dezembro de 1.835 está localizado na

Mesorregião do Sertão de Pernambuco, na região de desenvolvimento do Sertão Central, à 518 KM da

capital do Estado, Recife.

Tem uma altitude aproximada de 420 metros, com coordenadas geográficas, na latitude

08°04'27" sul e a uma longitude 39°07'09" oeste, com uma extensão territorial de 1.733,7 km2, faz

limites com Penaforte - CE (norte), Belém de São Francisco (sul), Verdejante, Mirandiba e Carnaubeira

da Penha (leste) e Cabrobó, Terra Nova, Serrita e Cedro - Pernambuco (oeste).

Tem clima quente com chuvas de dezembro a março.

A sua divisão geopolítica e administrativa é composta por 05 localidades ( distritos):

Salgueiro sede, Conceição das Crioulas, Umãs.Vasques e Pau Ferro.

No cruzamento das BR's 232 e 116 que também dá acesso as BRs 101 e 316, o município

está no coração do Nordeste, tendo uma localização estratégica do ponto de vista logístico. Com fácil

acesso e equidistante da maioria das capitais nordestinas, média de 596 Km*, à exceção de São Luís - MA,

que fica a 1.078 Km, e a apenas 518 Km do Recife, Porto de Suape é rota da Ferrovia Transnordestina;

Salgueiro é perfeita para instalação de qualquer empreendimento onde a distribuição seja importante.

É sede da Microrregião de Saúde e é referência para 6 municípios: Belém de São

Francisco, Cedro , Mirandiba, Serrita , Terra Nova e Verdejante .
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Figura 1 - Mapa geopolítico/administrativo do município de Salgueiro - PE.
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2- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS:

Segundo o censo do IBGE (2000), a população geral do município era de 51.571 habitantes,

sendo 39.891 habitantes, representando 77,35% residente na zona urbana e 11.680 habitantes,

representando 22,64% da população residente na zona rural, com aproximadamente, 51,87% de pessoas

do sexo feminino. De acordo com a estimativa do IBGE ( 2005 ) a população total do município era de

54.303 habitantes.

A taxa de urbanização do município de Salgueiro é de 78, 70, IBGE ( 2007 ). A densidade

demográfica hab/km2 é de 32,43. A taxa de crescimento populacional estimada anualmente ( 2006 -

2009) é de 0,4.
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Tabela 1 - Evolução da População, por residência, Salgueiro -1950 - 2009

ANO

1950

1960

1970

1980

1991

1996

2000

2005

2007

2009

URBANA RURAL

N° % N°

TOTAL

% N"

4.193 23,32 13.794 76,8 17.987

9.891 38,04 16.109 61,96 26.000

19.533 62,37 11781 37,63 31.314

26.650 65,9 13.789 34,10 40.439

34.759 73,62 12.452 26,38 47.211

33.671 68,24 11.647 31,76 49.278

39.891 77,35 11.680 22,65 51.571

- -

41.843 78,70% 11.324 21.30% 53.167

.
_

FONTE: Censos Demográficos e Contagem da População - IB

Os dados acima confirmam a urbanização da população do município de Salgueiro. Observa-

se que em 50 anos ( 1950-2000) houve uma inversão da população residente. Fato que permanece nos

anos seguintes.

Tabela 2 - População residente, segundo Faixa Etária, Município de Salgueiro, 2009, OATASUS:

Faixa Etária detalhada

< 1 ano

1 a 4 anos

5 a 9 anos

10a 14 anos

15a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 a 79 anos

80 anos e mais

Total

População Residente

1.025

4.132

5.412

5.136

5.193

10.786

8.195

6.083

3.997

2.889

1.673

890

55.411

Fonte: DAT ASUS - 2009.
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Tabela 3 - População residente, segundo Faixa Etária e Sexo, Município de Salgueiro, 2009, IBGE:

População Residente por

Faixa
Etária

Menor 1
1a4
5 a 9

10a14
15a19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
80 e +

Ignorada
Total

Masculino
522

2.102
2.762
2.629
2.620
5.391
3.903
2.758
1.776
1.284
724
409

-
26.880

Faixa Etária e Sexo, 2009

Feminino

503
2.030
2.650
2.534
2.573
5.395
4.292
3.325
2.221
1.615
949
481

-
28.568

Total
1.025
4.132
5.412
5.163
5.193
10.786
8.195
6.083
3.997
2.899
1.673
890

-
55.448

Fonte: IBGE, Censos e
Estimativas

Tabela 4 - População Geral Residente, Município de Salgueiro, 2009, IBGE:

População Residente por ano

ANO POPULAÇÃO MÉTODO

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001
2000

55.448

55.119

55.281

54.792

54.304

53.338

52.917

52.488

52.085

51.571

Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa
Estimativa

Censo
FONTE IBGE - Censos e Estimativas
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Gráfico 1 - População por faixa etária e sexo, Salgueiro - PE, 2009.
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Fonte: DATASUS.

A pirâmide etária indica que há 1.025 (1,85%) de crianças menores de 01 ano;

4.132 ( 7,45% ) crianças de 01 a 04 anos, onde grande parte destas crianças encontram-se em idade de

educação infantil. 10.548 (19,03% ) crianças em idade escolar- Ensino Fundamental, ou seja, de 05 a 14

anos; A população de 15 a 19 anos representa um total de 5.193 adolescentes ( 9,37% ); os adultos

jovens ( 20 a 39 anos) somam 18.981 ( 34,25% ); 10.080 (18,19% ) adultos de 40 a 59 anos; e 5.452 (

9,83%) de idosos.

Mulheres em Idade Fértil (10-49 anos), 2009

Proporção da população feminina em idade fértil, 2009 (%)

18.119

63,4%

Fonte IBGE, 2009 - Censos e Estimativas

A população de mulheres em idade fértil é de 18.119, representando 63,4% da população

feminina total do município, apontando para a necessidade de qualificação da atenção a saúde da mulher.

43,63% da população estão na faixa de 15 a 39 anos. Esse dado indica que o município de Salgueiro tem

uma população predominantemente de jovens, portanto em plena fase produtiva da vida.
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A população considerada idosa (60 anos e mais) representa (9,83%) 5.452 apresenta uma

tendência crescente, fato que aponta para a necessidade de qualificação do Programa HIPERDIA,

implantação de ações de promoção para o envelhecimento saudável, melhoria da atenção domiciliar entre

outros.

Tabela 3 - Evolução da população idosa, Salgueiro 2007 - 2009:

Ano

2007

2008

2009

Quantidade

5.632

5.877

6.500

% de crescimento

4%

4,3%

10,6%

Fonte: SIAB 2007-2009

A Densidade Populacional do Municipal de Salgueiro é de 29,13 habitantes por quilómetros quadrados.

3- ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS:

3.1 - GRUPOS SOCIAIS ORGANIZADOS, PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÓMICAS, RENDA E

ESCOLARIDADE:

O município dispõe de 14 ( quatorze) associações de moradores, 65 ( sessenta e cinco )de

produtores rurais e 6 (seis) sindicatos, distribuídos na zona rural e urbana. O controle social das políticas

públicas é exercido por 12 (doze) Conselhos Setoriais (Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal

de Defesa do Meio-Ambiente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Educação,

Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente., Conselho Municipal de Juventude, Conselho Municipal de Desenvolvimento

Sustentável, Conselho permanente de Discussão de Políticas Públicas, Conselho Municipal de

Desenvolvimento Urbano, Conselho Municipal do Idoso, embora seja necessário avançar cada vez mais na

qualificação do controle social, a partir da formação / atuação dos conselhos. Entre Associações e

Entidades Comunitárias, o município de Salgueiro conta com 17 ( dezessete ) (AQCC- Associação dos

Quilombolas de Conceição das Crioulas, ADESC - Associação dos Deficientes do Sertão Central, AMACS

- Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, APAE - Associação dos Pais e Amigos dos

Excepcionais, AMUSA - Associação das Mulheres de Salgueiro, PROAC - Projeto de Atendimento

Comunitário à Criança e ao Adolescente, Casa de Acolhimento Ana Ataíde, CAPMJ Centro de Arte
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Popular Mestre Jaime, Instituto Chico Torres, Centro Social N.S. do Perpétuo Socorro, Lar São Vicente de

Paulo, AMS - Associação dos Mototaxistas de Salgueiro, ACAAC - Associação casa de Acolhimento á

criança, Abrigo Israel - Casa de passagem, Creche Cristo Redentor e Creche.N.SRA.Perpetuo Socorro

O Artesanato da Associação quilombola de Conceição das Crioulas - AQCC, cuja matéria

prima é a fibra do caroá e o Projeto Mãos a Arte desenvolvido pelas mulheres da Pitombeira, a partir da

fibra da palha da bananeira tem destaque nacional, constituindo-se também como fonte de renda. As

principais atividades económicas são a agricultura de subsistência, agropecuária (caprino e ovinocultura) e

o comercio varejista. O município de Salgueiro se firma na sua vocação de prestação de serviços,

principalmente nas áreas de Educação e Saúde.

Tabela 4 - População economicamente ativa no setor formal, Salgueiro, 2005

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DIRETA E AUTARQUIA

SERVIÇO DE ALOJAMENTO,

ALIMENTAÇÃO, REPARAÇÃO,

MANUTENÇÃO ETC.

COMERCIO

CONSTRUÇÃO CIVIL

POPULAÇÃO ECONIMICAMENTE ATIVA - PEA

NUMERO

1.183

528

984

588

RELATIVA

PERCENTUAL

26,70

12,81

23,87

14,26

Fonte TEM/RAIS

3.2- RENDA:

Chefe de família com renda até 01 salário mínimo: 40,22%

Chefe de família com renda 01 a 02 salários mínimos: 17,52%

Pessoas com renda insuficiente (- 50% sm):4,23%

Os dados sobre renda familiar confirmam o quadro de desequilíbrio na distribuição de rendimentos. 40,22%

das famílias possuem renda de até 01 salário mínimo, o que representa impacto nas condições de saúde

17,52% com renda de 01 a 02 salários mínimos.
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Tabela 5- ATIVIDADES ECONÓMICAS / Renda / PER CAPTA, Salgueiro, 2005

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÓMICAS

RENDA PER CAPITA (IPEADATA / 2000)

PIB (mil /IBGE/ 2005)

PIB PER CAPITA (mil / IBGE / 2005

agricultura de subsistência, agropecuária (carpino e

avinocultura) e o comércio varejista.

R$141,92

R$188.346

R$ 3.468,00

3.3 - TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TIPO DE MORADIA, ACESSO A ENERGIA

ELÉTRICA E SANEAMENTO BÁSICO.

De acordo com os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica - SlAB/2009 o

tratamento de água no domicilio é de 63,92% do total de residências de Salgueiro. O Abastecimento de

água existe em 86,11% . Outras fontes de água ( poços ou nascentes ) ficam com 4,73% do total. Com

relação ao tipo de casa 89,55% delas são de tijolos, 5,93 de taipa revestida e 4,47% de taipa não revestida.

75,29% do lixo é recolhido pelo serviço de coleta pública, envolvendo a cidade e a sede dos

05 distritos localizados na área rural. O distrito mais distante fica a 45 km da sede. Registra-se como

dificuldade não a distância, mas as condições das duas estradas de terra que dão acesso ao distrito de

Conceição das Crioulas e Pau Ferro. 19,85% do lixo é queimado, ficando 4,86% a céu aberto. O lixo

recolhido pela coleta pública é destinado ao aterro sanitário, mas antes é feita a seleção do lixo reciclável

que vai para a associação de catadores de lixo. Aspecto que requer maior fomento a fim de criar uma nova

mentalidade na população quanto ao destino correto do lixo. O lixo queimado e jogado a céu aberto somam

24,71%, são produzidos nas residências dos sítios, fazendas e aglomerados, necessitando a realização de

uma leitura e discussão junto a essas comunidades, principalmente com relação ao destino que seja menos

prejudicial ao meio ambiente. Existe a preocupação, principalmente, com a sacola plástica ,a garrafa peti,

embalagens de agrotóxicos em algumas áreas de cultivo de produtos agrícolas, com destaque para a

produção da cebola.

Com relação ao destino das fezes e urina 11,49% das casas tem sistema de esgoto,

6,23% tem fossas e 82,29% ficam a céu aberto, porém, o município de Salgueiro foi contemplado com uma

grande obra de saneamento básico de 100% da cidade. A obra, iniciada em 2009 tem uma previsão de

dois anos para a sua conclusão final. 98,91% das casas do município de Salgueiro são beneficiadas com

energia elétrica
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Tabela 6 - infra-estrutura por tipo de serviços de saúde da rede pública e conveniada, Salgueiro -

2009

Tipo

ESF

ESB

Hospitais

Policlínica ( Ambulatório de consultas e exames especializados

CAPSI

Centro de Saúde

Unidade da Fundação Altino Ventura

Unidade de Hemodiálise do IMIP

CTA/COAS

SAE

Unidade Móvel odontomédica

2009

13

12

03

01

01

01

01

01

01

01

01

Tabela 7 • Infra-estrutura, por tipo de serviço Educacionais, Salgueiro - 2009

Ano

2007

2008

2009

Educação
infantil

Estabelec
de ensino
33

38

40

Matric

2.125

2.057

2.150

Ensino Fundamental

Estabelec
de ensino
46

52

46

Matric

11.025

10.900

10.989

Ensino
Médio

Estabelec
de ensino
08

08

09

Matric

2.965

3.173

3.598

Ensino
superior

Estabelec de
ensino
03

03

03

Taxa de
Analfabetis
mo

21.4%

Os dados demonstram avanço na Educação Infantil, onde em três anos houve um

crescimento na ordem de 22,99%. O município como forma de qualificar o Ensino Fundamental, optou

pelo nucleamento das escolas.

3.4 PRINCIPAIS INDICADORES QUE EXPRESSAM A QUALIDADE DE VIDA DOS SALGUEIRENSES:

• índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH: 0,708

• Longevidade (esperança de vida ao nascer) anos: 69,7

• Taxa de mortalidade Infantil (para mil nascidos vivos): 20,21 (2009)
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4 - PRINCIPAIS PROBLEMAS EPIDEMIOLOGICOS:

As condições de saúde da população são determinadas por fatores socioeconômicos e

culturais. O conhecimento desse perfil epidemiológico é fundamental tanto no processo do diagnóstico das

necessidades e definição de prioridades como na avaliação dos resultados das ações implantadas.

Nesta lógica, o perfil epidemiológico tem por objetivo fornecer informações referentes a

natalidade, a mortalidade, doenças e agravos de notificação compulsória e outros eventos de interesse a

saúde, visando auxiliar no planejamento, na tomada de decisão e na adoção de medidas pelo poder público

para a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população

Constam deste plano os temas considerados de maior relevância, os quais foram

selecionados a partir de estudos epidemiológicos, da leitura dos problemas prioritários sob o olhar da

sociedade civil organizada e profissionais do SUS, do acumulo de experiências e avanços no processo de

gestão e no conhecimento do que ainda falta para que a população salgueirense tenha uma qualidade de

vida melhor.

Neste contexto, o Plano Municipal de Saúde de Salgueiro, gestão 2010 - 2013 tratará o

planejamento de ações e serviços de saúde com foco no os problemas e agravos epidemiológicos

selecionados como prioritários.

Endemias de maior relevância para a cidade- dengue, hanseníase, tuberculose,

doenças sexualmente transmissíveis (AIDS e SÍFILIS), hepatite, Leishmaniose e Chagas.

Outros Agravos relevantes: diabetes, hipertensão, transtornos mentais, gravidez na adolescência

uso/abuso/dependência do álcool, fumo e outras drogas.

Mortalidade Infantil: neonatal e pós neonatal

Mortalidade por doenças do aparelho circulatório;

Mortalidade por neoplasias: câncer de colo de útero, mama e próstata

Mortalidade por causas externas: acidentes de moto
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4.1 - ENDEMIAS DE MAIOR RELEVÂNCIA:

4.1.1 - DENGUE

A Dengue no município de Salgueiro, 2000 - 2009 apresentada no gráfico a seguir mostra

uma um aumento bastante significativo no número de notificações com destaque para os anos de 2009,

2008 e 2003. Registra-se um aumento no número de notificações de x% em 2009 em ao ano 2000. Quanto

ao número de casos confirmados, destaca-se o ano de 2003 com maior número (238). No período citado

não ocorreu nenhum caso de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e nenhum caso de letalidade por

dengue.

Gráfico 2 • Casos Notificados e Confirmados de Dengue. Salgueiro, 2000- 2009.

-S34-

1Z37

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

D Notificados D Confirmados

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)

Essa série histórica dos casos de dengue de 2000 a 2009 revela que até 2002 tivemos um

relevante número de casos de dengue, anualmente. Em 2003, esse número aumentou mais de quatro

vezes, constituindo um surto epidemico da doença. Em 2004, mantivemos o controle total da doença

através do combate aos focos do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Em 2005, o número de casos

voltou a aumentar e em 2006, houve um novo surto da doença, pois o controle do mosquito exige uma

vigilância permanente e, infelizmente, as pessoas se descuidam de manter devidamente tampados os seus

reservatórios de água, viabilizando a reprodução e proliferação do mosquito, dificultando o controle da

dengue.
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Em 2007, o número de casos voltou a cair, mas ainda não o suficiente para controlar a

doença, pois em 2008 houve aumento para 208 casos confirmados e como mostra o gráfico a seguir, a

população salgueirense sofreu bastante com os casos de Dengue em diversos bairros da cidade,

principalmente nas localidades onde houve maior índice de infestação predial, ou seja, maior número de

imóveis contaminados com foco do mosquito Aedes aegypti.

É importante notar que em 2008, houve uma grande procura pela realização do exame de

confirmação do caso de dengue, com um total de 930 exames realizados, sendo que destes, 722 foram

descartados, ou seja, tiveram resultado negativo para dengue. Isso mostra que a população está bem

informada sobre a importância de notificar os casos e procurar atendimento de saúde, pois a dengue é uma

doença séria, que pode evoluir para complicações graves. O fato se repete em 2009, onde continuou

crescente o número de notificações em X% em relação a 2008 e os casos confirmados tiveram um

aumento de x% em relação a 2008.

Gráfico 3 - Análise de imóveis visitados, tratados e índice de infestação predial- IIP do mosquito

transmissor da dengue. Salgueiro, 2005-2009.
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Fonte: Programa de Combate à Dengue

Os dados sobre os imóveis inspecionados pelo Programa de Combate à Dengue do município

foram semelhantes nos anos de 2005 a 2007, tendo um discreto aumento no número de imóveis visitados.

Os imóveis tratados correspondem aos imóveis visitados que receberam tratamento com larvicida

(conhecido como abate).
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Nos três anos (2005, 2006 e 2007), estivemos com um alto índice de infestação pelo

mosquito (1,54%, 1,65% e 1,23%, respectivamente), que representa a quantidade de focos do mosquito

encontrados em relação ao total de imóveis visitados e deve estar abaixo de 1% (índice recomendado pela

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde).

No ano de 2008, houve uma melhora considerável no resultado do trabalho de visitas e tratamento

de focos realizado pelos agentes de combate à dengue, pois o número de imóveis visitados e tratados

aumentou substancialmente, diminuindo, assim, o número de imóveis com foco positivo do mosquito Aedes

aegypti

É de suma importância também, que a comunidade esteja atenta e consciente para a manutenção

do controle da doença, pois a maioria dos focos é encontrada dentro das casas, em recipientes como

tonéis, baldes, potes, garrafas, etc. fato que a ponta para a gestão a necessidade de ampliação,

qualificação e monitoramento das ações educativas e preventivas.

Gráfico 4 - índice de infestação predial por ciclo de visitas. Salgueiro, 2005-2009.

1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 4° Ciclo 5° Ciclo 6° Ciclo
l nsnns a2onfi 02007 a2on«

Fonte: FAD Programa de Combate à Dengue

O índice de infestação predial preconizado pelo Ministério da Saúde é abaixo de 1%. Em todos os

anos analisados (2005, 2006, 2007, 2008 e 2009), este índice foi mantido elevado durante quase todo o

ano, sendo mais alto durante o 2°. e 3°. Ciclos (meses de Março a Junho), que coincidem com o período de
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chuvas, quando os ovos do mosquito eclodem ao entrarem em contato com a água e o número de focos

aumenta.

No final do ano, 5°. ao 6°. Ciclos (Setembro a Dezembro), o índice de infestação predial diminui,

chegando a níveis aceitáveis (abaixo de 1%), com a exceção de 2008, quando tivemos pancadas de

chuvas no final do ano e o índice voltou a aumentar.

4.1.2- TUBERCULOSE E HANSENÍASE

A Tuberculose e a Hanseníase são endemias importantes entre as doenças de notificação de

maior valor epidemiológico em Salgueiro. O período analisado apresenta uma tendência crescente de

ocorrência dessas doenças. Vale salientar que nos últimos anos houve uma melhora significativa na

detecção de novos casos. O coeficiente de Hanseníase é de 6,9/10.000 e a Tuberculose é de 5,0 para

cada 10.000 habitantes, em 2009. No geral a avaliação do resultado de tratamento dos novos casos de

Tuberculose foi de 80% (2006), 80% (2007), 70% (2008) e 80% (2009). A OMS considera que o impacto

epidemiológico será alcançado quando for atingido um percentual de cura de no mínimo 85%. Quanto à

taxa de abandono, a meta nacional é de que esse número seja inferior a 5%.

Tabela 8- Número de Casos Novos e Coeficiente de Incidência Detectado de Tuberculose ( por 10.000 hab
), Salgueiro, 2007- 2009
Município

Salgueiro

2006

N° CD

20 3,5

2007

N° CD

28 5,0

2008

N° CD

31 5,5

2009

N° CD

28 5,0

Fonte • SINAN

Quanto a Hanseníase, a evolução do coeficiente de incidência da doença, nos últimos 04 anos,

manteve-se em níveis elevados, com valor médio de 5,62 por 10.000 habitantes, com isso o município de

Salgueiro é considerado hiperendêmico para a doença, pois de acordo com parâmetros do Ministério da

Saúde (< ou = 4,0/10.000 habitantes)

Tabela 9 - Número de Casos Novos e Coeficiente de Incidência Detectado de Hanseníase ( por 10.000 hab ),
Salgueiro, 2007- 2009
Município

Salgueiro

2006

N° CD

36 6,4

2007

N° CD

27 4,8

2008

N° CD

25 4,4

2009

N° CD

40 6,9

Fonte • SINAN
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Os gráficos a seguir demonstram por localidades a situação da Hanseníase e Tuberculose no

município de Salgueiro. Em 2008, a situação de Hanseníase e Tuberculose em Salgueiro pode ser

vislumbrada no seguinte gráfico:

Gráfico 4 - Casos Notificados de HANSENÍASE e TUBERCULOSE por Unidade de Saúde. Salgueiro,

2008.
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Como podemos perceber pela análise do gráfico acima, há um aumento na detecção de casos

de Tuberculose, visto que em 2007 foram 27 casos e em 2008, foram notificados 30. O maior número de

casos diagnosticados de Tuberculose é do Centro de Saúde (7 casos), da Bomba (5), Prado (4), Conceição

(4) e Cohab (3).

Com relação à Hanseníase, a detecção de casos está baixa, visto que o parâmetro de

detecção do Ministério da Saúde para este ano é de 31 doentes e só foram notificados 25 casos nas

seguintes unidades de saúde: Centro de Saúde (7 casos), Santa Margarida (4), Bomba (4) e Pau Ferro (4).

Em 2009, os casos novos de hanseníase detectados superaram a quantidade esperada.
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Gráfico 5 - Casos Notificados de HANSENÍASE e TUBERCULOSE por Unidade de Saúde. Salgueiro,

2009.
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A evolução dos Casos de Hanseníase em uma série histórica dos últimos três anos levando em

conta as localidades

Gráfico 6 Evolução dos Casos de Hanseníase por Localidade. Salgueiro 2008,

ICURA D TRANSFERENCIA B EM TRATAMENTO «TOTAL

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).
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Em 2007, notificou-se um total de 29 casos de Hanseniase em Salgueiro, embora a meta

esperada para o ano era de 41 casos. Isso significa que alguns casos da doença podem estar passando

despercebidos, ou a população com sintomas de manchas na pele não está procurando os serviços de

saúde para detectar a doença. Dos 29 casos diagnosticados em 2007, 6 obtiveram cura, 1 foi transferido

para outro município e 22 casos permanecem em tratamento, visto que é realizado de 6 meses a 1 ano.

As unidades de saúde que mais notificaram casos de Hanseniase foram o Centro de Saúde e

o PSF Santa Margarida. O que sugere o olhar mais qualificado para o monitoramento da doença nas áreas

das demais ESF do município. A Hanseniase por ser uma doença transmissível pelas vias aéreas

superiores, deve-se está atento para o fato de que Salgueiro é um município relativamente pequeno, onde

as pessoas se comunicam com facilidade e sem barreiras geográficas, facilitando assim a disseminação do

bacilo de Hansen. Portanto, espera-se encontrar casos da doença em todas as localidades do município.

Fato que requer do serviço de saúde a melhoria das ações de detecção. Pois a baixa detecção de casos de

hanseníase é percebida também em 2008, podendo ser observado no gráfico a seguir:

Gráfico 7 - Evolução dos Casos de Hanseníase por Localidade. Salgueiro, 2008.

• CURA D TRANSFERÊNCIA • EM TRATAMENTO "TOTAL

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)

Do total de 25 casos de Hanseníase em 2008, 3 obtiveram cura, 1 foi transferido para dar

continuidade ao tratamento em outro município, por motivo de mudança de residência e 21 permaneceram

em tratamento, devido a prolongada duração do mesmo.



Quanto às unidades de notificação, houve mais casos no Centro de Saúde (7 casos), Santa

Margarida (4), Bomba (4) e Pau Ferro (4).

Gráfico 8 - Evolução dos Casos de Hanseníase por Localidade. Salgueiro, 2009.

to

Q CURA D TRANSFERÊNCIA l EM TRATAMENTO l TOTAL

Percebe-se um avanço dos casos notificados no município em relação aos esperados,

sendo avaliando como positiva as estratégias utilizadas para busca ativa e diagnóstico..
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Gráfico 9 - Evolução dos Casos de Tuberculose por Localidade. Salgueiro, 2007.
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Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).

O total de casos de Tuberculose em 2007, no município, foi de 28 casos. As unidades de

saúde que notificaram o maior número de casos da doença foram o Centro de Saúde, o PSF Cohab e o

PSF Planalto. Dos 28 casos diagnosticados, 7 casos foram curados, 2 foram a óbito, 1 foi transferido para

outro município, 2 abandonaram o tratamento, 2 tiveram mudança de diagnóstico e 14 permaneceram em

tratamento, visto que os casos diagnosticados no final do ano, só concluem o tratamento, que é de 6

meses, no ano seguinte.



28

Gráfico 10 - Evolução dos Casos de Tuberculose por Localidade. Salgueiro, 2008.

CURA D TRANSFERÊNCIA OÓBITO «ABANDONO • EM TRATAMENTO «TOTAL

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)

A evolução do tratamento de tuberculose em 2008, é importante para a gestão a adoção de

medidas precoces na detecção da doença como também no monitoramento dos casos para evitar óbitos,

abandono e transferências. O gráfico a cima mostra que tivemos: 3 óbitos, 1 abandono e 2 transferências.



Gráfico 11 - Evolução dos Casos de Tuberculose por Localidade. Salgueiro, 2009.
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Gráfico 12 - Taxa de cura de Hanseníase e Tuberculose Bacilíferos
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No perfil epidemiológico do município outras endemias são importantes: Leishmaniose

Visceral, onde Salgueiro se coloca como endémico e ainda registra-se a doença de chagas provocada pelo

barbeiro, principalmente na área rural. Em 2007, foram encontrados 218 triatomíneos em diferentes

localidades de Salgueiro, sendo que destes, 173 estavam contaminados pelo Trypanossoma cruzi,

causador da doença de Chagas.
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Gráfico 13 - Número de Triatomíneos Encontrados. Salgueiro, 2007-2008.
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Analisando o gráfico acima, percebe-se uma acentuada melhora no controle dos

triatomíneos, pois em 2008 diminuiu consideravelmente o número de triatomíneos encontrados, sendo

capturados apenas 54 e, destes, apenas 3 apresentaram teste positivo, ou seja, estavam contaminados

com o protozoário causador da doença.

Em todas as localidades, foram realizadas pelos agentes de endemias, atividades de borrifação

dos domicílios com inseticidas apropriados e orientações às comunidades sobre a prevenção e o controle

da doença de Chagas, tendo sido borrifados 160 domicílios em 2008.

4.1.3 - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Ainda figura no cenário de doenças endémicas do município de Salgueiro a Sífilis, uma doença

causada pelo Treponema pallidum e transmitida através do sexo e da placenta, neste último caso, ocasiona

a sífilis congénita, que determina mal formações ou deficiências ao feto.

Embora apresente fácil diagnóstico e tratamento, a Sífilis pode ser banalizada pelo portador da

doença, visto que as úlceras sifilíticas (características das formas primárias e secundárias) são indolores e

desaparecem em pouco tempo, levando o doente à condição de portador crónico do Treponema pallidum

(agente infeccioso causador da doença), desenvolvendo, então, a sífilis terciária, com comprometimento

dos órgãos dos sistemas ósseo, cardiovascular e nervoso.

A prevenção é a forma mais efetiva de controlar a doença, pois evita que novos casos surjam e

se propaguem, levando às complicações já citadas, se não tratada adequadamente.
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Para prevenir a Sífilis Congénita, doença de notificação compulsória e objeto de eliminação

enquanto problema de saúde pública, o Ministério da Saúde tem como meta de menos de 01 caso para

cada 1.000 nascidos vivos. O município garante os exames na quantidade preconizada pelo Ministério da

Saúde, e o tratamento necessário, sendo necessário à melhoria da ação no pré-natal, onde o companheiro

da gestante infectada, também seja tratado concomitantemente, além da qualidade na assistência ao parto.

No período de 2007 - 2009, os casos de sífilis em gestante foram de mulheres na faixa etária de 18 a 45

anos.

A Sífilis em adulto é prevenida, principalmente, através da relação sexual protegida com o uso do

preservativo e da manutenção da biosegurança nos bancos de sangue, a fim de oferecer transfusões

sanguíneas testadas e aprovadas. Os dados a seguir demonstram subnotificação de casos, sendo

possível a existência de maior número no município. Fato que aponta a necessidade maior investimento na

informação e na oferta de serviços de detecção de forma descentralizada e melhor referenciada.

Gráfico 14 - Sífilis no município de Salgueiro, 2007 - 2009.

2007 2008 2009
a Sífilis Congénita i Sífilis Adulto s Sífilis Gestante

O gráfico abaixo demonstra a situação da Sífilis em Salgueiro por localidade, no ano de 2007:



Gráfico 15 - Casos Novos de Sífilis por Unidade de Saúde. Salgueiro, 2007.
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Como podemos analisar, em 2007, tivemos um total de 20 casos de Sífilis em Salgueiro,

sendo 9 casos em gestantes, 9 em adulto e 2 casos de sífilis congénita.

O maior número de casos da doença se deu no Divino (5 casos, 4 em gestante), na Cohab (4

casos, 2 congénita) e no Riachinho (3 casos).

Gráfico 16 - Casos Novos de Sífilis por Unidade de Saúde. Salgueiro 2008,

DS. ADULTO QS. GESTANTE D S. CONGÉNITA

Em 2008, o número de casos de sífilis baixou de um total de 20 para apenas 9 casos, sendo 4

em adulto, 3 em gestante e 2 congénita.
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O maior número de casos foi diagnosticado no Centro de Saúde, com 3 sífilis em adulto. Os

demais casos foram do Santa Margarida (1 sífilis em gestante e 1 sífilis congénita), do Imperador (1 caso

em adulto e 1 caso em gestante) e de Conceição (1 caso em gestante e 1 de sífilis congénita).

Em 2007, o número de VDRL (exame para detecção de sífilis) realizado foi de 1.207 exames.

Já em 2008, esse número aumentou para 2.090 exames realizados. No entanto, devemos aumentar esse

número ainda mais, pois só em gestantes, esse exame deve ser realizado três vezes durante a gestação,

nos três trimestres de gravidez, para detectar e tratar adequadamente a doença, a fim de evitar a sífilis

congénita.

Em 2009 percebe-se uma baixa detecção de Sífilis em adulto, apenas 05 casos notificados, o

que aponta a necessidade melhorias na organização dos serviços de informação e diagnóstico e o

monitoramento dos casos, principalmente em gestantes a fim de evitar a Sífilis congénita.

Gráfico 17 - Casos novos de Sífilis por localidade, Salgueiro • 2009
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Gráfico 18 - Casos de HIV e AIDS, Salgueiro e outros municípios, 2007
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Gráfico 19 - Casos de HIV e AIDS, Salgueiro e outros municípios, 2008.
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Gráfico 20 - Casos de HIV e AIDS, Salgueiro e outros municípios, 2009
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Os dados demonstram que ainda ocorre baixa detecção de casos, apontado para a

necessidade melhoria da qualidade das ações de educação/comunicação/informação para a prevenção e

ações de ampliação da oferta dos exames de HIV.

Gráfico 21 - AIDS por Sexo, Salgueiro
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Gráfico 22- Casos de HIV por Faixa Etária, Salgueiro
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Gráfico 23 - Casos de HIV/AIDS em tratamento, Salgueiro, março de 2009.

AIDS HIV
a salgueiro i outros municípios

4.2 - OUTROS AGRAVOS RELEVANTES

4.2.1 - DIABETES E HIPERTENSÃO

A Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus são problemas de saúde de grande relevância,

pois são fatores de riscos que determinam as doenças do Aparelho Circulatório, principal causa de

mortalidade no município de Salgueiro.

A ampliação da Estratégia Saúde da Família, como forma de fortalecer a atenção básica a

saúde, é meta do município de Salgueiro. Dessa forma o monitoramento e o controle da hipertensão e

diabetes, buscarão reduzir as internações e os óbitos decorrentes das complicações mais frequentes como

infarto do miocárdio, Acidente Vascular Cerebral, insuficiência renal crónica. Cegueira, amputações dos

membros inferiores, aborto e aos óbitos perinatais. O quadro abaixo demonstra crescimento da população

hipertensa e diabética. Quanto a mortalidade por infarto houve redução de 69,23% entre os anos de 2007 e

2009. A mortalidade por AVC teve uma entre 2008 e 2009 de 69,44%.



Tabela 8 - População (hiperdia) cadastrada no SIAB, número de óbitos;
ANO
2007

2008

2009

População cadastrada no SIAB
5.282

5.473

5.800

Óbitos por A VC
23

36

25

Óbitos porlnfarto
26

16

18

4.Z.2- TRANSTORNOS MENTAIS

Entre as doenças crónicas de maior importância para o município não se pode deixar de

considerar os transtornos mentais. Fator de interferência na qualidade de vida da população, o que requer

a disponibilidade de serviços especializados no acolhimento e tratamento das pessoas acometidas por

sofrimento psíquico. Foi com esse propósito que a Secretaria de Saúde implantou o CAPS (Centro de

Atenção Psicossocial) "Rasga Tristeza" no ano de 2007 e, partir daí iniciou a estruturação de uma rede de

atenção a saúde mental no município: capacitação das equipes de Saúde da Família em saúde mental;

implantação do CAPS l, implantação de 05 leitos de saúde mental no Hospital Regional Inácio de Sá e

implantação do ambulatório de Psicologia e Psiquiatria na Policlínica e ainda garantia sistemática de

medicamentos.

Gráfico 24 - Pessoas Atendidas no CAPS por Evolução do Tratamento. Salgueiro, Abril de 2007 a
Outubro de 2008.
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Observando o gráfico acima, temos um total de 637 atendimentos no CAPS l - "Rasga Tristeza"

desde sua inauguração, em abril de 2007 até outubro de 2008, sendo que destes: 103 receberam alta por

se encontrarem com estado mental já compensado; 221 abandonaram o serviço por falta de

reconhecimento da necessidade de tratamento; 9 foram transferidos para tratamento em outro município,

por motivo de mudança de residência; 6 foram a óbito por causas clínicas; 77 se encontram em tratamento

em 31 de outubro de 2008; 221 não tinham perfil para CAPS e foram encaminhados para atendimento em

outro serviço.

Gráfico 25 - Pessoas Atendidas no CAPS por Tipo de Transtorno Mental. Salgueiro, Abril de 2007 a
Outubro de 2008.
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O gráfico acima mostra que, das 637 pessoas já atendidas no CAPS, foram observados os

seguintes transtornos: 146 psicóticos; 238 com transtorno do humor; 174 com transtorno de ansiedade; 16

dependentes de álcool ou outras drogas; 3 com transtorno de personalidade; 24 com transtorno

neurológico; 18 com retardo mental; 18 com transtornos clínicos variados.

Desta forma, a maioria dos portadores de psicoses foi admitida no CAPS para tratamento e

acompanhamento especializado, sendo que, os que estavam compensados, foram encaminhados ao PSF

para manutenção de esquema medicamentoso.
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Os portadores de transtorno de humor grave e moderado foram admitidos no CAPS e os de

transtorno de humor leve foram encaminhados ao PSF e/ou ambulatório de Psicologia.

Os portadores de transtorno de ansiedade só são admitidos no CAPS quando em crise e,

posteriormente, encaminhados ao PSF e/ou ambulatório de Psicologia.

Os dependentes de álcool e outras drogas são, geralmente, encaminhados ao grupo de Alcoólicos

Anónimos, pois o CAPS não dispõe de recursos humanos suficientes para atender essa clientela

específica.

Existe uma pequena demanda de portadores de transtorno de personalidade ao CAPS, pois

esse tipo de usuário não se percebe doente e não procura os serviços de saúde, sendo dificilmente

identificado como doente mental.

Os portadores de transtorno neurológico e retardo mental foram encaminhados ao ambulatório de

neurologia na Policlínica e à APAE e os que foram diagnosticados com transtornos clínicos foram

encaminhados ao atendimento específico.

Gráfico 26 - Pessoas Atendidas no CAPS por Localidade de Residência. Salgueiro, Abril de 2007 a
Outubro de 2008.
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O maior número de pessoas atendidas no CAPS é procedente de áreas que dispõem de poucos

recursos, como as áreas periféricas da cidade e a zona rural, devendo-se considerar que os fatores sociais

influenciam fortemente na etiologia das doenças mentais, visto que podem comprometer a saúde
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psicológica e emocional. Assim, temos uma grande demanda de pessoas da COHAB, PACS Rural, Divino,

Prado, Bomba, Santa Margarida, Imperador, Umas, Planalto, Riachinho, Pau Ferro e N. Sra. de Fátima. É

importante a realização de uma leitura mais detalhada com relação as demais áreas a exemplo de

Conceição, IV Distrito PACS Urbano ( Centro) diagnosticando se esses dados são subnotificados ou

ausência é devido a acessibilidade ao serviço.

4.2..S - GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Entre o ano de 2007 e 2009 registra-se um crescimento de 57% de gravidez em crianças e pré

adolescentes na faixa de 10 a 14 anos, o impõe aos gestores a necessidade de realização de um trabalho

intersetorial, na perspectiva de redução. Já na faixa de 15 a 20 anos percebe-se, no mesmo período, uma

situação inversa representando uma redução na ordem de 15,07%.

Gráfico 27 - Nascidos Vivos por Faixa Etária da Mãe:
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4.2.4 - ÁLCOOL, FUMO E OUTRAS DROGAS

A dependência de substancias psicoativa como álcool, fumo e outras drogas se constituem um

importante problema de saúde pública. Os dados ainda refletem o sub-registro fruto da dificuldade na

abordagem.
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O Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB registrou em 2009 um total de 1.443

pessoas declaradas como alcoolistas. Além das causas externas que muitas vezes são decorrentes do uso

de álcool e outras drogas, onde têm destaque os acidentes de motocicleta.

O alcoolismo traz outra grande preocupação ao serviço de saúde, uma vez que outras

patologias sofrem interferência pelo abandono do tratamento, a exemplo da Tuberculose, Hanseníase,

AIDS, Transtorno mentais, entre outros.

Para o Ministério da Saúde o Fumo é responsável por mais de 30% das mortes por câncer,

90% das mortes por câncer de pulmão e grande parte das doenças pulmonares e cardíacas,

cerebrovasculares, entre outras.

Gráfico 28 - Alcoolismo por Faixa Etária
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O Tabagismo é considerado pela OMS a maior fonte de poluição ambiental e causa isolada de morbi-

mortalidade, sendo fator determinante para muitas doenças,

A partir do ano de 2006, a Secretaria de Saúde de Salgueiro acrescentou na Ficha A de

cadastro das famílias no Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB alguns dados para a coleta de
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informações sobre a situação de tabagismo no município e, a partir desta leitura, fez adesão ao Programa

de combate ao Tabagismo, implantando-o nas Unidades de Saúde

Tabela 9 - Tabagismo por localidade, Salgueiro - SIAB/2008.

A Incidência de tabagismo na área rural (88/1.000) é maior do que na área urbana (54/1.000)

ÁREA

ZONA RURAL

ZONA URBANA

TOTAL

FUMANTES

1.264

2.275

3.539

POPULAÇÃO

14.347

41.994

56.341

TAXA DE TABAGISMO

88/1.000

54/1.000

62/1.000

Considerando a população tabagista no ano de 2009 ( 3.539 fumantes) , 8,33% iniciaram o

tratamento, sendo que 1,33% abandonaram o tratamento e somente 1,05% deixaram de fumar. Fato que

demonstra a dificuldade da adesão e permanência durante as sessões de tratamento, o que requer maior

mobilização e mais informações sobre as doenças causadas pelo fumo.

Gráfico 29 - Tratamento e Evolução do Tabagismo.
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4.3 - DETERMINANTES DA MORTALIDADE MATERNA E MORTALIDADE INFANTIL

4.3.1 • MORTALIDADE INFANTIL NEONATAL E PÓS - NEONATAL

Entre os anos de 2007 e 2009, a taxa da mortalidade infantil geral do município aumentou

significativamente de 2007 em relação a 2008 ( 19,37/1000 para 25,38/1000 ), havendo portanto uma

redução de 2008 para 2009 (25,38/1000 para 20,21/1000).

O grande número de óbitos infantis é muito preocupante. Principalmente pela quantidade de

óbitos evitáveis, especialmente no período neonatal, onde 80,95% dos óbitos em menores de um ano

tiveram como causa as afecções originadas no período perínatal Os dados demonstram a possibilidade de

redução e impõe ao município o enfrentamento das principais causas: melhoria da qualidade do Pré-Natal,

qualificação dos profissionais que realizam o parto, implantação de referência para gravidez de alto risco,

fortalecimento do Comité de Prevenção do óbito Infantil e Fetal implantação de UTI Neonatal, entre outras

medidas.

Gráfico 30 - Taxa de mortalidade Infantil, Salgueiro.
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Gráfico 31 - Óbitos Infantis por Causa Evitáveis e Não Evitáveis em 2009
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4.3.2 - MORTALIDADE MATERNA

A Mortalidade Materna, em Salgueiro atingiu um patamar ideal (Zero), ou seja, nenhum

óbito materno. É importante registrar que não há sub-registro na informação.

Tabela 10 - Mortalidade Materna - Serie Histórica, Salgueiro.

Agravo

Mortalidade Materna

2007

3

2008

1

2009

0



4.4 - MORTALIDADE POR DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO

Tabela 11 - Óbitos Por Causa Básica Definida - SIM

CAUSAS

Neoplasias (tumores)

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.

Doenças do aparelho circulatório

s do aparelho respiratório

Causas externas de morbidade e mortalidade

2007

31

13

64

27

2008

35

23

74

13

2009

35

20

94

29

Total

101

56

232

69

O quadro a cima mostra os óbitos por causas Básicas Definidas, em Salgueiro, no período de

2007 a 2009. Para reduzir o número de óbitos nas três primeiras causas de morte, uma vez que as

referidas causas têm relação direta com a qualidade de vida, podendo ser reduzidas com ações

preventivas.

O presente plano deve apresentar diretrizes, objetivos e metas para a redução dos óbitos por

neoplasias: câncer de colo de útero, mama e próstata; por doenças do aparelho circulatório; por causas

externas: acidentes de transito, principalmente de motocicleta.

5 - REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

A organização do modelo Municipal de Atenção a Saúde busca a ampliação do acesso às

ações e serviços de saúde, prioritariamente para a população mais necessitada (inclusão Social), sem

perder o foco numa dimensão maior que é a melhoria da qualidade de vida da população Salgueirense, de

forma universal, equânime e integral.

No processo de ampliação da Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal no Saúde da

Família, Agente Comunitários de Saúde, a gestão em consonância com as deliberações do Conselho

municipal de Saúde considera como critérios as áreas mais populosas e em condições socioeconômicas e

de saúde menos favorecidas.
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A atual rede de serviços de saúde do município possui uma capacidade instalada ainda

insuficiente para atender a população, apresentado a área de recursos humanos como um dos principais

pontos de fragilidade do sistema.

Os quadros seguintes mostram os estabelecimentos que compõem a rede própria e conveniada

ao SUS, no município de Salgueiro, bem como os serviços ofertados pela rede privada na área de saúde.

5.1- REDE AMBULATORIAL

A Atenção Básica do Município de Salgueiro tem com eixo ordenador a Estratégia Saúde da

Família que atualmente tem uma cobertura de 81,37% da população. O restante, 18,63% , ainda recorrem

ao modelo tradicional (Centro de Saúde de Salgueiro).

Tabela 12 - Número de Unidade Ambulatoriais sob a gestão municipal, segundo tipo de prestador-
Salgueiro, março de 2010.

Tipo de Unidade de

Saúde

Unidade de Saúde da

Família - USF

Unidades de Saúde Bucal

na USF

Unidades de Saúde Bucal

no modelo tradicional

Unidades Básicas

Tradicionais

Unidades Especializadas

Unidade de Vigilância

Unidades

municipais

13

12

02

01

04

01

Outros prestadores

-

-

-

02

05

-

Total

13

12

02

03

09

01

Nota - Outros = a prestadores da rede complementar do SUS ( Unidades Privadas Conveniadas e terceirizadas)

É importante registrar outros Programas e serviços de saúde implantados na rede municipal:

PACS (116 ACS ); CTA/COAS, Vigilância Sanitária, Assistência Farmacêutica, Vigilância Ambiental e

Epidemiológica etc.
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5.2-REDE HOSPITALAR

A rede hospitalar existe no município de Salgueiro atendem a demanda regional( VII GERES) e

até por municípios de outras GERES e até de outros estados ( Bahia e Ceará) e nenhum das 03 unidades

hospitalares estão sobre a gestão municipal.

Tabela 13 - Número de Hospitais e Leitos segundo Especialidades e Tipo de Prestador, Salgueiro
março de 2010.

N° de Hospitais por Especialidade/ N° de leitos

Hospitais / quantidade

Unidades Estaduais

01

Privados e conveniados

02

Geral*

124

178

Obstetrícia*

18

46

Pediatria*

31

66

Psiquiatria*

05

0

Leitos. CNES
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III- OBJETIVOS. DIRETRIZES E METAS:

EIXO 1-ATENÇÃO À SAÚDE

OBJETIVO GERAL: Garantir atenção à Saúde de forma integral e de qualidade a população, efetivando os
princípios do SUS.

1.1 - ATENÇÃO BÁSICA.
OBJETIVO: Garantir o acesso da população Salgueirense à Atenção Básica a Saúde de qualidade, de
forma articulada e promovendo a integração das ações da assistência, promoção à saúde e prevenção de
doenças e agravos.
DIRETRIZES METAS

1-Ampliar e fortalecer a Atenção
Básica à Saúde no município,

1.Ampliar a cobertura populacional através da Estratégia Saúde da
Família - ESF para 100% até o final de 2013;

2.Garantir a melhoria das estruturas físicas com a construção de 03
unidades de Saúde, Ampliação e Reforma de 05 unidades de saúde;

3.Garantir os equipamentos e os insumos necessários ao funcionamento
pleno das unidades de saúde, priorizando as necessidades demandadas
pela Estratégia Saúde da Família;

4 Pactuar com cada unidade de saúde da Atenção Básica e Secretaria
de Saúde padrão de desempenho de indicadores e metas nas áreas da
assistência, prevenção e promoção;

5.Elaborar e instituir protocolos clínicos para atenção aos grupos
prioritários;

6..Implantar o Projeto de Avaliação para a Melhoria da Qualidade da
Estratégia Saúde da Família - AMQ, em 100% das equipes;

/.Garantir que a Estratrégia Saúde da família funcione com 02
Auxiliares de Enfermagem na composição de 100% das equipes;

8. Adquirir veículos para a Estratégia Saúde da Família;

9.Garantir o funcionamento do Programa Agentes Comunitários de
Saúde, garantindo recursos humanos para cobertura de 100% da
população e cumprindo com o número de pessoas, por ACS,
preconizados pelo Ministério da Saúde;

2.- Consolidar o modelo de

atenção à saúde bucal.

1 .Garantir a implantação de 01 (uma) Equipe de Saúde Bucal para cada

ESF;

2.Garantir a regularidade no abastecimento da rede (equipamentos,



49

instrumentais, insumos e Equipamentos de Proteção Individual - EPI)
para 100% dos profissionais de Saúde Bucal;

3.Desenvolver atividades de promoção em saúde bucal em100% das
áreas cobertas pelo ESF;

4.Garantir uma cobertura superior a 30% de 1a consulta odontológica até
2013;

3-Consolidar a Política de
atenção à criança.

1.Reduzir a taxa de mortalidade infantil de 20,21/1000 nascidos vivos
em 2009 para 17/1000 nascidos vivos em 2013;

2. Reduzir a taxa de mortalidade neonatal para 13/1000NV em 2013;

3. Reduzir o coeficiente de mortalidade pós-neonatal para 2/1000NV em
2013;

4. Reduzir a incidência de Sífilis congénita de 04 casos em 2009 para O (
zero) em 2013,

5.Elevar a proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais
consultas de 57,99% em 2009 para 90% em 2013;

6.Reduzir a morbimortalidade neonatal e pós-neonatal, especialmente
por doenças diarréicas, IRA e desnutrição,

7 Reduzir o percentual de 6,7% em 2009 para 3,% em 2013, em
crianças O a 5 anos, com baixo peso para a idade;

S.Garantir cobertura vacinai mínima de 95% em tetravalente e nas
demais vacina do calendário de imunização, em menores de 01 ano de
idade;

9.Ampliar a cobertura do aleitamento materno exclusivo até 6 meses de
vida, elevando o percentual de 74,87% em 2009 para 80% em 2013;

10.Manter a taxa de incidência de AIDS em crianças menores de 05
anos em O ( zero) durante os anos 2010 a 2013, através da efetivação
das ações do Plano Nacional de Redução da Transmissão Vertical do
H l V;

4-lmplementar Política de
atenção à saúde da mulher.

1 .Ampliar a cobertura dos exames de prevenção do câncer de colo de
útero de 27% em 2009 para 40% das mulheres na faixa etária de 25 a
59 anos até 2013;
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2.Garantir uma cobertura de 100% de seguimento/tratamento de
mulheres com diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau do colo
do útero;

3.Implantar a referencia do Pré-natal de risco na rede própria;

4.Garantir a oferta de 100% dos exames exigidos no pré natal para
100% das gestantes da rede pública;

S.Aumentar a cobertura de testagem para Sífilis no pré-natal, sendo
2500 exames (2010), 2700 exames (2011), 2900 exames (2012) e 3100
exames (2013)

B.Aumentar para 100% a cobertura de tratamento adequado nas
gestantes com Sífilis.

/.Garantir a cobertura de 100% das gestantes com exame de HIV no
pré-natal e no parto;

S.Garantir acesso a referencia em mamografia, com prioridade para as
mulheres de 40 a 69 anos;

9.Garantir a realização do exame clínico das mamas nas consultas de
rotina, estimulando e orientado a prática do auto-exame de mama;

10.Implementar as ações de prevenção da gravidez não planejada e
profilaxias para DST/H l V/Hepatites nas unidades de saúde.

5.Implementar Política de
atenção aos adolescentes
/jovens.

1.Qualificar os profissionais de saúde da atenção básica (ESF) no
atendimento aos adolescentes, enfocando a sexualidade, prevenção de
DST//HIV/AIDS,HEPATITE, direitos sexuais e reprodutivos, gravidez,
pré-natal e agravos específicos;

2.Ampliar, organizar e monitorar o acesso dos adolescentes e jovens ao
preservativo masculinos e femininos e demais métodos contraceptivos
segundo as normas técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde;

3.Implantar o Programa Saúde e Prevenção na Escola trabalhando
ações continuadas de educação / prevenção da gravidez na
adolescência, DST/HIV/AIDS/ tabagismo, álcool e outras drogas,
intensificando a transversalidade nas escolas

4.Garantir a identificação e o acompanhamento das crianças e
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adolescentes vítimas de abuso sexual e violência doméstica nas
unidades de atenção básica, articulando e assegurando referência para
os serviços especializados com vista à intersetorialidade;

5. Acompanhar as gestantes adolescentes, integrando-as às políticas de
saúde, com assistência social e educação;

6. Estimular a realização dos exames de prevenção do câncer de colo
de útero para adolescentes com inicio de atividade sexual precoce;

6.Implantar uma Política de
atenção às pessoas com
deficiência.

1-Adequar à estrutura física de 100% das unidades da rede municipal de
saúde, garantindo o acesso das pessoas com deficiência,

2.Capacitar profissionais das unidades da rede municipal de saúde em
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, no contexto da política de
educação Permanente em Saúde;

3.Realizar o diagnóstico dos usuários com necessidade de uso
aparelhos de órtese e prótese, fazendo a articulação/ pactuação com o
Estado para garantir do acesso;

4.Realizar, de forma intersetorial, o trabalho educativo na comunidade,
visando fortalecer os direitos das pessoas com deficiência.

5.Realizar um diagnóstico da população de albino no município, na
perspectiva de desenvolvimento de ações especificas;

/.Fortalecer as ações de saúde
para as populações tradicionais
(Quilombolas, Indígenas e

assentados)

1.Garantir o acesso a atenção à saúde à população negra, indígenas e
assentados;

2.lmplantar o programa de anemia falciforme na atenção básica e
garantir o acesso aos exames e tratamento especializado na referencia
pactuada;

3.Incorporar na formação de educação permanente dos profissionais a
abordagem de questões especifica das comunidades tradicionais;

8.Fortalecer as linhas de cuidado
no âmbito da atenção básica

1.Reduzir a taxa de internação por diabetes Militus e suas
complicações para menos de 15/10.000 até 2013;

2.Reduzir a taxa de internação por AVC para menos de 13/10.000 até
2013;

S.Monítorar o cadastramento no SIS-HIPERDIA de 100% dos
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hipertensos e diabéticos.

4.Reduzir para 3% a incidência de tuberculose até 2013

5.Reduzir para menos 4 % a prevalência de Hanseníase até 2013;

6.Examinar mais de 90% do contatos intradomiciliares dos casos novos
de Hanseníase, avaliando 100% o grau de incapacidade física dos
casos novos diagnosticados e 100% dos casos curados.

/.Reduzir o abandono de tratamento a percentuais inferiores a 5% da
tuberculose e 4% para hanseníase;

8.Curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados de tuberculose e
90% de hanseníase, encerrando oportunamente mais de 95% dos
casos no SINAN;

Q.Garantir a adesão de 100% da ESF no tratamento/ acompanhamento
dos tabagistas nas unidades de atenção básica, qualificando os
profissionais;

10.Confirmar, por sorologia, 90% dos casos suspeito de Hepatite B,
implantando o serviço na rede própria;

9.lmplantar a Política de
Promoção da Saúde;

1.Ampliar o Projeto Salgueiro Mais Saudável, oportunizando melhoria na
qualidade de vida de grupos prioritários;

2.Realizar parcerias com empresas locais e instituições, buscando o
fortalecimento das ações de promoção da saúde;

S.Sensibilizar 100% das Equipes de Saúde da Família para adesão à
Política de Promoção da Saúde;

10.Garantir a atenção às
pessoas com necessidades de
reabilitação.

1 .Implantar 02 Núcleos de Atenção Integral à Saúde da Família - NASF,
de acordo com a portaria n° 1065/GM do Ministério da Saúde.

2.Articular com o Estado e o IMIP a implantação do serviços de
reabilitação;
3.Implantar um centro de reabilitação na rede própria;

11.Implantar Política de Atenção
à Saúde do Homem

1.Realizar campanhas informativas/educativas, anuais para sensibilizar
os usuários do sexo masculino para a prevenção das Doenças
Sexualmente Transmissíveis e das neoplasias (próstata e pênis);

2. Desenvolver Projeto Educação/prevenção para a redução dos
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acidentes de transito, com foco na prevenção de acidentes de
motocicletas;

3.Capacitar os profissionais de saúde nos fundamentos da política de
saúde do homem;

4.Monitorar o diagnóstico/notificações e encaminhamento para a
referencia SAE dos casos de DST/HIV/AIDS/HEPATITES e SÍFILIS, e
câncer de próstata e pênis,

12.Consolidara Política municipal
de atenção ao idoso.

1.Vacinar a população da faixa etária de 60 anos e mais contra
influenza, atingindo coberturas superiores a 80%;

2.Implementar a caderneta de atenção a saúde de idoso em 100% das
ESF;

S.Garantir atenção domiciliar a 100% dos idosos acamados nas áreas
cobertas pela Estratégia Saúde da Família;

4.Ampliar a oferta de consultas oftalmológicas para a população de 60
anos e mais, em 30% e 20% o número de cirurgia de catarata até
2013;

5.Implementar o acesso das pessoas idosas ao colírio para tratamento
de Glaucoma;

6.Implantar o Núcleo de Atenção a Pessoa Idosa - NUPI em parceria
outras instâncias governamentais e civis;
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1.2. ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

OBJETIVO: Garantir oferta de atenção especializada de forma resolutiva e articulada com atenção básica
DIRETRIZES METAS

13.Consolidar modelo de
Atenção à Saúde Mental,
campo do transtorno mental;

no
1 Transformar o CAPS l em CAPS ll.ampliando o número de recursos
humanos, atenção a usuários de álcool e outras drogas e
desenvolvimento de ações educativas voltadas à promoção da saúde
mental junto a atenção básica e as famílias;;

2.Fortalecer a rede de cuidado em saúde mental com a implantação do
ambulatório de Psiquiatria e Psicologia na Policlínica;

S.Fortalecer a rede de cuidado em saúde mental a implantação do
serviço social e terapia ocupacional no ambulatório de saúde mental;

4.Garantir veiculo para suporte as ações do CAPS;

5.Informatizar o CAPS a fim de gerar dados /informações para subsidiar
o planejamento de estruturação e fortalecimento da rede e
monitoramento dos dados;

6.Garantir um prédio apropriado para o funcionamento adequado do
CAPS;

7.Implantar o NUAPS municipal;

S.Articular a secretaria de Desenvolvimento Social para implantação de
um Centro de Convivência;

Q.garantir oficinas sistemáticas de artesanatos para os usuários do CAPS

14. Consolidar modelo de
Atenção à Saúde Mental,
estruturando uma rede de
redução de danos no consumo de
álcool, fumo e outras drogas.

1.Ampliar para 100% número de unidades municipais de Saúde como
referência para Abordagem e Tratamento do Fumante até final de 2013;

2.Capacitar 25 profissionais da atenção básica através do de Redução
de Danos e Ações de Prevenção às DST/AIDS, Hepatites B e C
Relacionados ao Uso de Álcool e Outras Drogas no Sertão
Pernambucano pelo Centro de Prevenção as Dependências - CPD;

3.Implantar ambientes livre do fumo em 50% unidades de saúde e outros
espaços públicos;

4.Articular a implantação do CAPS AD como fortalecimento a rede de
cuidados em saúde mental;
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"í 5Ampliar a oferta de consultas,
terapias e exames de média
complexidade, com garantia de
acesso aos grupos prioritários.

1.Ampliar em 100% o número de consultas em Ginecologia, Traumo-
ortopedia e Endocrinologia;

2.Implantar 01 serviço de referencia para o pré-natal de risco na rede
própria;

3.Implantar a oferta de exames de imagem ( Ultra-sonografia ) na rede
própria, ampliando em inclusive para a detecção do câncer de mama;

4.Implantar consultas especializadas em Cardiologia, Mastologia,
Geriatria, Obstetrícia, Pediatria, como referencia a ESF;

5.Garantir que 30% das mulheres de 50 a 69 anos realizem o exame de
mamografia;

6.Garantir e qualificar o fluxo de referência e contra - referência para o
diagnóstico e tratamento do câncer de mama e colo uterino;

/.Implementar a vigilância nutricional com a contratação de mais um
nutricionista;

16.Normalizar o atendimento das
Urgências e emergências na
atenção básica

1.Estabelecer protocolos dos procedimentos de urgência na atenção
básica, inclusive com a formalização de fluxogramas dentro da rede de
atenção;

2.Garantir as condições técnicas e de infra-estrutura para o atendimento
às urgências e emergências protocoladas na atenção básica em 100%
das unidades de saúde;

3 - Adquirir ambulâncias para o município,
1/.Articular a implantação do
SAMU.na VII Regional de saúde

1.Elaborar o projeto de implantação de uma unidade do SAMU na VII
Regional de Saúde, com sede no município de Salgueiro;

18.Consolidar o modelo de
Atenção à Saúde Bucal.

1. Ampliar 01 (um) Centro de Especialidades Odontológicas - CEO,
fortalecendo a rede de Saúde Bucal;

2. Implantar 01 Laboratórios de Prótese Dentária
Especialidades odontológicas - CEO;

no Centro de

19.Implantar e qualificar o
Laboratório Municipal de analises
Clinicas.

1.Garantir a informatização do Laboratório Municipal de Analises
Clinicas;

2.Garantir equipamentos os insumos necessários ao funcionamento do
Laboratório Municipal de Análises Clinicas ;

3.Nomear e/ou contratar e capacitar recursos humanos de nível superior
e médio para o Laboratório Municipal;
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4.Garantir a realização de exames de hormônios e outros através da
terceirização do serviço;

5.Implantar postos de coleta nas Unidades de Saúde onde funciona a
ESF, Garantindo a capacitação dos profissionais;.

6.Organizar/ normalizar da rotina do laboratório;

/.Implantar a realização de exames sorológicos de HIV, Hepatites e
dengue;
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1.2 . ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: Implementar a política de assistência farmacêutica com base na padronização, definição de
um modelo de assistência farmacêutica especialmente para a atenção básica, implantando protocolos,
otimizando processo de aquisição, dispensação, controle, avaliação, custeio, indicadores e metas para a
assistência farmacêutica, tendo por base o uso racional do medicamento.

DIRETRIZES METAS

20.Consolidar a política de
Assistência farmacêutica.

1.Construir os protocolos de medicamentos com a participação dos
trabalhadores, fazendo a sua divulgação nas unidades de saúde;

2.Instituir a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais sob a
responsabilidade do município;

3.Sensibilizar e divulgar entre os profissionais de saúde a utilização da
padronização;

4.Implantar o software HORUS, informatizando a Assistência
Farmacêutica;

5.Garantir regularidade nos processo de aquisição e dispensação de
medicamentos, com atenção especial para os medicamentos, de uso
continuado;

S.Estruturar 100% dos espaços físicos das unidades de dispensação
de medicamentos;

/.Informatizar as unidades de dispensação de medicamento;

S.Ampliar o espaço físico da Central de Abastecimento de
medicamentos - CAF;

9.Realizar 08 oficinas sobre o uso das plantas medicinais na atenção
básica;

lO.Articular junto a Secretaria Estadual de Saúde a regionalização da
Farmácia de medicamentos especiais;
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EIXO 2 -VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVOS: Fortalecer a gestão de Vigilância em saúde, integrando as vigilâncias epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua capacidade de análise de situação de saúde, intensificando
o controle de riscos a saúde, promovendo sua integração tanto no âmbito interno com outras áreas da
Secretaria de Saúde, como de forma interinstitucional com as demais esferas de governo e com a
sociedade civil, implementando a descentralização das ações, na perspectiva de dar respostas às
necessidades da população;

2.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

OBJETIVO: Potencializar as ações desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica para uma atuação ágil,
ampla e de qualidade nas informações referentes à mortalidade, natalidade, doenças e agravos de
notificação compulsória e outros eventos de interesse epidemiológico, visando auxiliar o planejamento, a
tomada de decisão e adoção de medidas pelo poder público voltadas para melhoria das condições de
saúde e qualidade de vida da população.

DIRETRIZES METAS

21.Fortalecer a captação de
óbitos, nascimentos e agravos de
notificação compulsória.

IColetar anualmente as Declaração de Óbitos - DO esperadas
conforme parâmetros ministeriais;

2.Coletar anualmente as declaração de nascidos vivos - DN
esperadas conforme parâmetros ministeriais;

22.Ampliar a investigação de
óbitos infantis, maternos e de
mulheres em idade fértil;

1 .Investigar 100% dos óbitos maternos;

2.Investigar 100% dos óbitos de mulheres em idade fértil;

3.Investigar 90% dos óbitos de crianças menores de 01 ano;
23.Garantir a execução de ações
pactuadas na PPI-VS

1.Monitorar as notificações dos casos de Sífilis em gestantes de
acordo com as estimativas dos casos esperados

2.Ampliar a detecção dos casos de Hepatite B, garantido qualidade no
encerramento dos casos por critério laboratorial;

3.Encerrar oportunamente mais de 80% das investigações de
notificação compulsórias registrada no SINAN;

4.Enviar mais de 90% de dados do SINAN e SIM com regularidade (
semanal)

S.Aumentar para 98% dos óbitos com causa básica definida;

6.Tratar 90% dos portadores de Schistosoma mansoni;

7.Curar clinicamente 100% dos casos de Leishmaniose Tegumentar
Americana e 100% dos casos de Leishmaniose Visceral;
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8.Realizar tratamento em 100% dos casos de acidentes dos casos de
acidentes por animais peçonhentos

9.Realizar no mínimo 85% de coleta oportuna dos caso de paralisia
flácida;

10.Investigar oportunamente 85% dos casos suspeito de Sarampo e
Rubéola; encerrando no mínimo 95% dos caos notificados de doenças
exantemáticas;

11.Manter em O (zero) o número de casos de letalidade por dengue
hemorrágica

12.Notificar 23 casos de agravos a saúde do trabalhador de acordo
com a portaria GM/MS N° 777/04

24.Ampliar as ações de controle
da tuberculose, reforçando a
articulação entre Vigilância
Epidemiológica e Atenção à
Básica ã Saúde e outras políticas
públicas;

1.Realizar baciloscopia de diagnóstico para 100% dos casos
sintomáticos respiratório;

2.Notificar 100% dos casos novos pulmonares baculíferos
diagnosticados;

3.Realizar tratamento em 100% dos casos novos pulmonares
baciliferos diagnosticados;

4.Monitorar as taxas de cura de Tuberculose e as principais causas de
abandono de tratamento por unidade de saúde;

5.Promover o debate com a comunidade em torno das medidas de
controle da tuberculose, visando à redução do número de caso e do
estigma;

6.Monitorar a imunização de BCG em adultos.
25.Intensificar ações de controle
da hanseníase, reforçando a
articulação entre Vigilância
Epidemiológica e Atenção à
Básica a Saúde e outras políticas
públicas.

1 .Implementar a vigilância aos contatos intradomiciliares;

2.Investigar os casos de hanseníase diagnosticados com algum grau
de incapacidade;

3.Monitorar o número de casos e sequelas por hanseníase, por
unidade de saúde, garantido as referencias;

4.Promover o debate com a comunidade em torno das medidas de
controle da hanseníase, visando à redução do número de caso e do
estigma;
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2.2 VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS NÃO-TRANSMISSIVEIS

OBJETIVO:Estruturar e fortalecer a vigilância sobre doenças crónicas não transmissíveis, por meio da
implementação das ações já existentes e da implantação de políticas intersetoriais voltadas para grupos
populacionais específicos

DIRETRIZES METAS

26.Garantir ações de prevenção
e controle das doenças e
agravos não-transmissiveis;

1.Monitorar a morbimortalidade por doenças não-transmissiveis
cardiovasculares,neoplasias, diabetes, acidentes e violências)

2.Monitorar as ações de controle do tabagismo;
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2.3 VIGILÂNCIA AMBIENTAL
OBJETIVO Desenvolver ações articuladas e coordenadas, tanto no âmbito interno quanto com outras
instâncias do poder público e da sociedade civil, objetivando um impacto positivo sobre os níveis de
adoecimento e morte causados pelas principais endemias, com ênfase na diminuição da morbimortalidade
por tuberculose, dengue e e Leishmaniose; na redução da morbidade por hanseníase e no controle da raiva
animal.

DIRETRIZES METAS
27.Garantir ações de controle da
dengue;

1 .Reduzir para menos de 5% índice de pendências;

2. Manter em O (zero) a letalidade por casos graves da dengue;

3.Reduzir para menos de 1% o índice de infestação predial
mensalmente durante o ano

4.Reduzir o índice de infestação predial para menos de 1% durante
todos os ciclos do LIRAs;

5.Realizar ações de eliminação de focos e/ou criadouros do moquito
Aedes Aegypti e, 101.208 visitas/ imóveis.

6.Executar 100% das ações propostas no Plano de Contingência da
Dengue;

/.Garantir 100% das unidades de saúde com as condições básicas
para notificação, coleta e atendimento a pacientes com dengue;

S.Ampliar a notificação por suspeitas de dengue e Reduzir o numero
de casos confirmados a cada ano na ordem de X % em relação ao
ano anterior;

28.Garantir ações de controle da
Leishmaniose Visceral

1 .Realizar testagem sorológica em no mínimo 239 cães anualmente,

2..Realizar levantamento, investigação e monitoramento dos casos
3..Implantar o Centro de Zoonozes

29.Garantir ações de controle da
raiva animal

1 .Controlar a raiva animal, monitorando os casos suspeitos da doença
através do envio mínimo de 16 amostra de cães;

2.Vacinar anualmente a população canina no mínimo 6.369 cães;
30. Garantir ações de controle
de chagas

1.Realizar pesquisa de triatomineos em 83 localidades de risco;,
realizando controle químico em 100% das unidades domiciliares
positivas;

2.Realizar ações de manejo químico e manejo ambiental ( borrifação)
em 338 imóveis
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2.4 V/GILANCIA SANITÁRIA

OBJETIVO: Desenvolver ações articuladas e coordenadas, tanto no âmbito interno quanto com outras
instâncias do poder público e da sociedade civil, objetivando um impacto positivo sobre os níveis de
adoecimento e morte causados pelas principais endemias, com ênfase na diminuição da morbimortalidade
por tuberculose, dengue e Leishmaniose; na redução da morbidade por hanseníase e no controle da raiva
animal.

DIRETRIZES METAS

31.Implantar o código Sanitário
Municipal

ITer aprovado no Conselho Municipal de Saúde e no Legislativo
Municipal o Código sanitário;

2.Implantar do Código Sanitário do município, como forma de avançar
na normalização e na instrumentalização legal para qualificação das
ações;

32.Avançar na municipalização
das ações de Vigilância Sanitária

1.Cadastrar 100% dos imóveis de comercialização de alimentos;

2.lnspecionar 20% dos estabelecimentos e serviços de alimentação;

3.Estruturar a Vigilância Sanitária para melhoria da qualidade das
ações desenvolvidas, na perspectivas de assumir as
responsabilidades inspeção dos serviços de saúde.

4.lnspecionar estabelecimentos da área de saúde

õ.lnspecionar as instituições com ambientes livres do fumo;

S.lnspecionar 100% das instituições de longa permanência para
idosos;

/.Elaborar e executar anualmente o Plano de Trabalho da Vigilância
Sanitária,

33.Garantir ações de vigilância
da qualidade da água para
consumo humano;

1.Realizar atividades de cadastro, controle e vigilância da água para
consumo humano, com alimentação do SISAGUA;

2.Realizar análise da vigilância da qualidade da água referente ao
parâmetro de coliformes fecais;
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2.5. VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
OBJETIVO Fortalecer ações de prevenção e redução das doenças sexualmente transmissíveis, com
prioridade nas populações de maior vulnerabilidade, e ampliar o acesso à rede de atenção à saúde voltada
às pessoas com DST/ HIV/AIDS e HAPATITES.

DIRETRIZES METAS

34.Consolidar as ações de
vigilância epidemiológica da
transmissão vertical da sífilis e
HIV.

1.Investigar 100% dos casos de sífilis congénita em crianças expostas ao
HIV/SIFILIS E HEPATITES.visando medidas de controle imediatas;

35.Implantar a vigilância da
sífilis nas gestantes

2.Implementar a notificação/investigação de sífilis em 100% das
gestantes no pré-natal.

36. Fortalecer a rede de
assistência municipal as
pessoas com Doenças
Sexualmente Transmissíveis -
DST.

1.Garantir o acesso ao teste anti-HIV a 100% dos usuários interessados;

2.Integrar a atenção básica no acompanhamento das pessoas portadoras
de HIV/AIDS;

3.Orientar 100% dos médicos e enfermeiros, por meio da abordagem
sindrômica, para o diagnóstico e tratamento dos portadores de DST na
atenção básica a saúde;

4.Assegurar as medicações a 100% dos portadores de DST;

5.Garantir a referencia e a contra referencia dos portadores de HIV/DST
e Hepatites em todos os níveis de complexidade, otimizando o Serviço de
Assistência Especializada - SAE ( rede própria ) e nas referencias
pactuadas;

ô.Ampliar em 50% a oferta e o acesso regular ao preservativo masculino;

7. Executar 100% das ações previstas no Plano de Ações e Metas em
DST/HIV/AIDS;
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2.6 - SAÚDE DO TRABALHADOR
OBJETIVO : Implantar a vigilância em Saúde do Trabalhador;

DIRETRIZES METAS

37.Implantar a vigilância em
Saúde do Trabalhador

1.Implantar a notificação dos casos de acidentes e ocorrências no
trabalho;

2.Implantar Fóruns de discussão de Saúde do Trabalhador
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EIXO 3 - GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO GERAL:

Implementar instrumentos de gestão do sistema de saúde, aperfeiçoando o uso de informações
estratégicas para a tomada de decisões no planejamento das ações, no controle social e avaliação das
políticas implantadas.

3.1 - GESTÃO TERRITORIAL DO SISTEMA

OBJETIVO:
Coordenar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, promovendo a articulação entre os atores
institucionais que têm interface com a saúde e a sociedade civil organizada, a partir de um planejamento
participativo.
DIRETRIZES METAS

38.Instrumentalizar a gestão das
ações e serviços de saúde

1.Implementar os mecanismos internos de democratização da gestão,
redefinindo o papel da Coordenação da Estratégia Saúde da Família e
das diretorias da Secretaria Municipal de Saúde;

2.Criar e Implantar o Cargo de Gerente Administrativo de Unidade de
Saúde com definição de função;

3.Nomear e capacitar profissionais de nível médio para atuação nas
unidades de dispensação de medicamentos;

4.Monitorar 100% das ESF para atingir os indicadores conforme
parâmetros estabelecidos pela gestão;

5. Promover a articulação das ações e serviços de saúde, nos diversos
níveis de complexidade;

G.Monitorar, de forma efetiva, as ações dos trabalhadores de saúde nas
suas áreas de atuação

/.Manter um percentual superior a 93% de famílias com perfil de saúde
beneficiárias do bolsa família acompanhadas pela atenção básica,

8.Implantar o acolhimento humanizado em 100% das Unidades de
Saúde com a rotina de classificação de risco;

9.Fortalecer a intersetorialidade entre as secretaria do governo;

10-lmplantar o ponto digital nas Unidades de Saúde;

11.Elaborar e aprovar anualmente no Conselho Municipal de Saúde o
Relatório Anual de Gestão - RAG, de acordo com a Portaria N°
1229/2007
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12.Assinar o Termo de Compromisso de Gestão - Pacto Pela Saúde;

13.Qualificar o funcionamento da gestão administrativa do Fundo
Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde com recursos humanos
suficientes e eficientes;

14- Garantia de equipamentos e insumos necessários ao
funcionamento da gestão;

15.Garantir recursos humanos necessários ao desenvolvimento dos
programas das áreas de Vigilância em Saúde, Assistência básica e
especializada e da gestão;

16.Adquirir os equipamentos, móveis e insumos necessários ao
funcionamento dos programas das áreas de Vigilância em Saúde,
Assistência básica e especializada e da gestão;

1/.Garantir a prestação de serviços na área da assistência a saúde e
na área de gestão administrativa, como forma de qualificar o SUS;

18.Instituir o Remapeamento Anual (janeiro) das áreas e micro-áreas
de atuação da Estratégia Saúde da Família - ESF e Programa de
Agentes Comunitários de Saúde- PACS;

19- Articular junto ao Conselho de desenvolvimento Urbano/Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Obras o saneamento básico da sede
dos distritos;

39.Melhoria da
informação/comunicação sobre
o SUS em cada Território

1.Implantar um canal permanente de
Educação/comunicação/informação sobre o Sistema Único de Saúde

40.Fortalecimento da atenção a
saúde de forma regionalizada

1.Fortalecer a Integração da Micro-região de Saúde no Projeto de
Implementação da Rede Interestadual de Atenção à Saúde do Vale do
Médio São Francisco;

2.Articular junto a Secretaria Estadual de Saúde a regionalização da
Farmácia de medicamentos especiais;

S.Articular a garantia da referencia em mamografia na VII regional de
Saúde

4.Articular a implantação de uma UTI Neonatal no Hospital Regional

S.Articular, junto a FAV, a implantação do serviço de urgência
oftalmológica 24 horas.
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3.2 - REGULAÇÃO ASSSITENCIAL

OBJETIVO:
Implanntar o complexo regulatório do sistema municipal de Saúde, como forma de facilitar o acesso com
qualidade às ações e serviços de saúde com integralidade, equidade e de otimização de recursos.

DIRETRIZES METAS

41.Implantar a Programação
Pactuada e Integrada - PPI do
município;

1.Garantir o atendimento especializado para a população, pactuando
com outros municípios o atendimento às suas demandas.

2. Efetivar o cartão SUS;

42.Implantar um sistema de
regulação do acesso da
população às consultas,
terapias e exames realizados na
rede municipal de saúde.

1.Implantar a central municipal de marcação e regulação das consultas
especializadas e exames;

2.Estruturar o sistema de regulação da rede ambulatorial para garantir o
acesso do usuário às consultas e exames de forma organizada,
fortalecendo o retorno ao serviço com os procedimentos executados
(referência e contrareferência);

S.Adotar protocolos clínicos, e diretrizes terapêuticas, em consonância.co
protocolos e diretrizes nacionais e estaduais;.

43.Fortalecer e legitimar a
prática do controle e avaliação
na prestação de serviços
assistenciais.

1 .Adotar protocolos de regulação de acesso, em consonância Com os
protocolos nacionais, estaduais e regionais

2.Executar o controle do acesso da população, no âmbito do seu
território, por meio da central de regulação, à.consultas, terapias e
exames especializados

S.EIaborar contratos com os prestadores de acordo com a política nacion
de contratação de serviços de saúde e em conformidade com o planejam
to e a programação pactua da e integrada da atenção à saúde.

4.Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cad
estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e
ambulatorial.

S.EIaborar o Manual de Regulação e Avaliação da Assistência;

6.Regularizar os contratos de gestão entre a Secretaria Municipal de
Saúde e os prestadores de serviços contratados e conveniados com
definição de metas e compromissos assistenciais;
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/.Implantar Sistema de Auditoria Municipal, realizando auditoria
assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob
sua gestão, elaborando normas técnicas, complementares às das
esferas estadual e federal, para no território.

8.Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cad
estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e
latorial.

9.Construir protocolos assistenciais para as referências e contra-referênc
priorizando os programas/doenças integrantes do Pacto da Atenção Bás
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3.3 - POLÍTICA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE
OBJETIVO:
Implantar a Política Municipal de Informação e Informática em Saúde, em consonância com as diretrizes
nacionais.

DIRETRIZES METAS
44. Implementar a
alimentação/cruzamento e
análise dos dados dos sistemas
de informação.

1.Manter atualizado sistematicamente o cadastro de estabelecimentos
e de profissionais de saúde (CNES),atingindo o índice 100% de
atualização regular da base de dados, visando melhorar a qualidade da
informação;

2.Ampliar, regularizar e qualificar a alimentação das informações de
100% dos sistema de base nacional;

45.lmplementar a estrutura de
informática para agilizar os
processos de trabalho dos
profissionais de saúde, visando
à melhoria do atendimento à
População.

1.Informatizar 100% das unidades de saúde.garantindo acesso a
internet;
2.Criar o cargo de Técnico de Informática para suporte aos setores
estratégicos da Secretaria de Saúde / unidades de Saúde;

46.Expandir e fortalecer os
Núcleos Tecnologias em saúde.

1 .Qualificar a prática dos profissionais de saúde através dos seminários
promovidos pela rede NUTES, avaliando o aprendizado e a
transformação das práticas;

2.Implantar novos NUTES;.
47.Instrumentalizar os gestores
com informações para a tomada
de decisões e monitoramento
das ações estratégicas.

1.Capacitar o corpo técnico e gestores da rede de saúde em
ferramentas de captação, tabulação e análise dos dados dos sistemas
de informação em saúde.

2.Fomentar a participação dos gestores municipais nos cursos de
especialização e qualificação de gestão;

48.Ampliar o acesso aos dados
e informações em saúde do
município.

1.Divulgar na página da Internet da Prefeitura do Salgueiro, com
atualização mensal, dados e informações de interesse em saúde
pública;

2.Implantar instrumentos de informação e comunicação em saúde
como sala de situação, boletins para os conselheiros, profissionais,
gestores e população em geral;

3.Implementar o sistema de informação sobre os recursos financeiros
de forma que permita o acompanhamento dos gastos por programas
e/ou políticas específicas.
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3.4 - GESTÃO PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO: Fortalecer o controle social no SUS;.

DIRETRIZES METAS

49. Implementar o controle
social na rede de serviços de
saúde.

1.Reformular a Lei do Conselho Municipal de Saúde do Salgueiro, de
forma a contemplar a criação dos Conselhos Locais de Unidade de
Saúde;

2.Implantar conselhos locais de saúde em 100% das Unidades da ESF;

3.Realizar eleição do Conselho Municipal de Saúde - gestão 2012 -
2014;

4.Criar Boletim trimestral do Conselho Municipal de Saúde garantindo a
sociedade civil organizada o acesso a informação;

5.Estruturar o espaço físico, infra-estrutura e logística necessária para o
bom funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, proporcionando a
articulação dos conselhos locais com o municipal;

6.Garantir que 100% dos Conselheiros municipais de saúde sejam
capacitados no contexto da Política de Educação Permanente em Saúde

/.Garantir a realização das conferências municipais de saúde, conforme
deliberação dos conselhos nacional e estadual de saúde;

S.Realizar o II.III.IV e V FÓRUM ANUAL DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO
DE SAÚDE E CONTROLE SOCIAL;

9.Fortalecer a ouvidoria municipal, divulgando junto a população.com vista
fortalecimento da gestão estratégica do SUS, conforme diretrizes nacional

10-lmplantar o Fórum permanente de discussões para as questões
ambientais;

11.Submeter à aprovação do Conselho Municipal de Saúde os
instrumentos de gestão ( Plano municipal de Saúde e Relatório anual de
Gestão e as prestações de contas do fundo Municipal de Saúde,
trimestralmente;

50.Fortalecer os processos de
educação popular em saúde

1 .Promover ações de informação e conhecimento a cerca do SUS, junto â
população em geral.

2.Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao forta
cimento da participação social no SUS.
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4 - GESTÃO DO TRABALHO
OBJETIVO GERAL: Consolidar a Gestão do Trabalho no SUS, centrada na valorização dos trabalhadores
com a participação dos diversos atores envolvidos no processo fortalecendo as relações do trabalho, o
desenvolvimento profissional e uma atuação solidária, humanizada e de qualidade, na perspectiva do
trabalho em equipe e integralidade da atenção à saúde.

4.1 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO

PERMANENTE

OBJETIVO: Desenvolver uma política de formação/qualificação para o SUS Municipal, utilizando a
estratégia da educação permanente em saúde para a atenção individual de saúde e da saúde coletiva.

DIRETRIZES METAS

51.Implantar a Política
Educação Permanente

de 1 .Integrar o a Comissão de Integração Ensino Serviço - CIES;

2.Contemplar no Plano de Ação Regional da Educação Permanente
em Saúde- PAREPS, as necessidades do município de Salgueiro;

3.Garantir que os profissionais de saúde de nível básico, médio e
superior, das categorias estratégicas, da gestão e do controle social
sejam contemplada nos projetos da Educação Permanente;

52.Implementar programa de
qualificação gerencial para os
diversos níveis de gestão da
Rede Municipal.

1.Articular curso de especialização e/ou aperfeiçoamento para os
gestores e diretores da Secretaria de Saúde;

53.Fortalecer os movimentos de
educação popular de
conhecimento do SUS

1.Fortalecer os movimentos de educação popular de conhecimento do
SUS
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4.2. - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

4.2.1 - REGULARIZAÇÃO DO VÍNCULO

OBJETIVO: Desenvolver ações concretas que visem à regularização dos vínculos dos trabalhadores na
Rede Municipal de Saúde, permitindo a estes trabalhadores uma relação de trabalho estável.

DIRETRIZES METAS

54.Viabilizar concurso público
para os profissionais de nível
universitário, médio e básico do
PSF

1.Garantir a realização de concurso para os profissionais de nível
básico, médio e superior com atuação na área de saúde;

55.Fortalecer o trabalho de
campo realizado pelo Agentes
de Saúde Ambiental e Combate
as Endemias - ACE, e Agentes
Comunitários de Saúde - ACS,
garantindo o número de
imóveis e de pessoas,
respectivamente, conforme
parâmetros do Ministério da
Saúde.

1.Realizar processo seletivo publico para nomeação de Agentes de
Saúde Ambiental e Combate as Endemias - ACE e Agentes
Comunitários de Saúde - ACS, valorizando experiências anteriores, na
garantia de pontuação para a titulação,

2.Nomear Agentes de Saúde Ambiental e Combate as Endemias-ACE
e Agentes Comunitários de Saúde - ACS selecionados, adequando o
número de profissionais ao número de imóveis e de famílias
preconizados nas portarias ministeriais;

56.Regularizar os vínculos dos
especialistas contratados
temporariamente,

1.Elaborar e aprovar Lei municipal para regularização dos vínculos dos
médicos especialistas;
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4.2.2 - READEQUAÇÃO DA PRODUTIVIDADE

OBJETIVO: Rediscutír a lógica da produtividade, estabelecendo um sistema de remuneração variável
capaz de contemplar com equidade os trabalhadores efetivos e municipalizados, da Rede Municipal.

DIRETRIZES METAS

57.Implementar mudança no
sistema de produtividade a partir
de critérios de acesso e
qualidade para os níveis
elementar, médio e superior

1. Revisar a Lei N° 1.409/03 Incentivo a Produtividade, contemplando
todas as categorias de todos níveis de assistência e da gestão, definido
um valor fixo e um valor variável.condicionado o acesso ao
cumprimento das metas e impactos na qualidade de saúde do território
, garantindo uma distribuição mais equânime do incentivo da
produtividade.

2.Revisar o Decreto Municipal de incentivo a produtividade (valor fixo e
valor variável conforme cumprimento das metas ) redefinindo os
percentuais pra calculo de concessão do referido incentivo;

1.Formar comissão técnica para monitorarmento/ avaliação do
cumprimento das metas e concessão da produtividade variável.

58.Instituir, com apoio de
equipe gestora, o sistema
acompanhamento e avaliação
da produtividade.
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4.2.3 - PLANO DE CARGOS CARREIRA E VENCIMENTOS - PCCV

OBJETIVO: Garantir o desenvolvimento da carreira do servidores do SUS.

DIRETRIZES METAS

59.lmplantar o Plano de
Cargos Carreira e
Vencimentos - PCCV,
avançando na valorização dos
servidores do SUS;

1. Elaborar e implantar o Plano de Cargos Carreira e Vencimentos -
PCCV da gestão local, considerando as diretrizes nacionais para planos
de carreiras, cargos e salários para O SUS - PCCS/SUS;
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4.3 • CONDIÇÕES DE TRABALHO

OBJETIVO: Garantir condições adequadas de trabalho para todos os profissionais no âmbito da Saúde
Secretaria Municipal de Saúde.

DIRETRIZES METAS

60.Garantir insumos de uso
individual para os profissionais
da rede.

1.Garantir Equipamento de Proteção Individual - EPI para os
profissionais da rede.monitorar o uso dos EPI, com punições em caso
de infrações;

2. Garantir o EPI para os profissionais de saúde ( ACS e ACE )
expostos aos riscos de câncer de pele devido à exposição demasiada
ao sol, incluindo a prevenção com o protetor solar;

3. Garantir fardamento para os ACS, ACE, recepcionistas batas para os
profissionais das ESF e ESB e auxiliar de serviços gerais;

4. Garantir a identificação (crachás) para os profissionais de saúde;
61.Manter, recuperar e adequar
às estruturas físicas e os
equipamentos das unidades de
saúde, e do Programa
Academia da Cidade

1.Climatizar 100% das salas de vacina e consultórios médicos,
odontológicos de enfermagem das unidades de saúde;

2.Elaborar e efetivar um plano de manutenção corretiva e preventiva da
rede física, hidráulica, elétrica, equipamentos de informática, médico
odontológico etc com visitas mensais as unidades de saúde com essa
finalidade;;

62.Implantar a política da saúde
do trabalhador municipal com
enfoque no combate ao assédio
moral.

1 .Garantir os exames preconizados para os Agentes de Endemias que
trabalham com inseticida / UBV

2.Garantir um programa de atenção psicossocial a saúde do
trabalhador da rede municipal incluindo atenção ao alcoolismo e outras
dependências; (NUAPS)

3.Divulgar nas unidades de Saúde e denunciar nos órgão competentes
situações de assédio moral sofridos pelos trabalhadores que atuem no
âmbito da rede municipal de saúde.
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5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO

O processo de desenvolvimento do Plano Municipal de Saúde de Salgueiro enfatizará a gestão no âmbito
do sistema municipal de saúde e a articulação intersetorial, como forma de potencializar as ações e
objetivos traçados.

5.1 MONITORAMENTO

As ações de monitoramento requerem a disponibilidade de informações essenciais definidas e
sistematicamente, coletadas e analisadas. Para que se possa acompanhar o cumprimento dessas
prioridades, devem ser identificados os seus nós críticos, em função dos quais será selecionado um
conjunto básico de indicadores, a serem monitorados e avaliados. Cada indicador deve ser devidamente
qualificado quanto à sua conceituação, interpretação, usos, limitações, fontes de obtenção, método de
cálculo e categorias de análise. O monitoramento do Plano também exigirá, por parte do SMS, um esforço
de cooperação técnica integrada entre as várias áreas.

5.2 AVALIAÇÃO

A avaliação do Plano Municipal de Saúde contemplará, entre outros, a análise dos seguintes aspectos: o
contexto político, demográfico, social e económico em que se processará a implementação do Plano; a
evolução das condições de vida e do estado de saúde da população; e a resposta social às questões de
saúde. A análise será realizada a partir dos indicadores que foram selecionados, além de outras
informações para verificar o impacto das ações e programas desenvolvidos sobre as condições de saúde.
Essa análise deverá indicar necessidades de reorientação estratégica das ações, a partir de cenários que
apontem mudanças nos quadros político, institucional, económico, social, tecnológico etc. A análise
sistemática dos dados e informações disponíveis será um elemento fundamental não apenas para
instrumentalizar as instâncias de decisão, mas também para promover a melhoria contínua da qualidade da
informação. O uso das informações pelos gestores deverá configurar um aspecto essencial para a melhoria
das informações já existentes e para o suprimento de novas necessidades de informação.
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