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APRESENTAÇÃO 

           

A Secretaria da Saúde de Guarulhos entende sua missão como sendo a de garantir o direito à saúde da população de Guarulhos, tendo como 

visão um sistema eficiente de promoção e assistência à saúde em Guarulhos, construído participativamente. Uma vez compreendida a missão e 

definida a visão faz-se necessário compreender onde estamos, para que seja possível traçar o caminho a ser percorrido, definindo de maneira 

objetiva as estratégias. Essas estratégias, por sua vez, precisam ser materializadas em políticas concretas, que se expressam mediante diretrizes, 

objetivos e metas.  

Com o foco na promoção do acesso com qualidade às ações e serviços de saúde e no fortalecimento do SUS-Guarulhos, este Plano Municipal 

de Saúde, orientará a Gestão Municipal 2014-2017. Foram utilizados como documentos norteadores para sua construção: o  Decreto nº. 7.508, de 

28 de junho de 2011 que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990 e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, a Portaria nº.4.279, de 30 de dezembro de 

2010 que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)  e o  Plano Nacional de 

Saúde 2012-2015. Este Plano está estruturado em duas partes. A primeira destaca o resumo das condições de saúde da população guarulhense, 

ações, serviços e questões estratégicas para gestão do SUS. A segunda aponta as diretrizes e metas a serem alcançadas que contribuirão para o 

atingimento do objetivo de aprimoramento do SUS, visando o acesso universal, de qualidade, em tempo oportuno, contribuindo para a melhoria das 

condições de saúde e para a promoção da qualidade de vida da população de Guarulhos.  

  São metas, dentre outras:  

1) Gestão:  

Reformular a estrutura organizacional da Secretaria da Saúde; 

Garantir uma política  permanente de qualificação da gestão; 

Implantar a política da Saúde do Trabalhador da Saúde; 
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Melhorar a ambiência nos pontos de atenção da rede de saúde, incluindo orientação da ergonomia para execução do trabalho; 

Realizar estudos e implantar ações com vistas a redução do absenteísmo dos trabalhadores; 

Fortalecer os processos de planejamento em Saúde; 

Fortalecer o espaço do grupo técnico de educação permanente da Secretaria da Saúde; 

Elaborar a Política Municipal de Educação Permanente; 

Retomar e implementar a política municipal de humanização; 

Fortalecer as instâncias de controle social e ampliar a capacitação dos conselheiros de saúde e corpo técnico da secretaria da saúde; 

Implantar o prontuário eletrônico integrado com os sistemas vigentes de Saúde; 

Aprimorar o processo de articulação entre os departamentos promovendo maior troca de saberes; 

Consolidar a residência médica e investir na implantação da residência multiprofissional; 

Estabelecer uma cultura de monitoramento e avaliação com qualificação das informações; 

Concluir a Implantação do ponto eletrônico em todos os pontos de atenção da Secretaria da Saúde; 

Garantir que os instrumentos de planejamento  sejam norteadores das ações; 

Modernizar os processos administrativos para compras e licitações, aprimorando a logística; 

Fortalecer e ampliar a intersetorialidade; 

Fortalecer os processos de contratualização dos serviços de saúde; 

Redefinir a missão dos hospitais municipais; 

Rever permanentemente os processos de trabalho. 

2) Investimento     

Adequar a estrutura física em função da complexidade das ações desenvolvidas nos pontos de atenção da Secretaria da Saúde; 

Melhorar a ambiência em todos os pontos de atenção; 

Estruturar a logística dos imunobiológicos; 
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Melhorar a logística de distribuição e armazenamento de medicamentos e insumos. 

3) Atenção à Saúde  

Implementar a política municipal de humanização; 

Ampliar o acesso na atenção básica através da construção e ampliação dos equipamentos de saúde; 

Reorganizar permanentemente os territórios de forma a melhorar o acesso; 

Aumentar o número de leitos ; 

Ampliar os procedimentos de média complexidade; 

Qualificar a atenção do cuidado com a garantia da integralidade da atenção; 

Implementar as ações de prevenção e promoção da Saúde; 

Aumentar a oferta nos Ambulatórios de especialidades e apoio diagnóstico; 

Ampliar o horário da Tomografia Computadorizada no HMU; 

Fortalecer as Equipes Multidisciplinares de Atenção Domiciliar em Saúde (EMADS). 
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II. Modelo de Gestão à Saúde 

a) Departamento das Regiões de Saúde 

O sistema de Saúde local vem se estruturando de forma ascendente, participativa, utilizando mecanismos de controle com o objetivo de 

garantir à população o acesso aos serviços de saúde com equidade e integralidade. 

Nessa dinâmica de descentralização da gestão a cidade foi subdividida em quatro Regiões de Saúde e dezessete Distritos de Saúde. Utilizou-se 

como critérios para a identificação das regiões em um espaço geográfico identificado a partir do perfil epidemiológico das diferenças territoriais da 

cidade. 

Compete aos Departamentos das Regiões de Saúde:  

I - supervisionar a execução e atendimento integral da população pelas unidades de saúde;  

II - planejar, programar, acompanhar, avaliar e integrar as ações e os serviços de saúde do  

Município, considerando os aspectos demográficos, sócio-econômicos, sanitários, epidemiológicos e  

geográficos;  

III - supervisionar a distribuição de vacinas, soros e medicamentos à população;  

IV - administrar a manutenção de bens imóveis, equipamentos e instrumentos de uso  

exclusivo, utilizados pelas unidades da saúde;  

V - supervisionar a execução de cadastro de controles de atendimento e elaboração de  

relatórios e mapas estatísticos.  
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b) Departamento do Complexo Regulador da Saúde 

Assim, para que o sistema se articulasse entre si, além da estruturação das Regiões de Saúde, contamos com a estruturação do Departamento 

do Complexo Regulador com a Central de Regulação de Urgências que funciona 24 horas e atua mediante a utilização de protocolo Clínico 

Operacional, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, com sete bases distribuídas pelo município e o Serviço de transporte Sanitário. 

O município conta ainda com a Mesa de Pactuação Hospitalar que tem sido o principal fórum de negociação no enfrentamento das diferenças 

e dificuldades de gestão entre os representantes dos dois entes federativos mais envolvidos com as ações assistenciais de média e alta complexidade 

do SUS – Guarulhos, do diagnóstico a reabilitação, promovendo um entendimento consensual de que o grupo é responsável de maneira 

interdependente pelos acertos e fracassos da rotina desse atendimento. Assim aprendemos a lidar com as sazonalidades, as epidemias, a escassez de 

leitos, o compartilhamento de serviços e profissionais técnicos de difícil contratação, do aperfeiçoamento da coleta e disponibilização de 

informações importantes no sentido de auxiliar a otimização de forma solidária e compartilhada dos recursos. 

Compete ao Departamento: 

I - articular e integrar dispositivos das Centrais de Consultas e Exames, Internação, Regulação Médica de Atenção Pré-Hospitalar e Hospitalar 

as urgências e dos Protocolos Assistenciais, com ações de regulação da atenção à saúde, como cadastramento de estabelecimentos, contratação de 

serviços, avaliação e controle assistencial com o objetivo de racionalizar e assegurar o acesso dos usuários às ações e serviços de saúde, de acordo 

com suas necessidades e segundo critérios de classificação de risco; 

II - participar, em conjunto com áreas de Planejamento e das Redes Temáticas, da elaboração dos mecanismos de referência e contra-

referência entre unidades de diferentes níveis de complexidade, segundo fluxos e protocolos padronizados, a partir da integração entre as ações de 

solicitação e de autorização; 

III - desenvolver ações integradas com a Vigilância Sanitária Municipal, visando o Credenciamento e Habilitação de serviços de saúde, segundo 

a legislação vigente; 

IV - realizar a supervisão, o processamento e o monitoramento da produção ambulatorial e hospitalar dos serviços de saúde sob gestão 

municipal; 
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V - gerenciar os sistemas vitais e demais sistemas de informação em saúde e desenvolver mecanismos integrados com as diversas áreas da 

gestão, visando qualificar e disponibilizar informações que permitam a análise objetiva da situação de saúde da população e auxiliem o gestor na 

tomada de decisões; 

VI - desenvolver ações de auditoria visando verificar e validar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à 

população, segundo normas e padrões de conformidade, com vistas à melhoria progressiva da atenção á saúde; 

VII - fortalecer a gestão e o controle social através da Ouvidoria, com a escuta qualificada aos usuários e profissionais vinculados ao sistema 

de saúde, identificando os pontos-problema, mediando e intervindo sobre as demandas apresentadas e captando as reais necessidades da 

população; 

VIII - disponibilizar, quando necessário,transporte sanitário (eletivo) ou Tratamento Fora do Domicílio – TFD para segmentos específicos da 

população e segundo critérios e protocolos estabelecidos, visando garantir o acesso dos mesmos às ações e serviços de saúde. 

 

c) Departamento de Vigilância e Promoção à Saúde 

 A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações 

que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em diferentes territórios, garantindo a integralidade da 

ação, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde (Portaria do MS 3.252 de 22/12/09). 

A Vigilância em Saúde desenvolve desde 1998, quando houve a descentralização total das ações de Vigilância pelo Estado para o Município, a 

coordenação da totalidade das ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária desenvolvidas na cidade. Desde então, essas ações tem se ampliado 

ano a ano, tanto para atender a complexidade crescente da dinâmica populacional, como para enfrentar os novos desafios epidemiológicos e 

ambientais que surgem. Recentes pactuações com o Estado e a União também trazem demandas novas para os serviços, bem como o surgimento e 

re-emergência de doenças e agravos. 
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 Temos no município como apoio para as ações de Vigilância em Saúde um laboratório de Saúde Pública Municipal e o serviço de Verificação 

de Óbitos. Ambos são importantes estruturas para o correto diagnóstico de doenças, subsidiando a tomada de decisões estratégicas relacionadas à 

saúde individual e coletiva da população. 

Com a promulgação do Regulamento Sanitário Internacional um novo desafio se coloca para a Vigilância: desenvolver ações de 

monitoramento contínuo dos riscos através de estudos e análises que identifiquem e expliquem os problemas de saúde, acompanhando o 

comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente. 

Permeando todas as ações, temos a Promoção da Saúde. Fundamental para o controle das doenças e agravos crônicos. Ela é desenvolvida em 

todos os níveis de atenção do sistema, mas é a Vigilância em Saúde que tem a atribuição de coordenar essas ações, norteando estrategicamente o 

alinhamento com as Políticas Nacional e Estadual. 

Compete ao Departamento de Vigilância em Saúde:  

I - supervisionar e elaborar estudos, planejar e executar atividades destinadas a:  

a) prevenção de doenças;  

b) vigilância e fiscalização sanitária;  

c) vigilância epidemiológica;  

d) controle de zoonoses;  

II - supervisionar e promover estudos para o desenvolvimento de campanhas de vacinação;   

Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 38  

Lei Municipal nº 7.119, de 18/4/2013.  

III - supervisionar e desenvolver programas permanentes de prevenção e educação para a saúde junto à população;  

IV - elaborar estudos e campanhas segundo as diretrizes da Secretaria;  

V - articular com as demais unidades da Secretaria da Saúde, projetos de desenvolvimento institucional e de qualificação gerencial no SUS;  

VI - articular a integração das ações de promoção à saúde, controle de zoonoses e vigilância ao meio ambiente. 
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d) Departamento de Articulação de Redes de Atenção à Saúde 

 Para atender a reorganização do SUS, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e em consonância com o Decreto 7.508 de 2011, a 

Secretaria da Saúde instituiu o Departamento de Articulação de Redes de Atenção à Saúde – DARAS. 

Compete ao Departamento: 

I - normalizar, promover e coordenar a organização e o desenvolvimento das ações de atenção básica em saúde, observados os princípios e 

diretrizes do SUS; 

II - desenvolver mecanismos de controle e avaliação das ações de atenção básica em saúde; 

III - acompanhar e propor instrumentos para organização gerencial e operacional da atenção básica em saúde; 

IV - promover articulação com as diversas áreas da SMS para a implantação e execução das Redes de Atenção a Saúde compostas por varias 

redes temáticas prioritárias; 

V - organizar fluxos assistenciais percorrido pelos usuários desde a atenção básica até a alta 

complexidade hospitalar, responsabilizando cada ponto de atenção pela gestão do cuidado, respeitando os limites de sua complexidade e 

capacidade de resolução; 

VI - operacionalizar as RAS tendo como referencial os atos normativos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde; 

VII - participar das instâncias de gestão da Região de Saúde do Alto Tietê visando à construção e fortalecimento das Redes Regional de 

Atenção à Saúde (RRAS 2) Alto Tietê, bem como apoiar os processos de planejamento integrado ao SUS; 

VIII - estruturar as informações de saúde para subsidiar as tomadas de decisões no âmbito da gestão; 

IX - democratizar o acesso às Informações em Saúde. 

 

e) Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde 

Compete ao Departamento:  

I – assegurar a contabilidade orçamental e patrimonial da Secretaria; 
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II- implementar processos de controle e gestão; 

III – garantir a aplicação dos recursos financeiros de acordo com a necessidade de cada órgão, bem como o controle e fiscalização de sua 

execução; 

IV – definir objetivos de curto e médio prazo para a manutenção e desenvolvimento de suas atividades; 

V- garantir a gestão, conservação e segurança das instalações afetas a Secretaria; 

VI – coordenar, organizar e controlar os recursos financeiros do Fundo Municipal de saúde e elaborar a sua prestação de contas, conforme 

legislação pertinente; 

VII – administrar a administração de bens imóveis, equipamentos e instrumentos de uso exclusivo, utilizados pela secretaria da Saúde. 

 

f) Departamento de Recursos Humanos da Saúde 

O setor saúde é caracterizado fundamentalmente pelo trabalho humano e a prestação de serviços que acontece por meio da inter-relação 

entre as pessoas. Cuidar do trabalhador de saúde é fundamental na produção de saúde, na perspectiva da atenção integral, humanizada, responsável 

e de qualidade. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde é responsável pelo planejamento e organização da força de trabalho, 

garantindo o quadro de profissionais nas Unidades de Saúde; implementação contínua do Plano de Cargos, Carreiras e Salários e do Programa de 

Avaliação de Desempenho; controle da vida funcional dos trabalhadores, histórico pessoal e profissional. 

Em relação aos processos educativos é responsável pelos projetos de educação permanente e continuada, popular como na formação dos 

Conselheiros de Saúde e a Integração Ensino-Serviço que compreende a gestão de campos de estágios e residências médicas. 

 

Compete ao Departamento de Recursos Humanos da Saúde:  

I - gerir o pessoal, técnica e administrativamente;  

II - responder pelas atividades de registros funcionais e financeiros do pessoal da Secretaria;  
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III - assegurar os procedimentos administrativos relativos ao recrutamento, seleção e admissão de pessoal para a Secretaria;  

IV - organizar o arquivo central e mantê-lo em funcionamento;  

V - organizar o expediente geral e seu registro;  

VI - planejar ações de formação e de aperfeiçoamento profissional do pessoal da Secretaria;  

VII - organizar e administrar os procedimentos relacionados à saúde do trabalhador;  

VIII - gerir os procedimentos de estágios supervisionados.  

 

g) Departamentos de Administração do Hospital Municipal de Urgências e Municipal da Criança e do Adolescente   

Compete aos Departamentos de Administração dos Hospitais Municipal de Urgências e Municipal da Criança e do Adolescente, da Secretaria 

da Saúde, administrar a estrutura hospitalar segundo a política e diretrizes a serem fixadas em Decreto e:  

I - prestar atendimento e assistência de urgência e emergência em ortopedia, psiquiatria, clínica médica e clínica cirúrgica;   

II - participar, em conjunto com a Secretaria da Saúde, da elaboração de políticas de assistência hospitalar com a implementação de 

atividades pré-hospitalar, hospitalares e pós- hospitalares e internação domiciliar; 

III - prestar assistência integral na urgência/emergência e média complexidade pediátrica e  

de adolescente 
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III. Fundo Municipal de Saúde 

 O Fundo Municipal de Saúde (FMS) foi criado em 1997 como instrumento de gestão financeira de recursos distintos ao desenvolvimento das 

ações de saúde, coordenadas e executadas pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. 

Compete ao FMS: 

I – gerir os recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde; 

II – apresentar a prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde e a Câmara Municipal de acordo com a Lei Complementas nº141/2012 

  

IV. Região de Saúde 

Em consonância como Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011, que define Região de Saúde como: espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde; 

Guarulhos passa a integrar a rede regional de atenção a saúde Alto Tietê RRAS2 composta por 11 municípios: 

 Aruja, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poa, Salesopolis, Santa Isabel e Suzano, 

cujos territorios estao destacados no Mapa abaixo, totalizando uma populacao de 2.679.700 habitantes (13.68 % Censo 2010-IBGE), sendo a segunda 

regiao do Departamento Regional de Saude 1 -DRS-1. 
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MAPA DA REGIÃO DE SAÚDE DO ALTO TIETÊ 
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PARTE I 

1) CONDIÇÕES DE SAÚDE 

A Cidade de Guarulhos está localizada a nordeste do Município de São Paulo, sendo um dos 39 municípios que integra a Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP). Guarulhos encontra-se posicionada estrategicamente no eixo de maior desenvolvimento do país - São Paulo / Rio de Janeiro, 

distante apenas 17 km da Capital, apresentando uma população de 1.221.979 habitantes1 e uma densidade demográfica de 3.830 hab/km².  

Guarulhos e Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte. DTGIS – DARAS – SMS – PMG  

                                                           
1 Dados do Censo 2010 do IBGE. 



PPllaannoo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaaúúddee  ddee  GGuuaarruullhhooss  22001144//22001177  23 

O Município é cortado pelo Trópico de Capricórnio, possui uma área2 de 319 Km² e faz divisa com os municípios Nazaré Paulista (norte), 

Mairiporã (noroeste), São Paulo (sudoeste), Itaquaquecetuba (sudeste), Arujá (leste) e Santa Isabel (nordeste). Essa característica fronteiriça faz com 

que a população dessas regiões acesse os serviços públicos de ambos municípios. 

A cidade também é cortada por rodovias federais e estaduais e atualmente empreendimentos de caráter metropolitano estão em andamento 

como o caso do Rodoanel, da Avenida Jacu-Pêssego e a ampliação do Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro (Cumbica). 

Atraída pelas oportunidades de emprego na região e com acesso facilitado pelas rodovias que passam pela cidade, a população de Guarulhos 

teve o aumento de cerca de um milhão de pessoas nos últimos 40 anos gerando demandas de infraestrutura e de serviços básicos. Nos últimos 12 

anos a Prefeitura tem procurado reduzir as deficiências que a cidade apresenta com construção de escolas, postos de saúde, pavimentação de ruas, 

obras de saneamento básico etc.  

O último censo realizado em 2010 apontou que Guarulhos é a segunda cidade com maior população do Estado de São Paulo e a 12ª mais 

populosa do Brasil. Guarulhos é a oitava cidade mais rica do país, com uma produção que representa mais de 1% do Produto Interno Bruto (PIB). 

O rendimento domiciliar per capita na cidade foi de R$ 784 enquanto o mesmo rendimento no Estado de São Paulo foi de R$ 1.080. No 

município, 19,9% dos domicílios concentra rendimentos de até meio salário mínimo per capita, proporção que é 14,7% no Estado. Na faixa 

intermediária de rendimentos, de meio a três salários mínimos per capita, situam-se 64,7% dos domicílios de Guarulhos, em comparação a 66,1% 

dos paulistas. 

Em Guarulhos, 3,5% das famílias aferem renda domiciliar per capita superior a cinco salários mínimos, o que equivale a 12.671 domicílios, 

enquanto na Região Metropolitana de São Paulo este valor é de 9,6 % e no Estado de São Paulo 7,4 %. 

A figura a seguir apresenta o percentual da população em situação de extrema pobreza em Guarulhos em comparação com a Região 

Metropolitana de São Paulo e o Estado de São Paulo. 

 

                                                           
2Fonte: SEP - DP – SIGEO/1997 
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Percentual da população em situação de extrema pobreza, Guarulhos –2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (resultados preliminares); MDS, Brasil Sem Miséria; Fundação SEADE. 

Em 2010, 2,6% da população do Estado de São Paulo encontrava-se em situação de extrema pobreza (1,1 milhões de pessoas), inferior ao 

município de Guarulhos cujo percentual é de 4,4%. Na Região Metropolitana de São Paulo, esse índice é de 3,2%.  

A tabela abaixo mostra o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)3de Guarulhos em comparação com as áreas da Rede Regional de Atenção 

à Saúde (RRAS-2)4, com a Região Metropolitana de São Paulo e o Estado de São Paulo. Além disso, o ranking mostrado apresenta a posição do IDH de 

Guarulhos nas três regiões (RRAS-2, RMSP e Estado de São Paulo).  

                                                           
3 Índice utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação, expectativa de vida ao nascer e Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita. O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total).  

4As Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) constituem-se de um conjunto de unidades, de diferentes funções e perfis de atendimento, que operam de forma ordenada e articulada no território, 
de modo a atender as necessidades de saúde de uma população. 
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Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

Área IDH 

Ranking 

RRAS-2 RMSP Estado de SP 

(1 a 

11) 
(1 a 39) (1 a 645) 

Guarulhos 0,798 4º 19º 180º 

RRAS-2 0,777 - - - 

RMSP 0,794 - - - 

Estado de São 

Paulo 0,814 - - - 

Fonte: SEADE (acesso em julho de 2012) 

O IDH de Guarulhos situou-se próximo à mediana entre os municípios da RRAS-2, apresentando IDH inferior apenas à Poá, Mogi das Cruzes e 

Guararema e também na mediana dentre os municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Entre os municípios do Estado de São Paulo, 

Guarulhos situou-se no primeiro tercil.  
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A análise comparativa das notas do Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS)5 também mostra um cenário similar. O Índice leva em 

consideração a existência de grupo de municípios com características similares (Grupos Homogêneos), sendo que a formação desses grupos é 

baseada em três índices6: Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE), Índice de Condições de Saúde (ICS) e Índice de Estrutura do Sistema de 

Saúde do Município (IESSM). 

A tabela abaixo demonstra os índices abordados acima em Guarulhos e Estado de São Paulo. 

 

Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) – 2011 

Área 
Grupo 

homogêneo 
IDSUS 

Guarulhos 2 5,55 

Estado de SP - 5,77 

Fonte: Ministério da Saúde 2012; SEADE, 2010 

 

                                                           
5O IDSUS é um indicador síntese que faz uma aferição contextualizada do desempenho do Sistema Único de Saúde quanto ao acesso (potencial ou obtido) e à efetividade da Atenção Básica, das 
Atenções Ambulatorial e Hospitalar e das Urgências e Emergências 

6 Para calcular esses índices, são utilizados indicadores simples cujos pesos são dados pela metodologia de Análise de Componentes Principais (PCA). Posteriormente, os municípios são separados em 

dois subconjuntos, que atendem ou não aos seguintes critérios: Índice de Estrutura do Sistema de Saúde do Município (IESSM) maior que 0,01 e capacidade de realizar duas ou mais internações por 
dia. Em seguida, estes dois subconjuntos são submetidos à metodologia de Análise de Cluster pelo método K-means, para encontrar os grupos homogêneos de municípios passíveis de comparação. O 
resultado obtido é a distribuição dos municípios em seis grupos homogêneos (grupo 1 possui o maior IDSE, grupo 6 o menor). 
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Considerando a necessidade de um novo modelo de gestão e atenção, o Sistema Único de Saúde vem se organizando com o objetivo de 

promover a integração de ações e serviços de saúde para prover uma atenção à saúde de forma contínua, integral, de qualidade, responsável, 

humanizada, com vistas à consolidação dos seus princípios e diretrizes7.  

 

1.1 PANORAMA DEMOGRÁFICO  

 Abaixo são apresentadas as pirâmides etárias do município dos anos de 2000 e 2010, construídas a partir dos dados populacionais dos dois 

últimos Censos realizados em 2000 e 2010, respectivamente. 

Podemos afirmar que Guarulhos encontra-se em situação de transição demográfica, quando comparamos as estruturas etárias do município nos 

anos de 2000 e 2010. 

 Observamos que no ano 2000 as três maiores faixas etárias da pirâmide em termos de população foram: 0 a 4 anos, 15 a 19 anos e 20 a 24 

anos, respectivamente. 

 Por outro lado em 2010 as três maiores faixas etárias da pirâmide em termos de população foram: 10 a 14 anos; 20 a24 anos e 25 a 29 anos. 

Isso indica alteração do padrão demográfico observado nas faixas etárias mais jovens que se tornaram mais velhas em 2010. 

 Além disso, a observação dos gráficos mostra um visível estreitamento da base em 2010 quando comparado com 2000. 

 Há também um aumento da população das faixas etárias mais avançadas, como observado nas populações com idade a partir dos 40 anos. 

Para a faixa etária acima dos 60 anos, a população era de 61 mil em 2000, e passou para 100 mil em 2010. Podemos afirmar, então, que a população 

de Guarulhos envelhece. 

 

                                                           
7 O Ministério da Saúde estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS através da Portaria MS/GM nº 4.279, de 30/12/10 . “A Rede 

de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico 
e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”. 
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Pirâmide Etária do Município de Guarulhos, 2000 

 

 Fonte: IBGE, Censo 2000. 

Pirâmide Etária do Município de Guarulhos, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IBGE, Censo 2010. 
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População residente em Guarulhos por sexo e faixa etária em 2000 e 2010 

  2000 2010 

Faixa Etária  
Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

n % n % n % n % n % n % 

0 a 4 anos 55562 5,18 53838 5,02 109400 10,20 45627 3,73 44079 3,61 89706 7,34 

5 a 9 anos 51321 4,78 50128 4,67 101449 9,46 49370 4,04 47883 3,92 97253 7,96 

10 a 14 anos 51667 4,82 51313 4,78 102980 9,60 56147 4,59 55415 4,53 111562 9,13 

15 a 19 anos 52879 4,93 54837 5,11 107716 10,04 52067 4,26 51801 4,24 103868 8,50 

20 a 24 anos 52404 4,89 54406 5,07 106810 9,96 55830 4,57 55222 4,52 111052 9,09 

25 a 29 anos 50563 4,71 51589 4,81 102152 9,52 56313 4,61 58231 4,77 114544 9,37 

30 a 34 anos 47363 4,42 48264 4,50 95627 8,91 52763 4,32 56093 4,59 108856 8,91 

35 a 39 anos 41262 3,85 43296 4,04 84558 7,88 48030 3,93 50938 4,17 98968 8,10 

40 a 44 anos 34918 3,26 36871 3,44 71789 6,69 44291 3,62 46970 3,84 91261 7,47 

45 a 49 anos 27968 2,61 29030 2,71 56998 5,31 36673 3,00 40797 3,34 77470 6,34 

50 a 54 anos 20947 1,95 22046 2,06 42993 4,01 30694 2,51 35020 2,87 65714 5,38 

55 a 59 anos 14062 1,31 15167 1,41 29229 2,72 24026 1,97 27113 2,22 51139 4,18 

60 a 64 anos 10472 0,98 11821 1,10 22293 2,08 16924 1,38 19877 1,63 36801 3,01 

65 a 69 anos 6796 0,63 8694 0,81 15490 1,44 10918 0,89 13672 1,12 24590 2,01 

70 a 74 anos 4655 0,43 6502 0,61 11157 1,04 7379 0,60 9941 0,81 17320 1,42 

75 a 79 anos 2614 0,24 3853 0,36 6467 0,60 4261 0,35 6681 0,55 10942 0,90 

80 anos e mais 2034 0,19 3575 0,33 5609 0,52 3730 0,31 7203 0,59 10933 0,89 

Total 527487 49,17 545230 50,83 1072717 100,00 595043 48,70 626936 51,30 1221979 100,00 

 

Fonte: IBGE, Censo 2000 e 2010. 
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 A taxa de fecundidade estima o número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher ao final do seu período reprodutivo. 

Associado a fatores migratórios esse indicador é o principal determinante da dinâmica demográfica. O decréscimo da fecundidade pode ser 

associado a fatores como: urbanização, ampliação de métodos contraceptivos, maior participação da mulher no mercado de trabalho, dentre 

outros. 

 Taxas inferiores a 2,0 podem ser interpretadas como insuficientes para assegurar a reposição populacional (RIPSA - Fichas de 

Qualificação, 2012). 

Embora o período de análise seja apenas de quatro anos podemos notar uma discreta oscilação na fecundidade (de 1,72 em 2009 para 1,91 em 

2012) que não é significativa, pois ainda encontra-se num patamar inferior a 2,0. 

 A Taxa Bruta de Natalidade é conceituada como o número de nascidos vivos, por mil habitantes. Taxas elevadas (acima de 20) estão 

associadas a condições socioeconômicas precárias. 

 A Natalidade em Guarulhos também apresentou aumento no referido período: de 15,82 para 17,24, respectivamente. 

 Abaixo apresentamos as tendências das Taxas de Natalidade e de Fecundidade em Guarulhos a partir de 2009. 

Tendência da Taxa de Natalidade e da Taxa Total de Fecundidade em Guarulhos de 2009 a 2012* 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINASC/IBGE/DTGIS-DARAS-SS 
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 Em Guarulhos observamos uma tendência de aumento do IE. A oscilação de 26,58 em 2009 para 33,70 2012 foi crescente, indicando um 

contínuo e gradual processo de envelhecimento da população. 

Abaixo apresentamos o Índice de Envelhecimento (IE) em Guarulhos. Este índice, conceitualmente relaciona o número de pessoas de 60 

anos* e mais com as pessoas menores de 15 anos de idade, na população residente em determinado ano e local. É a razão entre os 

componentes extremos da população (idosos e jovens). O monitoramento do IE contribui para a avaliação de tendências da dinâmica 

demográfica. Em 2000, a região Sudeste do Brasil apresentou IE de 34,8, o maior do Brasil. Valores elevados desse índice ou que indiquem 

tendência crescente podem ser interpretados como indicativos do processo de transição demográfica.(RIPSA – Fichas de Qualificação, 2012) 

Índice de Envelhecimento em Guarulhos de 2009 a 2012 

  2009 2010 2011 2012 

Pop. 0-14 345.532 298.521 301.320 304.027 

Pop. > 60 91.828 100.586 101.529 102.442 

Índice de Envelhecimento 26,58 33,69 33,69 33,70 

Fonte: IBGE/DTGIS-DARAS 

 

 A Razão de Dependência (RD) é a relação entre o segmento etário da população considerada economicamente dependente (pessoas 

menores de 15 anos de idade e as pessoas com mais de 60 anos* de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (pessoas entre 15 e 

59 anos de idade) na população em determinado local e período. 

 A RD mede a participação relativa da parcela da população potencialmente inativa, que deveria ser sustentada pela parcela da 

população potencialmente produtiva. 
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Valores elevados podem indicar que há a necessidade do emprego e aplicação de políticas assistenciais em maior escala.(RIPSA – Fichas de 

Qualificação, 2012) 

Guarulhos apresentou tendência de discreto declínio deste índice (de 0,51 em 2009 para 0,49 em 2012). 

Razão de dependência em Guarulhos em 2000 e de 2009 a 2012. 

 

Fonte: IBGE/DTGIS-DARAS 

 

*É comum que, para o cálculo deste indicador, sejam consideradas idosas as pessoas de 65 e mais anos e potencialmente produtivas as de 15 a 

64 anos. No entanto, para manter a coerência com os demais indicadores e para atender à política nacional do idoso (Lei nº 8.842, de 4 de 

janeiro de 1994), utiliza-se aqui o parâmetro de 60 e mais anos para a população idosa e de 15 a 59 anos para a população potencialmente 

produtiva. 
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 As condições de saúde são definidas como as circunstâncias na saúde das pessoas que se apresentam de forma mais ou menos 

persistente e que exigem resposta dos modelos de atenção à saúde. O Brasil vive uma transição demográfica acelerada, quando comparada 

aos países desenvolvidos. A sociedade envelhece, a expectativa de vida aumenta e o perfil demográfico está diretamente correlacionado com o 

perfil epidemiológico da população. O envelhecimento da população implica num incremento das condições crônicas de saúde. A evolução da 

situação epidemiológica brasileira, analisada pela vertente da mortalidade pode ser vista no gráfico abaixo. Nota-se diminuição da mortalidade 

proporcional por doenças infecciosas e aumento da mortalidade por doenças crônicas. 

 

 

 



PPllaannoo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaaúúddee  ddee  GGuuaarruullhhooss  22001144//22001177  34 

 A situação epidemiológica brasileira tem sido definida como tripla carga de doenças porque envolve, ao mesmo tempo, uma pequena 

parcela de mortes por doenças infecciosas, o aumento das causas externas, e a maior proporção por doenças crônicas, atingindo cerca de 30% 

nos últimos anos (Mendes EV, 2011). O município de Guarulhos não foge desse padrão, sendo que nos últimos anos o percentual de mortes 

por doenças cardiovasculares chegou a 33%. 

 

 1.2 MORBIDADE 

 Em registros hospitalares, estão à disposição dados de morbidade que indicam várias categorias de diagnóstico e que proporcionam uma 

fonte de proveitosa de informação para detectar mudanças nas condições de saúde. Essas informações são de fundamental importância para o 

gerente ou administrador de serviços de saúde em um hospital ou em outros estabelecimentos de saúde (Dever GEA, 1988).  

Dever GEA. A epidemiologia na administração dos serviços de saúde. 1988. São Paulo: Pioneira. 

 

 Abaixo apresentamos as internações de residentes em Guarulhos segundo Capítulo da CID-10 de 2009 a 2012. 

 Daremos destaque as cinco principais causas de internação. Em primeiro lugar estão as internações relacionadas à Gravidez, parto e 

puerpério, Estas, em 2012, corresponderam a 24,39% de todas as internações realizadas no Município. Esse padrão, com pequena oscilação, 

também é observados nos outros anos da análise. 

 

 Em segundo lugar estão as Doenças do Aparelho Circulatório (10,37% em 2012, seguidas pelas internações do Capítulo XIX, que incluem 

as causas externas, (10,34% em 2012); as Doenças do Aparelho Digestivo (10,03% em 2012) e as doenças do aparelho respiratório (8,74% em 

2012). 

Internações de residentes em Guarulhos segundo Capítulo da CID-10 de 2009 a 2012 
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n % n % n % n %

XV.  Gravidez parto e puerpério 14777 25,18 14501 24,36 14999 25,04 15362 24,39

IX.  Doenças do aparelho circulatório 6539 11,14 7025 11,80 6405 10,69 6528 10,37

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 5852 9,97 5861 9,85 6520 10,89 6512 10,34

XI.  Doenças do aparelho digestivo 5831 9,94 6051 10,16 6084 10,16 6316 10,03

X.   Doenças do aparelho respiratório 5777 9,84 5791 9,73 5481 9,15 5505 8,74

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 2969 5,06 3104 5,21 3147 5,25 3482 5,53

II.  Neoplasias (tumores) 2504 4,27 2925 4,91 3025 5,05 3529 5,60

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1808 3,08 1985 3,33 1870 3,12 1835 2,91

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1961 3,34 1823 3,06 1802 3,01 1920 3,05

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1932 3,29 1796 3,02 1412 2,36 1589 2,52

V.   Transtornos mentais e comportamentais 1097 1,87 966 1,62 1352 2,26 1472 2,34

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 1243 2,12 1081 1,82 1214 2,03 1357 2,15

XXI. Contatos com serviços de saúde 1458 2,48 1288 2,16 1199 2,00 1088 1,73

VII. Doenças do olho e anexos 372 0,63 604 1,01 763 1,27 1909 3,03

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 801 1,37 968 1,63 1078 1,80 1178 1,87

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 969 1,65 1048 1,76 979 1,63 895 1,42

VI.  Doenças do sistema nervoso 929 1,58 911 1,53 860 1,44 878 1,39

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 727 1,24 713 1,20 686 1,15 731 1,16

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 736 1,25 690 1,16 576 0,96 455 0,72

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 391 0,67 395 0,66 429 0,72 425 0,67

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 8 0,01 6 0,01 13 0,02 15 0,02

Total 58681 100,00 59532 100,00 59894 100,00 62981 100,00

Diag CID10 (capit)
2009 2010 2011 2012

 

Fonte: SIH/DTGIS-DARAS 
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Porcentagem das Cinco principais causas de Internações de residentes em Guarulhos segundo Capítulo da CID-10 de 2009 a 2012 

 

 

Fonte: SIH/DTGIS-DARAS 

 

1.2.1 Causas Sensíveis à Atenção Básica 

 A avaliação e monitoramento das Internações por condições Sensíveis à Atenção Básica são de relevância no planejamento das ações de 

saúde, pois dimensionam a capacidade resolutiva da Atenção Básica.  
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 A ampliação do acesso a Atenção Básica bem como a efetividade das ações realizadas por este nível de atenção impactam na 

diminuição das internações por esse grupo de causas e tem como conseqüência a melhoria da saúde da população. 

 Abaixo apresentamos as Internações por Causas Sensíveis à Atenção Básica, com destaque as cinco principais causas de residentes em 

Guarulhos de 2009 a 2012. 

Internações por Causas Sensíveis à Atenção Básica de residentes em Guarulhos segundo Capítulo da CID-10 de 2009 a 2012 

 

Fonte: SIH/DTGIS-DARAS 
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Porcentagem das Cinco principais causas de Internações por Causas Sensíveis à Atenção Básica de residentes em Guarulhos segundo Capítulo 

da CID-10 de 2009 a 2012 

 

Fonte: SIH/DTGIS-DARAS 

 

1.2.2 Doenças transmissíveis 

No município, algumas doenças transmissíveis permanecem como um grande desafio para o seu adequado controle sobrecarregando a 

as taxas de morbidade, apesar de relevantes reduções na mortalidade das mesmas. 

 A tuberculose continua sendo um grande desafio em saúde pública, necessitando de ações intersetoriais para o seu adequado controle, 

com foco nas populações mais vulneráveis, especialmente moradores de rua e usuários de drogas lícitas e ílicitas.  
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 A maior busca de sintomáticos respiratórios tem levado a um aumento da incidência da doença no periodo.  A taxa de cura está 

melhorando,  mas para atingirmos o preconizado de 85% temos que diminuir o  número de abandonos.   

 

Série Histórica: 

Indicador   2009  2010  2011  2012 

Cura    78,3%  81,8%  82,1%  83,8% 

Abandono   8,9%  6,7%  10,3%  11,2% 

Busca Sint. Resp.  31,7%  45,1%  48,5%  41,3% 

T.D.O.    68,5%  75,7%  76,0%  68,4% 

Incidência por 100mil hab         28,8  34,3  31,0  31,4 

Fonte: Tb Web 

 

 Para que ocorra a redução do abandono e conseqüente sucesso do tratamento, uma das medidas mais importantes é promover a 

adesão do paciente ao tratamento que deve ter como estratégia o acolhimento e o oferecimento do tratamento diretamente observado 

(T.D.O.) a todos os casos.  

 Na hanseníase, obtivemos melhora constante nas taxas de cura dos casos novos da doença, passando de 90,63% em 2009 para 

96,70% em 2012. Dos 29 casos novos em 2009, não foi detectado nenhum caso em menores de 15 anos. A avaliação de incapacidades de 

grau II e III no momento do diagnóstico foi de 8,33% em 2010, demonstrando melhoria na detecção precoce dos casos. 

 Do primeiro diagnóstico na década de 1980 até Junho de 2013, Guarulhos registrou 5.105 notificações de casos de AIDS, 2,2% do total 

de casos registrados no Estado de São Paulo. A taxa de incidência é de 17,8 casos para cada 100.000 habitantes (2011), sendo a quinta cidade 
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do Estado em número de casos. Entre os anos de 2009 e 2012 foram notificados em média 200 casos por ano.  (Fonte: PEDST/AIDS-SP, Boletim 

Epidemiológico, 2013).  

 Os homens apresentaram taxa de incidência de AIDS mais elevada que as mulheres no período de 2009 a 2012. A razão entre sexos M/F 

apresenta leve crescimento a partir de 2010, de 1,3/1 para 1,9/1 em 2012. A faixa etária mais atingida vai dos 20 aos 49 anos em ambos os 

sexos; faixa que, seguindo a tendência estadual, concentra 87% dos casos notificados. (SINAN NET, consultado em 20/05/2014). 

 Considerando a categoria “relação sexual”, o número absoluto de notificações em homens que se relacionam exclusivamente com 

mulheres permanece maior que nos homens que fazem sexo com homens (HSH) em todo o período. Entretanto, ao projetarmos a incidência 

em HSH (3,9% da população entre 15 e 49 anos de acordo com a pesquisa Conhecimento Atitudes e Práticas – PCAP – publicada em 2008), as 

taxas se mantêm altas nesta população durante todo o período, chegando a cerca de 170 casos por 100.000 habitantes em 2012; taxa 12 vezes 

maior que a encontrada para homens heterossexuais na mesma faixa etária. Nesse sentido, os dados de Guarulhos confirmam o cenário 

nacional, de uma epidemia concentrada. Também se observa o aumento do número de casos nos HSH de 20 a 49 anos, de 11 notificações em 

2009 para 18 em 2012. (SINAN NET, consultado em 20/05/2014). 

 Em relação aos casos de gestantes HIV positivos, Guarulhos é o segundo município em número total de notificações entre os anos de 

2005 e 2012; são 623 casos. Entretanto, entre 2009 e 2012, observa-se um declínio do número de notificações, de 36 em 2009 para 23 em 

2012. Utilizando a taxa de prevalência estimada em 0,38% para esta população, seriam esperadas no município cerca de 90 notificações de 

gestantes HIV positivo para o ano de 2012 (PE DST/Aids SP, Boletim Epidemiológico, 2013).  

 Entre 2009 e 2012 foram notificados 502 casos de sífilis adquirida (CID A53.0 e A53.9) com uma elevação de 57% no número de casos 

notificados, passando de 102 em 2009 para 160 em 2012. A população com idade entre 20 e 49 anos é a mais atingida, correspondendo a 72% 

do total. No período, 52,8% dos casos notificados correspondem ao sexo feminino. Embora o aumento do número de notificações se dê em 
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ambos os sexos, o ritmo da elevação nos homens foi maior; a razão de sexo M/F passou de 0,6/1 em 2009 para 1,2/1 em 2012. Em 2012, 55,6% 

dos casos notificados dizem respeito ao sexo masculino (SINAN NET, consultado em 20/05/2014). 

 Verificamos um aumento do número de notificações de sífilis em gestante nos últimos dois anos: de 46 casos em 2010 para 63 e 64 

casos em 2011 e 2012 respectivamente. Considerando a prevalência de 1,6% de sífilis em parturientes (Ministério da Saúde, Plano operacional 

para a redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis no Brasil, 2007), seriam esperadas cerca de 340 notificações para o ano de 2012. Foi 

notificado em Guarulhos, no período entre 2009 e 2012, um total de 228 casos. A faixa etária dos 20 aos 34 anos concentra 66% das 

notificações. O número de casos encontrados em gestantes de 15 a 19 anos variou na série, sendo o maior registrado em 2012, 18 casos – 28% 

do total do mesmo ano – e o menor em 2010, 6 casos – 9,5%. Considerando a variável raça/cor, houve um aumento de 18% do número de 

casos notificados em pardas e negras em relação a 2009, passando de 49% para 58% do total em 2012 (SINAN NET, consultado em 

20/05/2014). 

 Em 2012, Guarulhos registrou 86 casos de sífilis congênita. A taxa de incidência foi de 4 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Neste ano, 

a cidade registrou um óbito por sífilis congênita (SINAN NET, consultado em 20/05/2014). 

 Quanto às hepatites virais, há oferta de sorologia para a hepatite B e C em todas as unidades de saúde e o teste rápido em algumas 

unidades nas quatro Regiões de Saúde. Observamos que mesmo com o aumento das notificações de hepatite B ainda persiste a subnotificação 

de casos. A faixa etária que concentra o maior número de casos é de 20 a 34 anos seguida da de 35 a 49 anos, o que é compatível com a 

população com maior exposição e risco para as hepatites virais B e C, sendo a faixa etária que não foi imunizada na infância, conforme 

calendário vacinal preconizado à época. O sexo feminino representa mais de 60% dos casos das hepatites virais notificadas, reforçando o fato 

das mulheres procurarem com maior freqüência os serviços de saúde, além de o exame sorológico ser ofertado a todas as gestantes no pré-

natal. Daí a importância da expansão da testagem rápida em especial aos grupos mais vulneráveis e homens. 
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Fonte: SINAN NET 

 

 Uma das doenças que mais se destacam dentre as doenças de transmissão respiratória são as meningites, particularmente, a doença 

meningocócica pelo potencial de provocar epidemias, pela sua frequência e gravidade. Do total de meningites notificadas, cerca de 60 a 65%, 

trata-se de meningite viral e 35 a 40% meningite bacteriana.  

 Dentre as meningites bacterianas, a proporção de casos de doença meningocócica que girava em torno de 52% nos anos de 2009 e 

2010, mostrou diminuição para 43% em 2011 e 2012. O coeficiente de incidência da doença meningocócica variou de 4 a 5 por 100.000 

habitantes entre 2009 e 2011, apontando tendência à queda em 2012 (3,5 por 100.000hab.). Quanto à faixa etária mais acometida, os dados 

sobre a doença meningocócica apontam variação no período de 2009 a 2012, mostrando tendência de deslocamento do grupo etário de 2 a 4 

anos para 5 a 9 anos, 10 a 14anos e adultos de 30 a 39 anos. A maior incidência ocorreu na faixa etária de 02 a 04 anos, porém, nota-se queda 

acentuada de cerca de 60% no ano de 2012 em relação aos anos anteriores. Em relação à cepa do meningococo dentre os casos sorogrupados, 

houve predomínio do sorogrupo C, representando cerca de 90% dos casos. Entretanto, observa-se redução da participação do sorogrupo C 

Casos de Hepatite B e C notificados, de 2009 a 

2012, Guarulhos. 

  2009 2010 2011 2012 

B 67 81 101 102 

C 127 130 82 89 
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(73%) e aumento concomitante do sorogrupo B, de 10 para 22%, no período de 2011 a 2012. Embora tenha sofrido declínio de casos, após a 

introdução da vacina contra meningococo C, a letalidade da doença meningocócica continua bastante elevada. 

 Quanto às meningites por pneumococo, dentre as meningites bacterianas a sua contribuição aumentou progressivamente, tendo 

variado de 11% em 2009 para 24% em 2012. 

A transmissão de Dengue no Município de Guarulhos foi identificada nos anos de 1999 e 2000, época em que surgiram os primeiros 

casos importados da doença. Em 2001, o município passou a ser considerado área de transmissão autóctone, quando ocorreram os primeiros 

casos adquiridos dentro do território. Desde então, observa-se que a doença apresentou tendência a picos epidêmicos por 02 anos 

consecutivos, seguidos de 02 anos de queda, sendo que cada vez mais tende a envolver maior número de vítimas.  

No período de 2009 a 2012, o maior número de casos confirmados de Dengue ocorreu nos meses de março, abril, e maio. Quanto ao 

gênero mostrou ligeiro predomínio da doença no sexo feminino, e a distribuição segundo faixa etária, de 2009 a 2012 apontou prevalência da 

dengue na faixa etária produtiva entre 20 e 49 anos. Os coeficientes de incidência da doença foram de 7,7 em 2009, 127,66 em 2010, 86,26 em 

2011 e de 31,26 em 2012, todos por 100 mil habitantes.   

Quanto aos sorotipos circulantes do vírus da dengue foi detectado em 2009: Denv 2, em 2010: Denv 1 e Denv 2, em 2011: Denv 1, Denv 

2 e Denv 3, em 2012: Denv 1 e Denv 4. Com a circulação simultânea de três sorotipos e a introdução do sorotipo Denv 4, o risco de evolução 

para a forma grave da doença é maior. Considerando o percentual de casos graves da doença em 2009: 3%, 2010: 4,23%, 2011: 0,56% e em 

2012: 1,54. Estes números foram inexpressivos, estando subestimado por falta de dados laboratoriais e clínicos que poderiam contribuir para 

classificação clínica da dengue, tendo em vista que muitos casos apesar de merecerem a atenção para realização de exames, esses não foram 

efetuados.  
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Quanto aos óbitos, a letalidade nesse período foi bastante elevada, por ausência de informações que subsidiassem a classificação das 

formas graves da doença, principalmente com as alterações sofridas nos parâmetros de definição de gravidade. Os percentuais de letalidade de 

2009 a 2012 foram respectivamente: 100%, 6,06%, 0% e 33,23%. 

Diversos fatores contribuem para a rápida expansão do mosquito Aedes aegypti no Município de Guarulhos, destacando-se o acelerado 

processo de urbanização e a formação de complexos aglomerados urbanos, com problemas agudos de abastecimento de água e coleta de lixo, 

a produção excessiva de materiais não biodegradáveis, como descartáveis de plástico, vidro, reservatórios não ligados à rede, e outros. 

Associam-se a esse processo as mudanças climáticas, que estão alterando sensivelmente o regime de chuvas e temperatura, e as condições 

ambientais com disponibilidade de reservatórios para o vetor. 

 A leptospirose é uma das zoonoses mais freqüentes no município, juntamente com a dengue, sendo endêmica no município, ocorrendo 

durante o ano inteiro, mesmo em períodos de estiagem. No período de 2009 a 2012, observou-se maior incidência nos três primeiros meses do 

ano em decorrência do aumento da precipitação pluviométrica. 

 Neste período, a incidência média foi de 5,42 por 100.000 habitantes, sendo a maior parte (mais de 90%) dos casos considerados 

autóctone.  A doença acometeu em maior proporção os homens (70 a 80%) em relação às mulheres (20 a 30%).  Entretanto, em 2012, a 

ocorrência em mulheres chegou a 47%, se comparada com a dos homens (53%). Sua frequência foi maior na faixa etária produtiva de 20 a 49 

anos. 

 Os casos internados superaram em relação aos que foram tratados ambulatorialmente, com uma frequência superior a 58% dos casos, 

inferindo que ainda a suspeição diagnóstica da doença dos casos menos graves é pequena.  Já em 2012, evidenciou-se queda significativa de 

casos graves ou internados chegando a 35% do total de casos. A letalidade no período de 2009 a 2011 girou em torno de 5%, com elevação 

para 12% em 2012. As situações de risco que mais contribuíram para o aparecimento da doença foram sinais de roedores (54%), enchente 
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(34%), lixo/entulho (25%), terreno baldio (20%) e rio/córrego (16%).  O local do ambiente de infecção foi predominantemente domiciliar (65%), 

seguido do ambiente de trabalho (13%) e lazer (5%). 

 A esquistossomose é uma das parasitoses humanas mais difundidas no mundo e sua ocorrência está relacionada à ausência ou 

precariedade de saneamento básico. Em Guarulhos, melhorias sanitárias, acesso aos serviços de saneamento básico, desenvolvimento de 

novas tecnologias (exames, medicamentos), a ampliação do acesso aos serviços de saúde e as medidas de controle foram algumas das 

intervenções que influenciaram na redução acentuada do número de casos notificados. O relevo e a hidrografia, os assentamentos irregulares, 

e a migração, trazerem alguns fatores dificultadores para a vigilância ambiental, essenciais para o controle dos hospedeiros, além de 

recebermos casos importados de outros estados do país. 

 

 1.2.3 Doenças Imunopreveníveis 

 Na cidade, no período de 2009 a 2012, não foram notificados casos de difteria, enquanto que para o tétano tivemos 01 caso em 2009 

que evoluiu para cura e 01 caso em 2010, de paciente do sexo masculino com 62 anos sem história prévia de vacinação, que evoluiu para óbito.  

 Já para a coqueluche observou-se um aumento na taxa de incidência por 100 mil habitantes. Em 2009 e 2010 a taxa de incidência era de 

0,01 e 0,16 respectivamente, passando para 2,16 em 2011, sendo notificados 79 casos com 27 confirmações e destes, 9 eram comunicantes 

íntimos, em geral mães assintomáticas. Em 2012, a taxa de incidência manteve-se em 1,38 com 92 notificações, 19 confirmações, sendo 2 de 

comunicantes, como podemos notar no quadro abaixo. 
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 Ano 
Notificados  Confirmados 

Taxa de 

Incidência 

2009 9 1 0,01 

2010 14 2 0,16 

2011 79 27 2,19 

2012 92 19 1,38 

  Fonte: Sinan Net 

 Em relação aos casos suspeitos de sarampo/rubéola de 2009 a 2010 informamos que houve apenas 01 caso confirmado de rubéola em 

cada ano, com uma taxa de incidência de 0,08 por 100 mil habitantes. 

 Abaixo apresentamos a série histórica das coberturas vacinais do município. 

Série Histórica de Cobertura Vacinal em menores de 1 ano e 1 ano de idade,  

2009 - 2012 

Ano BCG Pólio 
Tetra 

valente 

Vacina 

Hep B 

Tríplice 

Viral 
Rotavírus Meningo C 

 

2009 99,11 100,29 99,58 100,42 96,72 95,34 -  

2010 94,78 99,73 99,84 100,51 93,61 98,09    

2011 94,67 100,74 100,85 100,95 101,49 97,25 118,44  

2012 98,90 100,14 102,04 102,71 104,28 94,16 99,82  

Fonte: SI-API – SMS Guarulhos 
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 Observamos altas coberturas vacinais para Pólio, Tetra valente, Hepatite B em todos os anos da série histórica estudada e notamos que 

as coberturas de BCG em 2010 e 2011, assim como a SCR em 2010 não atingiram a meta preconizada. No sentido de melhorar os registros das 

doses aplicadas de BCG, foram desencadeadas ações nas maternidades públicas, o que se refletiu no alcance da meta em 2012. 

 Ressaltamos a necessidade de aprimoramento e expansão da cadeia de frio municipal, com a aquisição de serviços e equipamentos 

adequados para o armazenamento, conservação, distribuição e transporte dos imunobiológicos.  

 Em 2010, iniciou-se a Campanha de vacinação de Influenza com a cepa A H1N1, incluindo os grupos de risco: gestantes, trabalhadores 

da saúde, pacientes com comorbidades e crianças a partir de 06 meses de idade. Abaixo a série de coberturas vacinais por grupo prioritário de 

2009 a 2012, onde observamos o alcance da meta de mínina de 80% somente na população de 60 anos e mais em 2009 e 2011 e nas crianças 

em 2011 e 2012. 

 

Cobertura Vacinal de Influenza, por grupo prioritário, 2009 a 2012, 

Guarulhos. 

ANO >60 anos gestantes 
trabalhadores da 

saúde 

> 6 meses a 

< 2 anos 

2009 80,08    

2010 73,83    

2011 86,63 75,66 69,14 139,87 

2012 76,99 65,36 50,86 81,31 

Fonte: SI - PNI 
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1.2.4 Doenças emergentes e reemergentes 

 

 É fato que as doenças diarréicas podem ser controladas através da introdução e melhoria das condições de saneamento básico que são 

importantes para a diminuição da transmissão de patógenos por meio, principalmente da água contaminada e/ou ausência de esgotamento 

sanitário adequado. O fornecimento irregular de água potável às populações mais vulneráveis pode acarretar o surgimento de surtos de 

grandes proporções, em áreas altamente povoadas. Entre 2009 e 2012 notamos aumento do número de casos captados de uma média mensal 

de 711 casos em 2009 para 1574 em 2012, denotando um avanço expressivo na atividade de monitoramento das doenças diarréicas agudas 

pela rede básica.  

 Em 2010 e 2011, os maiores números de casos registrados de doenças diarréicas ficaram concentrados nos meses de janeiro e 

fevereiro. Em 2012, apresentaram números mais elevados no mês de março e setembro, já no ano de 2013, o aumento do número de casos se 

concentrou nos meses de setembro e outubro. Esta ascendência do número de casos e a mudança de períodos de elevação dos casos podem 

estar relacionadas com uma melhora no monitoramento e/ou modificação de agente etiológico circulante. Ressaltamos o importante avanço 

na área de saneamento, com a implantação do tratamento da rede de esgoto no município. 

 Durante a pandemia em 2009, no município foram notificados 1124 casos suspeitos de influenza A/H1N1, entre síndrome respiratória 

aguda grave (SRAG) e síndrome gripal (SG). Destes, 312 casos foram confirmados como influenza A/H1N1, sendo 196 (64,47%) de SRAG, o que 

corresponde a uma taxa de incidência de 15,09 casos para 100.000 habitantes, semelhante ao do Estado de São Paulo. Neste ano, o percentual 

de positividade dos exames e mortalidade foi elevado, quando comparados com os anos subseqüentes. Em 2010, passaram a ser notificados 

apenas os casos internados e a partir de 2012 somente os casos de SRAG. 
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Na análise das doenças transmissíveis, emergentes e reemergentes observamos melhoria contínua das ações de notificação, 

investigação e resposta rápida no controle das doenças transmissíveis em Guarulhos, principalmente no tocante as atividades de imunização, 

com redução significativa da mortalidade. 

 

1.2.5 Doenças crônicas não transmissíveis 

Mulheres apresentaram maior número de internações por neoplasias. O aumento foi gradual para ambos os sexos. Para os homens 

houve um pico em 2012.  

 Nota-se aumento das internações por diabetes para os homens, em 2012. Para as mulheres houve diminuição em 2010, e subsequente 

aumento em 2011 e 2012. 

Quadro geral dos casos notificados e óbitos de Influenza, 2009 

a 2012, Guarulhos. 

ANO Casos Notificados Positivos* %  positividade Óbitos  

2009 1096 311 28,3 23 

2010 121 1 0,8 0 

2011 34 5 20,5 0 

2012 78 8 11,5 1 

Fonte: SINAN NET    
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 O número de internações por doenças do aparelho circulatório foi maior em 2010 para ambos os sexos. 

 Para internação por doenças respiratórias crônicas, para homens, nota-se menor número de internações em 2011. Para mulheres, 

ocorreu menor número de internações em 2009. 

Número de internações por capítulo da CID-10 e por sexo de residentes em Guarulhos de 2009 a 2012 

 

CID10  
2009 2010 2011 2012   

n % n % n % n % 

Neoplasias 1125 17,50 1419 19,92 1506 22,44 1755 24,76 

Diabetes 296 4,61 264 3,71 293 4,37 317 4,47 

Doenças do Aparelho 

Circulatório 
4449 69,22 4849 68,07 4352 64,84 4426 62,43 

Doenças Respiratórias Crônicas 557 8,67 592 8,31 561 8,36 591 8,34 

Total 6427 100,00 7124 100,00 6712 100,00 7089 100,00 

 

Fonte: SIH/DTGIS-DARAS-SS 

  

1.2.6 Acidentes e Violências – causas externas  

 Considerando as limitações do SIM e SIH/SUS em descrever as características apenas dos casos violentos, cujo desfecho tenha sido o 

óbito ou a internação, o Ministério da Saúde implantou, em 2006, o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), com a finalidade de 
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viabilizar a obtenção de dados e divulgação de informações sobre violências e acidentes, o que possibilitará conhecer a magnitude desses 

graves problemas de saúde pública. O VIVA foi estruturado em dois componentes: 

1) vigilância contínua de violência doméstica, sexual, e/ou outras violências interpessoais e autoprovocadas (VIVA Contínuo); e  

2) vigilância sentinela de violências e acidentes em emergências hospitalares (VIVA  Inquérito), realizado no Município em 2006, 2007, 2009 e 

2011 no  Hospital Municipal da Criança e Adolescente  e Hospital Municipal de Urgências, conforme podemos observar no quadro a seguir: 

 

Atendimentos por acidentes e violências em serviços de urgência e emergência no HMU e HMCA – Inquérito Guarulhos - 2006, 2007, 2009 e 

2011 

Tipo Inquérito 

2006 

Inquérito 

2007 

Inquérito 

2009 

Inquérito 

2011 

N° % N° % N° % N° % 

Queda 588 45 617 44 505 45,5 633 47 

Outros acidentes 432 33 511 35 363 33 490 36,2 

Acidente de transporte 164 12,5 215 15 149 13,5 161 12 

Agressão/maus tratos 98 7,5 75 5 66 6 43 3,1 

Queimadura 16 1,2 8 0,5 8 0,8 15 1,1 

Lesão autoprovocada 10 0,8 6 0,5 14 1,2 9 0,6 

Total 1308 100 1432 100 1105 100 1351 100 

Fonte: SMS – DVS- DTECD-Epi Info Guarulhos- Vigilância Epidemiológica 
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 Constatamos nos quatro Inquéritos que o principal tipo de Causas Externas foi Queda, seguido de Outros Acidentes, Acidentes de 

Transporte, Agressão e Maus tratos, Queimadura e Lesão Autoprovocada. 

 Na área da violência, comunicar o agravo não se reduz simplesmente a relatar um fato ou uma ocorrência, mas é comunicar uma 

situação complexa, multifatorial, que se dá no âmbito das relações interpessoais, reflexo da sociedade e de como essa lida com as 

desigualdades e com os conflitos produzidos. Quando se desvela uma situação de violência abre-se uma série de circunstâncias para os 

profissionais envolvidos: Saúde, Educação, Segurança Pública, Conselhos Tutelares, Assistência Social, de ordem social, legal, moral e ética que 

os remetem para fora do campo de atuação de cada área específica e evidenciando a necessidade da atuação intersetorial. 

 No período de 2009 a 2012 foram realizadas 5698 notificações de Violência Doméstica, Sexual e Outras Violências, sendo que 99,81 % 

notificações de residentes em Guarulhos e apenas 0,19 % de não residentes abaixo.  A seguir realizaremos a análise do Cenário das Violências 

em Guarulhos nesse período, no universo de residentes e não residentes. 

Série histórica dos casos notificados de Violência Doméstica, Sexual e Outras Violências  de residentes e não residentes, em Guarulhos,  no 
período de 2009 a 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMS-DVS-DTECD-SINAN- NET acessado em 20.02.2014 

* dados sujeitos a revisão 

Ano Residentes e não residentes Residentes 

2009 1150 1149 

2010 1448 1447 

2011 1451 1445 

2012 1649 1646 

Total 5698 5687 
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Quanto ao gênero, 71,77 % ocorreram entre mulheres e 28,23% entre homens, em uma proporcionalidade de 2,07 mulheres para 1 homem 

em 2009; 1,95 mulheres para cada homem em 2010 e 2,99 mulheres para cada homem em 2011 e 2,74 mulheres para cada homem em 2012.   

 Referente ao quesito raça, cor e etnia, os brancos representaram 41,83 %, pretos e pardos 53,20 %, amarelos 1,12%, indígena 0,43 %, e 

3,42% das notificações com esse quesito ignorado ou em branco. Foi observada uma ocorrência muito semelhante em cada ano do período, 

exceto em 2012, quando houve um incremento de 21,6% nas notificações referente à cor parda em relação ao ano de 2011. 

 Predominaram as notificações na faixa etária de 20 a 34 anos, seguidas da faixa etária de 35 a 49 anos e 15 a 19 anos, mantendo um 

padrão de distribuição da faixa etária muito similar nos cinco anos do período. Quanto à escolaridade, houve um maior número de notificações 

em sujeitos com Ensino Fundamental e com Ensino Médio e em 12,6% das notificações não constava essa informação.  

 Em relação às Unidades Notificadoras, identificamos 71 Unidades de Saúde Notificantes, com uma predominância expressiva de 

notificações na Policlínica/UPA São João (33,3%) e Policlínica Paraíso (21,9%) em contrapartida aos demais 53 Serviços notificantes com (2,9%) 

do total de notificações do período. Também foi possível identificar uma distribuição das notificações muito semelhante em cada ano nos 

serviços, chamando a atenção que em 2012 a Policlínica/UPA São João ampliou em 54,5% o número de notificações; em contrapartida, houve 

uma tímida participação das Unidades Básicas de Saúde nesse processo. 

 Nesse período os quatro principais tipos de violência foram respectivamente: física (60,5%), psicológica e moral (11,8%), lesão 

autoprovocada (11,7%) e sexual (8,3%), também com uma distribuição muito semelhante em cada ano do período. Os quatro principais 

agressores foram: amigo (a)/conhecido(a) ( 19,0%), cônjuge (18,8%), própria pessoa (10,5%), desconhecido(a) (9,1%) e outros vínculos (8,9%), 

também mantendo uma distribuição  muito semelhante em cada ano do período tanto em relação ao número tanto quanto ao agressor. 

Segundo o local de ocorrência dos atos de violência predominaram na residência (69,6%), vias públicas (17,9%) com uma pulverização da 

ocorrência nos demais locais. No período, as vítimas foram encaminhadas para: outras delegacias (28,9%), unidades de saúde (26,3%), 
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conselhos tutelares (13,1%), o Instituto Médico Legal (8,4%) e 7,6% para internação hospitalar. Em 38,5% dos casos foi relatada repetição da 

violência. 

 Referente à evolução do caso neste período contatamos que houve uma significativa predominância da evolução do caso para alta 

(83,4%) seguido de ignorados ou em branco (14,4%). Entretanto (0,2%) evoluíram para óbito por violência: 3 sujeitos em 2009, 5 em 2010, 1 

em 2011, 8 em 2012 em conseqüência de violência. 

 A tabela X apresenta o número de internações por capítulo da CID-10 e por sexo em Guarulhos, para o período de 2009 a 2012. Os 

homens apresentaram maior número de internações, em todos os anos e por todas as causas, com exceção das lesões autoprovocadas 

intencionalmente. O número de internações por acidente de transporte oscilou no período de 2009 a 2011 e atingiu o maior valor em 2012, 

para ambos os sexos. Houve aumento gradativo das internações por queda para os homens. Para mulheres houve diminuição em 2011 e um 

subsequente aumento em 2012. Houve oscilação no número de internações por lesões autoprovocadas intencionalmente para ambos os 

sexos, sendo maior em 2009 e 2011. Internações por agressão apresentaram a mesma oscilação. Houve aumento gradual das internações por 

eventos de intenção indeterminada para ambos os sexos. 

Número de internações por Acidentes e Violências e por sexo de residentes em Guarulhos de 2009 a 2012 

CID10  
2009 2010 2011 2012 

Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total 

Acidente de Transporte (V01 -V99)* 774 168 942 840 156 996 836 151 987 956 178 1134 

Queda (W00 -W19) ** 1174 544 1718 1250 541 1791 1276 506 1782 1350 580 1930 

Lesões autoprovocadas intencionalmente(X60 -X84)** 92 77 169 51 53 104 121 56 177 65 51 116 

Agressão (X85 -Y09) ** 217 42 259 200 26 226 288 60 348 226 40 266 

Eventos de intenção indeterminada (Y10 -Y34)  80 24 104 86 30 116 94 31 125 91 52 143 

Total 2337 855 3192 2427 806 3233 2615 804 3419 2688 901 3589 

Fonte: SIH/DTGIS-DARAS-SS  *Fx. Etária de 0 a 74 anos  ** Fx. Etária de 5 a 74 anos 
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Finalmente, permanece o desafio quanto ao controle da tuberculose, especialmente nas populações mais vulneráveis, a melhoria das 

condições ambientais que favorecem o aumento do número de casos de dengue, a redução da taxa de incidência de HIV, tratamento adequado 

das gestantes e seus companheiros frente à sífilis, o tratamento oportuno dos casos de síndrome gripal e SRAG, o enfretamento dos acidentes 

e violências, assim como a ampliação de medidas protetivas ao trabalhador. 

 A tabela X apresenta o número de internações por capítulo da CID-10 e por sexo em Guarulhos, para o período de 2009 a 2012. Os 

homens apresentaram maior número de internações, em todos os anos e por todas as causas, com exceção das lesões autoprovocadas 

intencionalmente. O número de internações por acidente de transporte oscilou no período de 2009 a 2011 e atingiu o maior valor em 2012, 

para ambos os sexos. Houve aumento gradativo das internações por queda para os homens. Para mulheres houve diminuição em 2011 e um 

subsequente aumento em 2012. Houve oscilação no número de internações por lesões autoprovocadas intencionalmente para ambos os 

sexos, sendo maior em 2009 e 2011. Internações por agressão apresentaram a mesma oscilação. Houve aumento gradual das internações por 

eventos de intenção indeterminada para ambos os sexos. 

Número de internações por Acidentes e Violências e por sexo de residentes em Guarulhos de 2009 a 2012 

CID10  
2009 2010 2011 2012 

Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total 

Acidente de Transporte (V01 -V99)* 774 168 942 840 156 996 836 151 987 956 178 1134 

Queda (W00 -W19) ** 1174 544 1718 1250 541 1791 1276 506 1782 1350 580 1930 

Lesões auto provocadas  intencionalmente (X60 -X84)** 92 77 169 51 53 104 121 56 177 65 51 116 

Agressão (X85 -Y09) ** 217 42 259 200 26 226 288 60 348 226 40 266 

Eventos de intenção indeterminada (Y10 -Y34)  80 24 104 86 30 116 94 31 125 91 52 143 

Total 2337 855 3192 2427 806 3233 2615 804 3419 2688 901 3589 

Fonte: SIH/DTGIS-DARAS-SS *Fx. Etária de 0 a 74 anos  ** Fx. Etária de 5 a 74 anos 

  



PPllaannoo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaaúúddee  ddee  GGuuaarruullhhooss  22001144//22001177  56 

1.3 MORTALIDADE 

 Os padrões de distribuição de óbitos segundo causas (doenças) e sexo são consideradosessenciais na abordagemepidemiológica. Esses 

estudossão fundamentais para o conhecimento do processo saúde-doença e das condições de saúde em populações.A consolidação dos 

estudos de mortalidade permite compreender as condições de saúde bem como fatores associados, permitindo a vigilância epidemiológica, 

avaliação dos serviços de saúde e planejamento em saúde pública. 

 

1.3.1 Mortalidade Geral 

Mortalidade proporcional segundo Capítulo da CID-10 de residentes em Guarulhos de 2009 a 2012 

 

Fonte: SIM/DATASUS/DTGIS-DARAS-SS   *2012 e 2013: dados preliminares 
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 A principal causa de morte foi por doenças do aparelho circulatório (capítulo IX da CID-10) em todo período com carga aproximada de 

33%. A segunda causa foi por neoplasias com 15% em 2012. A terceira e quarta causa de morte foi por doenças do aparelho respiratório e 

causas externas com 12,5 e 11,6%, respectivamente. A quinta causa foi por doenças do aparelho digestório com aproximadamente 6% do total 

de mortes.    

Coeficiente bruto de mortalidade (por 100.000 habitantes) das 10 principais causas de óbito Capítulo da CID-10 de residentes em Guarulhos de 

2009 a 2012 

 

Fonte: SIM/DATASUS/DTGIS-DARAS-SS 

 O coeficiente bruto de mortalidade por doenças do aparelho circulatório aumentou progressivamente e atingiu 194,6 mortes por 100 

mil habitantes. O coeficiente de mortalidade por doenças do aparelho digestivo e por causas externas apresentaram o mesmo padrão. Já os 

coeficientes de mortalidade por neoplasias e por doenças do aparelho respiratório, apresentaram aumento até 2011, seguido por diminuição. 
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Tendência do Coeficiente bruto de mortalidade (por 100.000 habitantes) das 5 principais causas de óbito por Capítulo da CID-10 de residentes 

em Guarulhos de 2009 a 2012 

 

Fonte: SIM/DATASUS/DTGIS-DARAS-SS 

 

1.3.2 Mortalidade Infantil 

 A taxa de mortalidade infantil apresentou aumento de 2009 a 2010 e subsequente diminuição até 2012. Dentre os componentes, o 

neonatal precoce apresentou a maior taxa e a mesma tendência da taxa de mortalidade infantil. O componente pós-neonatal apresentou 
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aumento até 2011 seguido por diminuição.  O componente neonatal tardio apresentou padrão inverso em relação ao pós neonatal, ou seja, 

diminuição até 2011 seguido por aumento. 

 

Quadro X - Nascidos Vivos, óbitos em < de 1 ano e mortalidade infantil e seus componentes em residentes de Guarulhos de 2009 a 2012 

Q U A D R O     R E S U M O 

Nascidos Vivos, óbitos em < de 1 ano e mortalidade infantil em residentes de Guarulhos de 2009 a 2013 

Ano do Nascimento 2009 2010 2011 2012* 

Número de Nascidos Vivos 20550 20443 20841 21455 

Número de óbitos de 0 a 6 dias completos 89 124 124 115 

Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal Precoce 4,33 6,07 5,95 5,36 

Número de óbitos de 07 a 27 dias completos 54 48 34 49 

Taxa de Mortalidade Infantil Neo Natal Tardia 2,63 2,35 1,63 2,28 

Número de óbitos de 28 a 364 dias completos 80 86 106 104 

Taxa de Mortalidade Infantil pós-Neonatal 3,89 4,21 5,09 4,85 

Total de óbitos < de 1 ano  223 258 264 268 

Taxa de Mortalidade Infantil 10,85 12,62 12,67 12,49 

* 2012 dados preliminares atualizados em janeiro de 2014 

Fonte: SIM/SINASC/DTGIS-DARAS-SS 
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Tendência do Coeficiente de Mortalidade Infantil e seus componentes em Guarulhos de 2009 a 2013 

 

* 2012: dados preliminares atualizados em janeiro de 2014 

Fonte: SIM/SINASC/DTGIS-DARAS-SS 

 

1.3.3 Doenças transmissíveis. 

A mortalidade pelas doenças infecciosas e parasitárias no Municipio de Guarulhos segue o padrão nacional e mundial de queda. No 

período ela ocupou o oitavo lugar entre as dez primeiras causas de mortalidade na cidade, mesma posição que ocupa em nível nacional. Essa 
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queda está associada às melhorias sanitárias ( maior acesso á agua e esgoto tratado),  a massificação e expansão dos programas de vacinação e 

a antibioticoterapia, bem  expansão ao próprio acesso aos serviço de saúde.  

 

1.3.4 Doenças crônicas não transmissíveis. 

A mortalidade prematura corresponde ao conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), para população com a 

idade inferior a 70 anos de idade. No caso de municípios com mais de 100 mil habitantes, o conjunto de doenças inclui:doenças do aparelho 

circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas. O indicador é importante, pois contribui para o monitoramento do impacto das políticas 

públicas na prevenção e no controle das DCNTs e em seus fatores de risco (Brasil, 2013). 

 

Taxa de Mortalidade Prematura pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis em residentes de Guarulhos de 2009 a 

2012 

 

  Fonte: SIM/DATASUS/DTGIS-DARAS-SS 
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Tendência da Taxa de Mortalidade Prematura (por 100.000 habitantes) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis 

em residentes de Guarulhos de 2009 a 2012. 

 

Fonte: SIM/DATASUS/DTGIS-DARAS-SS 

 A taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis apresentou aumento de 2009 a 2011 . O “ponto fora da reta” 

observado em 2009 pode estar relacionado à base populacional estimada pelo IBGE para este ano. Com a realização do censo em 2010, apesar 

do aumento numérico do coeficiente podemos afirmar que a tendência, a partir de então, é de discreta diminuição. 

 

1.3.5 Acidentes e violências – causas externas 

 Mortalidade por acidentes e violência inclui as categorias: acidente de transporte, queda, suicídio, homicídio e lesões de intenção 

indeterminada. A faixa etária considerada é de 5 a 69 anos de idade. A frequência de óbitos por acidente e violência é maior entre os homens, 
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acima de 500 óbitos ao ano. Para as mulheres a frequência anual não passa de 100 óbitos. Considerando-se as proporções, entre os homens, o 

homicídio apresenta maior carga com aproximadamente 45% dos óbitos, seguido por acidentes de transporte com 29%. Entre as mulheres a 

maior proporção corresponde a acidentes de transporte, seguido pelos homicídios. 

Freqüência de óbitos por Acidentes e Violência segundo sexo e Capítulo da CID 10 de residentes em Guarulhos de 2009 a 2012 

 

  Fonte: SIM/DTGIS-DARAS-SS 

  *Dados preliminares 

 

2) DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE 

 

As condições de saúde da população de Guarulhos transcendem o espectro de ação do setor respectivo, tendo em conta que resultam de 

inúmeros fatores sociais, econômicos, ambientais, culturais.  

No resumo a seguir, são identificados determinantes e condicionantes da saúde no município,   conforme Carvalho e Buss, (2008) entendemos 

que o adoecimento e a vida saudável não dependem unicamente de aspectos físicos ou genéticos, mas são influenciados pelas relações sociais 

e econômicas que determinam formas de acesso à alimentação, à educação, ao trabalho, renda, lazer e ambiente adequado, entre outros 

aspectos fundamentais para a saúde e a qualidade de vida. 
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Assim, é possível pensar em uma Saúde Pública que produz seres com potencial para refletir ou analisar e agir com algum grau de autonomia 

em relação aos seus determinantes, sejam eles externos ou internos, conjunturais ou estruturais, inventando mundos, organizações e 

instituições. 

2.1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

Os indicadores socioeconômicos apresentados a seguir referem-se ao Produto Interno Bruto (PIB), às taxas de analfabetismo, educação, de 

desemprego, trabalho, razão de renda e proporção de pobres, além de mostrar a estreita correlação entre pobreza e ausência de saneamento.  

O último censo realizado em 2010 apontou que Guarulhos é a segunda cidade com maior população do Estado de São Paulo e a 12ª mais 

populosa do Brasil. Guarulhos é a oitava cidade mais rica do país, com uma produção que representa mais de 1% do Produto Interno Bruto 

(PIB). 

O PIB per capita municipal a preços correntes em 2011 é de R$ 43,5 bilhões cresceu 58,18%, de R$ 27,5 bilhões em 2007. 

O rendimento domiciliar per capita na cidade foi de R$ 784 enquanto o mesmo rendimento no Estado de São Paulo foi de R$ 1.080. No 

município, 19,9% dos domicílios concentra rendimentos de até meio salário mínimo per capita, proporção que é 14,7% no Estado. Na faixa 

intermediária de rendimentos, de meio a três salários mínimos per capita, situam-se 64,7% dos domicílios de Guarulhos, em comparação a 

66,1% dos paulistas. 

Em Guarulhos, 3,5% das famílias aferem renda domiciliar per capita superior a cinco salários mínimos, o que equivale a 12.671 domicílios, 

enquanto na Região Metropolitana de São Paulo este valor é de 9,6 % e no Estado de São Paulo 7,4 %. 

A figura a seguir apresenta o percentual da população em situação de extrema pobreza em Guarulhos em comparação com a Região 

Metropolitana de São Paulo e o Estado de São Paulo. 

Percentual da população em situação de extrema pobreza, Guarulhos – 2010.  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (resultados preliminares); MDS, Brasil Sem Miséria; Fundação SEADE. 
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Em 2010, 2,6% da população do Estado de São Paulo encontrava-se em situação de extrema pobreza (1,1 milhões de pessoas), inferior ao 

município de Guarulhos cujo percentual é de 4,4%. Na Região Metropolitana de São Paulo, esse índice é de 3,2%.  

A tabela abaixo mostra o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)1de Guarulhos em comparação com as áreas da Rede Regional de Atenção à 

Saúde (RRAS-2)2, com a Região Metropolitana de São Paulo e o Estado de São Paulo. Além disso, o ranking mostrado apresenta a posição do 

IDH de Guarulhos nas três regiões (RRAS-2, RMSP e Estado de São Paulo).  

 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

Área IDH 

Ranking 

RRAS-2 RMSP Estado de SP 

(1 a 11) 
(1 a 

39) 
(1 a 645) 

Guarulhos 0,798 4º 19º 180º 

RRAS-2 0,777 - - - 

RMSP 0,794 - - - 

Estado de São 

Paulo 0,814 - - - 
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Fonte: SEADE (acesso em julho de 2012) 

O IDH de Guarulhos situou-se próximo à mediana entre os municípios da RRAS-2, apresentando IDH8 inferior apenas à Poá, Mogi das Cruzes e 

Guararema e também na mediana dentre os municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Entre os municípios do Estado de São Paulo, 

Guarulhos situou-se no primeiro tercil.  
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A análise comparativa das notas do Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS)3 também mostra um cenário similar. O 

Índice leva em consideração a existência de grupo de municípios com características similares (Grupos Homogêneos), sendo que a formação 

desses grupos é baseada em três índices4: Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE), Índice de Condições de Saúde (ICS) e Índice de 

Estrutura do Sistema de Saúde do Município (IESSM). 

 

 

A tabela abaixo demonstra os índices abordados acima em Guarulhos e Estado de São Paulo. 

Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) – 2011 

Área 
Grupo 

homogêneo 
IDSUS 

Guarulhos 2 5,55 

Estado de SP - 5,77 

 

Fonte: Ministério da Saúde 2012; SEADE, 2010 

 

Considerando a necessidade de um novo modelo de gestão e atenção, o Sistema Único de Saúde vem se organizando com o objetivo de 

promover a integração de ações e serviços de saúde para prover uma atenção à saúde de forma contínua, integral, de qualidade, responsável, 

humanizada, com vistas à consolidação dos seus princípios e diretrizes.  
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2.1.1 Trabalho e Renda: 

O desemprego reduziu-se em todas as regiões no mesmo período.  

O indicador razão de renda (número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres) reduziu nacional e 

regionalmente.  

 

2.1.2 Educação: 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), vinculado ao Ministério da Educação, criou o índice de 

desenvolvimento da educação básica. O índice busca representar a qualidade da educação sob dois aspectos: o fluxo (progressão dos alunos) e 

o desenvolvimento dos alunos (aprendizado – nota padronizada em português e matemática). Segue quadro comparativo para análise: 

 

Ideb Observado Metas Projetadas 

Guarulhos 2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

4ª série / 

5º ano 
4.3 4.4 5.0 5.4 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 

8ª série / 

9º ano 
3.6 3.7 4.0 3.9 3.7 3.8 4.1 4.5 4.9 5.1 5.4 5.6 

 

O quadro acima demonstra que o índice Ideb observado vem atingindo as metas projetadas dos anos de 2007, 2009 e 2011 para os 

alunos da 4ª série / 5º ano e não alcançando a meta projetada no ano de 2011 para 8ª serie / 9º ano. 
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A taxa de analfabetismo na população de 15 ou mais anos no município apresentou diminuição, passando de 6,3% em 2000 para 4,1% 

em 2010, representando uma redução de aproximadamente 35% entre o período, conforme Censo do IBGE.  

A menor taxa está na faixa de idade entre 15 e 24 anos, que diminuiu de 2% em 2000 para 1,1% em 2010. A maior taxa está entre as 

pessoas com mais de 60 anos, que também reduziu de 27,8% em 2000 para 14,7% em 2010. 

 

2.2 CONDIÇÕES DE VIDA, TRABALHO E AMBIENTE 

A ampliação da atividade produtiva, o acelerado processo de industrialização e urbanização dos países em desenvolvimento, a demanda 

crescente por alimentos, a maior pressão sobre os recursos naturais, bem como o maior aporte de resíduos urbanos, industriais e agrícolas têm 

ameaçado a qualidade de vida da população e determinado condições de risco à saúde humana. 

Segundo definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde é a "situação de perfeito bem-estar físico, mental e social" da 

pessoa. 

Ainda que questionado atualmente, este conceito ampliado traz a reflexão sobre as condicionantes e determinantes, diretriz do próprio 

Sistema Único de Saúde (SUS), expresso através de um conjunto de fatores onde para se ter saúde é preciso, ter acesso à moradia, água de 

qualidade, qualidade ambiental e de saneamento satisfatórias, além emprego, renda, lazer, educação, cultura.....,etc. 

Para se ter avanços então, em direção a esses objetivos, é necessário que a saúde pratique a intersetorialidade ao máximo, se 

relacionando com todos os entes e com todas as políticas que apontem para este caminho. Se tornando capaz de promover a mudança de 

comportamento e consequentemente obtendo como resultado repercussões importantes sobre a saúde da população. 

O Plano Nacional de Saúde ref.: 2012-2015 no capítulo 1.2 – Determinantes e Condicionantes de Saúde, parágrafo 1.2.2 que trata das 

Condições de Vida, Trabalho e Ambiente traz a seguinte avaliação: 



PPllaannoo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaaúúddee  ddee  GGuuaarruullhhooss  22001144//22001177  70 

“No conjunto dos determinantes sociais de saúde, destaca-se inicialmente o saneamento, cujo objetivo é alcançar salubridade 

ambiental para proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural. Essa salubridade é alcançada por meio de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, que inclui coleta e disposição sanitária adequada, manejo de águas pluviais, 

promoção da disciplina sanitária de uso do solo e demais serviços e obras especializadas.” 

 

Visando a Construção do Plano Municipal de Saúde 2014 – 2017 e utilizando o exposto acima, seguem tabelas com alguns indicadores 

da cidade de Guarulhos, no que se refere a Determinantes e Condicionantes de Saúde. 

 

2.2.1 Água: 

Cerca de 98% da população de Guarulhos é atendida com água potável. De acordo com dados de dezembro de 2013, são 341.607 

ligações, entre ativas e cortadas, que dão atendimento a 408.687 economias (imóveis). 

 

2.2.2 Esgoto: 

A coleta de esgoto atinge, aproximadamente, 82% do município. O tratamento teve início no dia 27 de setembro de 2010, quando 

entrou em operação a ETE São João, que tem capacidade para tratar 15% dos esgotos coletados. A ETE Bonsucesso (20%) entrou em operação 

em 11 de dezembro de 2011, aumentando para 35% a capacidade de tratamento de esgoto. 

Fonte: SAAE Guarulhos – Informações cedidas por Cristina Silva – Assistente de assessoria de comunicação do SAAE. 
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2.2.3 Indicadores de Habitação - Guarulhos - SP 

 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 94,28 95,72 99,05 

% da população em domicílios com energia elétrica 99,75 99,88 99,91 

% da população em domicílios com coleta de lixo *Somente para 

população urbana 
92,07 98,34 99,69 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

Condição de Moradia 1991 2000 2010 

% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 

sanitário inadequados 
1,15 1,26 0,5 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

2.3 HÁBITOS E ESTILOS DE VIDA 

2.3.1 Hábitos de vida. 

A saúde e as condições gerais de vida das populações estão intimamente relacionadas , onde o estilo de vida ( conjunto das condições 

envolvidas nas decisões que o sujeito adota no que diz respeito à sua própria saúde) pode determinar a qualidade de vida. A Promoção da 

Saúde neste cenário, atua como estratégia para abordar os determinantes de saúde ( desigualdades sociais, diferença no acesso aos bens e 

serviços, baixa escolaridade, acesso à informação) e leva a subsídios para o planejamento de ações que podem ter um efeito positivo sobre as 

condições de saúde e de vida do sujeito e das coletividades. 
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“As principais causas das doenças crônicas não transmissíveis incluem fatores de risco modificáveis, como tabagismo, inatividade física, 

excesso de peso, uso abusivo de álcool e dieta inadequada que respondem pela maioria das mortes no mundo” (WHO, 2011) , realidade esta 

também presente nas estatísticas de mortalidade no Município de Guarulhos. 

 

 

Para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2014 – 2017, no que diz respeito a hábitos e estilo de vida , seus condicionantes e 

determinantes sociais, foram utilizados dados do projeto executado em 2013 pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde 

da Universidade de São Paulo , o VIGITEL São Paulo 2012/2013 (resultados iniciais). O mesmo possibilitou o acesso aos dados coletados 
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referentes aos principais fatores de risco e proteção para doenças crônicas na população adulta nos municípios da Região Metropolitana, onde 

está situado o município de Guarulhos: 

Tabagismo: A frequência de indivíduos que declararam fumar 20 ou mais cigarros foi intermediária nos outros municípios da Região 

Metropolitana de São Paulo (4,3%). A frequência do consumo intenso de cigarros permaneceu abaixo de 10% para ambos os sexos em todas as 

faixas de idade e de escolaridade. A frequência do consumo de 20 ou mais cigarros por dia foi particularmente alta entre homens com até oito 

anos de escolaridade (8,0%). 

 

2.3.2 Hábitos alimentares:  

A frequência de adultos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças foi intermediária nos outros municípios da 

Região Metropolitana de São Paulo (22,3%). Entre os homens, o consumo recomendado foi maior nos outros municípios da Região 

Metropolitana de São Paulo (18,3%)%). Em ambos os sexos, a frequência do consumo recomendado de frutas e hortaliças tendeu a crescer 

com a faixa etária e com o nível de escolaridade .Refrigerantes (consumo em cinco ou mais dias da semana): a frequência de adultos que 

referiram o consumo regular de refrigerantes foi maior nos outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo (32,2%),%). Entre os 

homens, a maior frequência de consumo foi verificada nos outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo (37,6%). Nos dois sexos, o 

consumo regular de refrigerantes foi muito frequente na faixa etária até os 34 anos, alcançando mais de 40% dos homens e mais de um terço 

das mulheres. Em ambos os sexos, o consumo regular de refrigerantes tendeu a diminuir com a idade 

Atividade física: Acompanhando as mudanças nas recomendações internacionais (WHO 2010), o indicador de prática de atividade física 

suficiente no tempo livre (150 minutos semanais de atividade física de intensidade leve ou moderada ou de pelo menos 75 minutos semanais 

de atividade física de intensidade vigorosa) indicou que a frequência de adultos que praticam o nível recomendado de atividade física no 
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tempo livre foi intermediária nos outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo (29,1% %). O percentual de adultos que cumprem o 

recomendado tendeu a diminuir com o aumento da idade em ambos os sexos e a aumentar com o aumento da escolaridade entre as mulheres 

A frequência de adultos classificados na condição de inatividade física foi intermediária nos outros municípios da Região Metropolitana de São 

Paulo (14,3%). Entre mulheres, a maior frequência foi observada nos outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo (13,9%).O 

percentual de indivíduos fisicamente inativos foi maior entre aqueles de 65 anos ou mais, para ambos os sexos. Os adultos com menor 

escolaridade (até oito anos de estudo) apresentaram os maiores percentuais de inatividade física entre os homens. 

Consumo de bebidas alcoólicas: A frequência de adultos que relataram consumo abusivo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias foi 

menor nos municípios da Região Metropolitana de São Paulo (13,2%). Em ambos os sexos, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi mais 

frequente entre os indivíduos de 25 a 34 anos e tendeu a aumentar com o nível de escolaridade.  

Condução de veículo motorizado após consumo de bebidas alcoólicas. A frequência de adultos que referiram conduzir veículos 

motorizados após o consumo de bebida alcoólica foi menor nos outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo (4,1%). Em ambos os 

sexos, a prática de dirigir após consumo de qualquer quantidade de bebida alcoólica foi mais comum na faixa etária de 25 a 44 anos e entre 

aqueles com 12 anos ou mais de escolaridade. 

Os dados a seguir coletados no sispacto 2010 demonstram que: 

-Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família no Município de Guarulhos: O resultado em 2009 corresponde a 62 

Equipes de Saúde da Família com 220.790 pessoas cadastradas. Em 2010, as 67 equipes de saúde da família cadastraram 279.475 pessoas, 

representando aumento de 58.685 pessoas, o que indica ampliação da cobertura. 

-Taxa de Internações por diabetes mellitus e suas complicações: A meta estabelecida para 2010 foi de 2.64, e atingimos o resultado de 2.14, 

registrando redução de 19.24 % em relação à 2009. Taxa de Internações por acidente vascular cerebral (AVC) :Registramos aumento de 1.65 % 

em relação à meta proposta que é de 5,50. 
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-Percentual de famílias com perfil saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção básica: aumento de 19% quando 

comparamos os resultados de 2009 e 2010. 

Estes dados demonstrados sugerem que apesar dos avanços , há ainda a necessidade de implantar e fomentar ações que ampliem a 

capacidade das pessoas de agirem sobre os determinantes de sua saúde. O lançamento da Política Municipal de Promoção da Saúde em 2014 

poderá contribuir neste processo, estimulando o exercício da intersetorialidade e intrassetorialidade e sensibilizando a todos os envolvidos 

sobre a necessidade de transformação dos serviços de saúde.  

 

3) ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

3.1 Atenção Básica 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Deve ser desenvolvida por 

meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que 

vivem essas populações. Utiliza tecnologias modernas, mas com menor investimento em equipamentos e instalações, que devem resolver os 

problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde, 

orientando-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, 

da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. 

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, sua complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a 

promoção de sua saúde, a prevenção, o tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 
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possibilidades de viver de modo saudável. 

O desenvolvimento do Sistema Único de Saúde no Brasil e em Guarulhos tem mostrado significativos avanços desde sua criação pela 

Constituição de 1988. Esses avanços podem ser particularmente percebidos em relação à ampliação da cobertura, à melhoria da assistência e 

aos seus mecanismos de gestão. No município, instituir a Atenção Básica à Saúde (ABS) como ordenadora do cuidado do usuário junto ao 

sistema de saúde tem se mostrado um grande desafio. Consideradas as especificidades regionais quanto à carga de doença e condições 

socioeconômicas, investimos na educação permanente, na qualificação do acesso com equidade aos serviços de ABS, com oferta que inclua 

capacidade diagnóstica objetivando a atenção integral, impactando na situação de saúde e na autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das nossas coletividades. Assim, é necessária a superação da fragmentação das ações e serviços de saúde. 

A Secretaria da Saúde de Guarulhos tem como diretriz a conversão do Modelo de Atenção para Saúde da Família como estratégia 

prioritária para sua organização e ordenação do Sistema de Saúde. Para tanto, a estruturação de Redes de Atenção à Saúde eficientes e 

efetivas, que considerem a integralidade na atenção à saúde e ao mesmo tempo respeitem a lógica de economia de escala na produção de 

serviços especializados, deve ser perseguida na consolidação do Sistema de Saúde de Guarulhos. 

Nesta perspectiva, é necessário considerar, pela sua magnitude, a diversidade da realidade social, política e administrativa do município 

e sua extensa área territorial, na qual são expressivas as diferenças loco-regionais. 

O acesso a insumos e bens de saúde na Atenção Básica de Guarulhos apresenta certa desigualdade. É possível constatar no Município, 

em média, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para cada 18238 habitantes (2010).  Uma interpretação superficial indica que a Rede de 

Atenção Básica dispõe de um número adequado de Unidades, segundo os parâmetros da Política Nacional da Atenção Básica: uma UBS 

tradicional para no máximo 18000 habitantes e uma UBS com a Estratégia Saúde da Família para 12.000 habitantes. Ao incluir outras variáveis 

como área física, vazios de assistência, revela as importantes desigualdades territoriais e colocam o desafio na busca do equilíbrio demográfico 

entre as Unidades Básicas de Saúde. 
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Atualmente a rede da Atenção Básica conta com 67 Unidades Básicas de Saúde, divididas em 18 distritos de saúde, com diferentes 

realidades dentro do modelo de atenção, a saber: 

26 Unidades Tradicionais, com oferta de serviço médico especializado em clínica geral, pediatria, ginecologia e serviço odontológico; 

41 Unidades com Estratégia de Saúde de Família, compostas por equipes de saúde que contam com o médico generalista, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

 

REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - GUARULHOS - 2013 

REGIÃO CENTRO REGIÃO CANTAREIRA REGIÃO SÃO JOÃO-BONSUCESSO REGIÃO PIMENTAS-CUMBICA 

DISTRITO CENTRO DISTRITO VILA GALVÃO DISTRITO SÃO JOÃO DISTRITO PIMENTAS 

UBS PARAVENTI UBS ROSA DE FRANCA UBS FORTALEZA UBS JACY 

UBS FLOR DA MONTANHA UBS VILA GALVAO UBS SERODIO UBS MARCOS FREIRE 

UBS SAO RICARDO UBS PALMIRA UBS HAROLDO VELOSO UBS PIMENTAS 

DISTRITO CECAP DISTRITO CONTINENTAL UBS SANTOS DUMONT DISTRITO CUMBICA 

UBS CECAP UBS CONTINENTAL UBS BANANAL UBS CUMMINS 

UBS VILA FATIMA UBS PAULISTA DISTRITO BONSUCESSO UBS NOVA CUMBICA 

UBS VILA BARROS UBS CAMBARA UBS VILA CARMELA UBS SOIMCO 

DISTRITO PONTE GRANDE DISTRITO CABUÇU UBS BAMBI UBS UIRAPURU 

UBS MUNHOZ UBS NOVO RECREIO UBS ALAMO UBS CUMBICA 

UBS CAVADAS UBS CABUCU UBS AGUA AZUL DISTRITO ÁGUA CHATA 

UBS PONTE GRANDE UBS RECREIO SAO JORGE DISTRITO PRESIDENTE DUTRA UBS ARACILIA 
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UBS ITAPEGICA DISTRITO TABOÃO UBS INOCOOP UBS JANDAIA 

DISTRITO TRANQUILIDADE UBS BELVEDERE UBS ALLAN KARDEC UBS PIRATININGA 

UBS JARDIM VILA GALVAO UBS PRIMAVERA UBS PRESIDENTE DUTRA UBS NORMANDIA 

UBS TRANQUILIDADE UBS ACACIO UBS MARINOPOLIS UBS NOVA CIDADE 

UBS SAO RAFAEL DISTRITO PARAÍSO DISTRITO LAVRAS UBS DINAMARCA 

  UBS CIDADE MARTINS UBS LAVRAS DISTRITO JUREMA 

  UBS TABOAO UBS SOBERANA UBS JUREMA 

  UBS SANTA LIDIA UBS PONTE ALTA UBS SANTO AFONSO 

  DISTRITO COCAIA   UBS DONA LUIZA 

  UBS VILA RIO   UBS CUMBICA I 

  UBS MORROS   UBS CUMBICA II 

  UBS JOVAIA   UBS ALVORADA 

13 UBS 18 UBS  16 UBS 20 UBS  

TOTAL: 67 UBS 

 

Em dezembro de 2009 para apoiar a inserção da ESF na rede de serviços, além de ampliar a abrangência e o escopo das ações da 

Atenção Básica, foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); constituídos por equipes multiprofissionais para em parceria 

apoiar as equipes da AB, com foco nas práticas nos territórios sob a responsabilidade da equipe. 
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O município de Guarulhos, entendendo a importância da estratégia de apoio às equipes de atenção básica instituiu os Núcleos de Apoio 

à Atenção Básica (NAAB), para as unidades básicas com modelo tradicional, os quais atuam sob as mesmas diretrizes do NASF. Atualmente, o 

município conta com 22 equipes, sendo 09 NASF e 13 NAAB. 

Seguindo as diretrizes de qualificação do Ministério da Saúde (MS), em 2012 o Município de Guarulhos aderiu ao Programa de Melhoria 

do Acesso e Qualidade da Atenção Básica com a contratualização de 44 Equipes de Atenção Básica (EAB). Em 2013, com a possibilidade de nova 

contratualização, 81 EAB aderiram ao programa ou repactuaram. Além da EAB, 06 NASF e 04 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) 

também realizaram a pactuação visando à melhoria dos seus processos de trabalho para proporcionar um atendimento integral, em tempo 

oportuno e com resolutividade segundo a necessidade individual e coletiva. 

O Programa Mais Médico, estratégia Ministerial para fixação do profissional na Atenção Básica, também possibilitou o aumento no 

quantitativo das EAB, e com isso a ampliação do acesso aos serviços. 

Ainda no intuito de potencializar a integralidade do cuidado é fundamental a governança no sentido de atender os princípios da 

Atenção Básica no caminhar do usuário entre os pontos de atenção objetivando a qualidade da informação para melhor qualificação da 

assistência caracterizando assim o coração da tecnologia da informação com o Prontuário Eletrônico a ser implantado no Município. 

 

3.1.1 Equipes de Atenção Básica para populações específicas 

Equipes do Consultório na Rua 

A Secretaria da Saúde com o objetivo de ampliar e/ou garantir o acesso a populações em situações específicas implanta em 2010 

equipes da atenção básica do consultório na rua compostas por profissionais de saúde com responsabilidade exclusiva de articular e prestar 

atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua. Conta com equipe multiprofissional que visa promover saúde e qualidade de vida, 
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com enfoque na redução de danos para crianças, adolescentes e adultos em situação de rua, em uso de substâncias psico ativas (SPA), no 

próprio contexto sociocultural. 

Além do trabalho de abertura de campo, cadastro e tentativas de vinculação da população em situação de rua aos pontos de atenção, a 

equipe tem participado de fóruns e discussões com serviços e buscado parcerias Inter setoriais, no Município e em contato com equipes de 

outros Municípios.  Tem participado em eventos referentes à população em situação de rua, capacitações, realização de reuniões diárias e 

supervisões quinzenais de equipe e saídas diárias para acolhimentos e ações na área central de Guarulhos, nos principais pontos fixos: Pç. 

Antônio de Ré, Rua Caraguatatuba x Rua Particular, Pç. Paschoal Thomeu e IV Centenário, Pç. Getúlio Vargas, Pç. dos Químicos, Rua: Harry 

Simonsen e Pça. Maurício Senday. 

 

3.1.2 Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente 

Durante muitos anos, no Brasil, bem como no município de Guarulhos, a inserção da saúde bucal e das práticas odontológicas no SUS 

deu-se de forma paralela e afastada do processo de organização dos demais serviços de saúde. Atualmente, essa tendência vem sendo 

revertida, observando-se o esforço para promover uma maior integração da saúde bucal nos serviços de saúde em geral, a partir da conjugação 

de saberes e práticas que apontem para a promoção e vigilância em saúde, para revisão das práticas assistenciais que incorporam a abordagem 

familiar e a defesa da vida. 

Em janeiro de 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal”, que aponta para 

uma reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção e para o desenvolvimento de ações Inter setoriais, tendo o 

conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo, respondendo a uma concepção de saúde não centrada somente na assistência aos 

doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, incorporando ações 

programáticas de uma forma mais abrangente. 
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Este documento serviu como base da reorganização dos processos de trabalho, assistenciais e de gestão no município de Guarulhos a 

partir de então. 

A Equipe de Saúde Bucal (E.S.B.), independente do ponto de atenção: Unidade Básica de Saúde (UBS), Centros de Especialidades, 

Unidades de Pronto Atendimento ou Hospital, deve reconhecer o direito que o usuário tem a um atendimento integral e que suas necessidades 

precisam ser acolhidas, atendidas no que for possível e encaminhadas devidamente, quando necessário, estabelecendo-se o vínculo entre 

usuário e serviço/equipe de saúde. 

Nas Unidades Básicas de Saúde, no que se refere à saúde bucal, privilegia-se a elaboração de projetos de saúde individual e coletiva 

para usuários da rede, considerando o perfil epidemiológico da população, as políticas Inter setoriais e as necessidades de saúde, incentivando 

as práticas promocionais, o acolhimento e a inclusão do usuário, promovendo a otimização dos serviços e acesso aos demais níveis do sistema, 

em consonância com o “Protocolo e Linhas de Cuidado em Saúde Bucal” vigente. 

Enquanto principal porta de entrada do sistema de saúde, a Atenção Básica atende também a demanda espontânea, cujo acolhimento é 

uma condição para o vínculo e para conquista da confiança da população. 

Além das Unidades Básicas de Saúde, existem outros pontos de atenção primária em saúde bucal, sendo eles: Unidades de Pronto 

Atendimento Paraíso, São João-Lavras, Policlínica Bonsucesso, atendimento de urgência odontológica no HMU, ambulatório de odontologia no 

Centro de Atendimento à Pessoa Deficiente (C.A.P.D.), atendimento odontológico ambulatorial dos usuários do Consultório na Rua na UBS Flor 

da Montanha. 

Na Atenção Secundária atualmente, no município de Guarulhos, existem os seguintes pontos de atenção especializados em saúde bucal: 

04 Centros de Especialidades Odontológicas (C.E.O.); Atendimento a Pessoas com Síndrome do Respirador Bucal e o Núcleo de Reabilitação a 

Portadores de Lesões Labiopalatais (N.R.P.L.L.P.) no Ambulatório da Criança; Atendimento a Pessoas com Disfunção Temporomandibular 
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(D.T.M.) e Dor Orofacial no Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos (CEMEG); Odontologia Ocupacional no Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST). 

Os Centros de Especialidades Odontológicas (C.E.O.) existentes no município de Guarulhos oferecem à população os seguintes serviços: 

Semiologia/ Estomatologia - com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal; Cirurgia Oral Ambulatorial (Cirurgia oral menor dos tecidos 

moles e duros); Endodontia; Periodontia Especializada; Atendimento a Pessoas com Deficiência (portadores de necessidades especiais) e 

Prótese Dentária. 

Na Atenção Terciária o atendimento é feito diariamente a pessoas com necessidade de procedimentos hospitalares e ambulatoriais, em 

traumatologia oral e maxilofacial, patologia oral e maxilofacial, cirurgia oral, disfunções articulares e cirurgia ortognática e o Atendimento de 

Pessoas com Deficiência (portadores de necessidades especiais) sob Anestesia Geral; sendo que o H.M.U. (Hospital Municipal de Urgências) 

atende a pessoas com 18 anos ou mais e o H.M.C.A. (Hospital Municipal da Criança e do Adolescente) atende a pessoas dentro da faixa etária 

compreendida entre 01 dia de vida e 17 anos 11 meses e 29 dias. 

Na Unidade de Terapia Intensiva – U.T.I. do H.M.C.A., temos o monitoramento das condições de higiene oral que é fator determinante 

na evolução clínica, podendo interferir positivamente na alta hospitalar.  

 

3.1.3 Programa Saúde na Escola 

O Programa Saúde na Escola - PSE, instituído, a partir de uma política Inter setorial entre os Ministérios da Saúde e Educação, tem como 

objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e adolescente da rede pública de ensino. Visa, 

prioritariamente, à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida das 

comunidades escolares. O município de Guarulhos, a partir dos representantes da Secretaria da Saúde e Educação, assinou em março de 2010 
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o termo de Adesão ao Programa Saúde na Escola e desde então vem aumentando sua cobertura à rede pública de ensino. Um Grupo de 

Trabalho Inter setorial Municipal - GTI-M, com representantes da Saúde, Educação Municipal e Estadual e da Universidade Guarulhos, foi 

instituído com a missão de apoiar os princípios e diretrizes do PSE no planejamento, monitoramento, execução, avaliação e gestão dos recursos 

financeiros, articulando a inclusão dos temas relacionados às ações do PSE aos projetos políticos pedagógicos das escolas. 

No ano de 2011, recebemos incentivo financeiro para 25 equipes de saúde da família, desenvolverem ações em 24 unidades escolares. 

Já no ano de 2012 o termo de compromisso assinado com o Ministério da Saúde, envolveu 32 Unidades com Estratégia de Saúde da Família e 

as ações foram desenvolvidas em 96 escolas. Aderimos também a Semana de Mobilização Nacional do PSE, que aconteceu no mês de março, 

avaliando na semana o estado nutricional de 16 mil alunos com sensibilização das comunidades escolares sobre o tema da obesidade infantil. O 

excesso de peso e a obesidade entre jovens e crianças têm sido preocupantes, já que é sabido que se não reduzirmos essa tendência, teremos 

no futuro adultos obesos desenvolvendo outras doenças crônicas, como por exemplo, a diabetes e a hipertensão arterial. Em pesquisa 

realizada no final de 2009 pela Universidade de Guarulhos e a Associação Paulista de Medicina, os percentuais de sobrepeso e de obesidade na 

população de estudo ficaram elevados, tanto na faixa etária de 5 a 10 anos (29,35%), como na faixa de 10 a 12 anos (31,32%). 

Várias atividades foram desenvolvidas pelas equipes de saúde em parceria com as escolas que foram pactuadas nos termos de 

compromisso locais, no ano de 2012. 

Destacamos dentro das ações do Componente I do PSE - avaliação clínica e psicossocial, a avaliação nutricional, que conseguiu 

contemplar 77.584 educandos em 2012, identificando 24% de distúrbios nutricionais, dos quais 2% referiram-se a desnutrição, 13% a 

sobrepeso e 9% à obesidade.  

Na área da Saúde Visual, todos os educandos da rede municipal foram avaliados e a partir do Programa Menina dos Olhos, 1737 óculos 

foram entregues. A avaliação das cadernetas de vacina constatou que dentro das 53 mil avaliadas, 5% necessitaram de atualizações. Já a Saúde 

Bucal identificou a necessidade de tratamento odontológico em 36% dos 70 mil alunos avaliados. 
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O Componente II que tem por objetivo desenvolver ações de prevenção às doenças e de promoção à saúde, devem estar inseridas nos 

projetos políticos pedagógicos das unidades escolares. São elas: Segurança alimentar e promoção de alimentação saudável, promoção das 

práticas corporais e atividade física nas escolas, educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção às doenças sexualmente 

transmissíveis (DST/AIDS), prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, promoção da cultura de paz e prevenção de acidentes e 

violências, promoção da saúde mental, promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável. 

Todas as ações do componente II, após ampla discussão pelo GTI, acabaram por resultar no Primeiro Seminário do Programa Saúde na 

Escola, realizadas em junho de 2012, para a construção de uma visão sistêmica e o fortalecimento da parceria Saúde e Educação. A partir da 

proposta curricular da secretaria da educação foramcolocados os saberes relacionados aos eixos do PSE: corpo e movimento, interação social, 

autonomia e identidade, natureza e sociedade e arte que constam no quadro de saberes necessário e que são trabalhados ao longo do ano 

letivo, bem como o que consta nos parâmetros curriculares nacionais, a saber: ética, saúde, meio ambiente, sexualidade, pluralidade cultural, 

trabalho e consumo, trabalhados pela rede estadual.  

Realizamos em 2012, mais quatro encontros formativos: em agosto, Seminário Cultura de Paz e Prevenção de Violências - Cidade que 

Protege; em setembro, Seminário Promoção de Práticas Corporais e Atividade Física (com a participação da secretaria do esporte); em outubro, 

Seminário – SPE -Refletindo Sobre o Uso de Substâncias Psicoativas: Ações da Saúde e Educaçãoe  Seminário – SPE -  Sexualidade e Prevenção 

de Doenças Sexualmente Transmissíveis.  

Todos esses seminários contemplaram o Componente III que visa à formação dos gestores e das equipes de educação e de saúde para 

atuarem no Programa Saúde na Escola.  

Em novembro foi realizada a 1ª Mostra de Experiências Exitosas, com 19 trabalhos apresentados, dos quais oito foram premiados.  

No ano de 2013 iniciamos os trabalhos no dia 04 de março para sensibilização da Semana de Mobilização Nacional e na oportunidade o 

GTI- M entregou Datashow e Notebook para as 67 unidades da Atenção Básica, viabilizados com a verba do PSE para implementar as ações. O 
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termo de compromisso assinado pactuou ações em 194 escolas da rede pública de ensino (municipal, estadual e conveniada) a serem 

desenvolvidas em parceria com todas as Unidades Básicas de Saúde. Aconteceu em abrila Primeira Jornada do PSE, onde vários temas foram 

abordados, entre eles a Hipertensão, Déficit de Atenção e a Hiperatividade, Drogas, Intersetoralidade, Dengue e debate sobre o filme “MUITO 

ALÉM DO PESO”. Ao longo do ano outros Seminários foram realizados: maio – Saúde do Trabalhador, focando a saúde da voz e prevenção de 

doenças; em agosto – Saúde Ambiental; em outubro – Alimentação Saudável e Práticas Corporais, encerrando o ano em dezembro, com o 

tema “Drogas Lícitas as Grandes Vilãs”. 

O Programa Saúde na Escola é mais do que uma estratégia de integração de políticas setoriais. Ele se propõe a ser um novo desenho da 

política de educação e saúde já que as trata como parte de uma formação ampliada para a cidadania, garantindo direitos de crianças e 

adolescentes. A escola como um espaço privilegiado de relações, garante o desenvolvimento da personalidade, na medida em que contribui na 

construção de valores pessoais, interferindo diretamente na produção social da saúde. Com a participação ativa da comunidade escolar em 

práticas cotidianas, é possível ter uma escola que forme cidadãos críticos, informados e com habilidades para agir em defesa da vida.  

 

3.1.4 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – PICS 

A incorporação das Medicinas Alternativas e Complementares/Tradicionais, chamadas pelo governo brasileiro de Práticas Integrativas e 

Complementares (PIC) na rede pública de saúde brasileira está em expansão. 

As PICS buscam meios terapêuticos simples, menos dependentes de tecnologia científica, menos caros e, entretanto, com igual ou 

maior eficácia nas situações comuns de adoecimento. Tais práticas envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de 

prevenção de agravos e recuperação da saúde com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração 

do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. 
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Historicamente, o brasileiro faz uso das plantas medicinais para o tratamento de suas doenças, através do conhecimento popular, 

tradição indígena e característica da biodiversidade e geografia existente no País. 

De acordo com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares –PNPICas PICS são compostas por 5 eixos: 

I. Medicina Tradicional Chinesa - MTC que engloba a Acupuntura: sistema médico complexo que aborda de modo integral e dinâmico o 

processo saúde- doença no ser humano; e Práticas Corporais: constituem ações de promoção e recuperação da saúde e prevenção de doenças. 

II. Homeopatia: processo de dinamização que trata com o princípio da similitude (semelhante trata semelhante). 

III. Plantas Medicinais e Fitoterapia: recurso terapêutico utilizando plantas medicinais, incentivando o desenvolvimento comunitário, 

solidariedade e a participação social. 

IV. Termalismo Social/ Crenoterapia: indicação e uso de águas minerais com finalidade terapêutica atuando de maneira complementar 

aos demais tratamentos de saúde.  

V. Antroposofia em Saúde: abordagem médico-terapêutica complementar, de base vitalista, cujo modelo de atenção está organizado de 

maneira transdisciplinar, buscando a integralidade do cuidado em saúde.  

O Município de Guarulhos vem desenvolvendo um trabalho de sensibilização e promoção das PICS junto a sua população. 

Temos um grupo técnico de PICS, formado desde 2011 por equipe multidisciplinar que atua na condução das PICs nos equipamentos de 

saúde, na construção da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares - PMPIC, ações de implantação e implementação da 

PNPIC. 

Também trabalhamos na rede SUS com os eixos da Medicina Tradicional Chinesa – MTC e Homeopatia, a saber: Acupuntura – CEMEG, 

CEMEG São João, CEREST, Hospital Padre Bento, UBS Jd Fortaleza; Acupuntura infantil – Ambulatório da Criança e Centro de Estimulação 

Precoce; Auriculopuntura – UBS Pimentas, UBS Santos Dumont e UBS Soberana; Práticas Corporais - MTC – CAPS II, CEREST, SAE Carlos Cruz, 

UBS Cambará, UBS Presidente Dutra, UBS Soberana, UBS Vila Galvão, UBS Flor da Montanha, UBS Inocoop, UBS Jardim Cumbica I, UBS Jd 
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Normandia, UBS Jd Palmira, UBS Jd Rosa de França, UBS Lavras e Academia da Saúde e Homeopatia – UBS Tranquilidade, Hospital Municipal da 

Criança e Adolescente – HMCA e Ambulatório da Criança. 

 

3.2 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

A rede de atenção especializada é composta pelos seguintes serviços: 

Os equipamentos de especialidades são: 

 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 CAPS II OSÓRIO CESAR 

  CAPS II RECRIAR 

 CAPS II TEAR 

 CAPS ARCO ÍRIS 

 CAPS AD III - ÁLCOOL E DROGAS 

 CAPS ALVORECER 

 CAPS BOM CLIMA III                        

 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE GUARULHOS 

 CEMEG 

 CEMEG SÃO JOÃO 

 CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO 

 CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR 

 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

 CEO VILA GALVÃO 

 CEO MACEDO 

 CEO SÃO JOÃO 

 CEO JARDIM ANGÉLICA 
 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12071&Itemid=1537
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12076&Itemid=1537
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12091&Itemid=1537
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12072&Itemid=1537
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12073&Itemid=1537
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12074&Itemid=1537
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12075&Itemid=1537
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12067&Itemid=1536
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12068&Itemid=1536
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12069&Itemid=1536
http://www.guarulhos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12070&Itemid=1536
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No Município de Guarulhos a Atenção especializada vem em um crescimento de produções, segundo fontes oficiais.  

Estes procedimentos complementam e suplementam as ações da Atenção Básica, tornando esta cada vez mais resolutiva, assim garantimos 

uma linha de cuidado integral ao cliente do SUS. 

Vamos observar nas planilhas que há um aumento dos procedimentos de especialidades médicas bem como diagnósticas e ações 

complementares à saúde. 

Nos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais houve uma queda, e oscilação quanto aos procedimentos de órteses, próteses e materiais 

especiais. 

Tabela : Procedimentos ambulatoriais por grupos 

Grupo 2009 2010 2011 2012 

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 1.561.154 1.888.407 1.995.333 1.988.742 

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 4.177.224 5.008.220 5.490.422 5.730.526 

03 Procedimentos clínicos 6.429.781 7.138.346 7.302.880 7.327.436 

04 Procedimentos cirúrgicos 223.931 253.434 216.593 196.842 

07 Órteses, próteses e materiais especiais 41.484 51.683 45.381 61.114 

08 Ações complementares da atenção à saúde 8.074 12.521 17.444 19.768 

Total  12.441.648 14.352.611 15.068.053 15.324.428 

Fonte: Ministério da Saúde - SIA/SUS 
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Detalhando os grupos em sub-grupos de procedimentos iniciamos análise no sub-grupo de promoção e prevenção a saúde com aumento 

gradativo dos procedimentos de modo geral. 

 

Tabela : Ações de promoção e prevenção à saúde 

Sub-grupo de procedimentos promoção e prevenção a saúde 2009 2010 2011 2012 

0101 Ações coletivas/individuais em saúde 1.543.608 1.593.209 1.667.401 1.802.740 

     

Fonte: Ministério da Saúde - SIA/SUS 

 

No sub-grupo de órteses, próteses e materiais especiais (OPM) verificamos um crescente aumento nos procedimentos não relacionados ao ato 

cirúrgico. 

 

Tabela : Procedimentos de órteses, próteses e materiais especiais 

Sub-grupo de órteses,próteses e materiais especiais 2009 2010 2011 2012 

0701 OPM não relacionados ao ato cirúrgico 39.446 49.701 43.875 59.773 

0702 OPM relacionados ao ato cirúrgico 2.038 1.982 1.506 1.341 

Total 41.484 51.683 45.381 61.114 

Fonte: Ministério da Saúde - SIA/SUS 

Destacam-se abaixo um aumento de todos os procedimentos importante de 2009 para 2010 mostrando um incremento das atividade já 

que neste período o investimento nesta área teve grande prioridade. Contratos de gestão foram criados como do Hospital Nipo-Brasileiro para 
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realização de exames de tomografias computadorizadas, novas capacitações para realização de testes rápidos, incremento de recursos 

humanos na área de enfermagem refletindo um aumento em coletas de materiais. Em ultra-sonografia há um crescente até 2011 e neste ano 

houve investimento governamental para contratar 10.000 procedimentos e no ano seguinte queda por se tratar da capacidade dos 

equipamentos Municipais. 

Um declínio muito importante observa-se 2011 no diagnóstico de anatomia patológica e citopatologia, fato este relacionado a proibição 

de coleta realizada pela categoria de auxiliares de enfermagem, onde o Município teve um grande investimento em capacitações anos 

anteriores, qualificando estes colaborados para realizarem o procedimento, ganhando com isto captação mais precoce do câncer de colo de 

útero. Para voltar a realizar um maior número de procedimentos citopatológicos, as agendas dos enfermeiros para atendimento 

principalmente na estratégia da saúda da família foram reorganizadas, voltando assim a realizar um maior número de coletas. 

Tabela : Procedimentos de finalidade diagnóstica ambulatoriais 

Sub-grupo de procedimentos com finalidade diagnóstica 2009 2010 2011 2012 

0201 Coleta de material 493.512 598.754 562.222 507.172 

0202 Diagnóstico em laboratório clínico 2.592.492 3.067.417 3.579.884 3.836.082 

0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 81.810 104.347 56.909 92.047 

0204 Diagnóstico por radiologia 426.287 495.943 508.641 517.071 

0205 Diagnóstico por ultra-sonografia 91.559 115.218 120.629 113.531 

0206 Diagnóstico por tomografia 9.117 16.116 18.454 21.934 

0207 Diagnóstico por ressonância magnética 7.196 9.845 8.104 10.254 

0209 Diagnóstico por endoscopia 7.847 10.509 11.915 13.757 

0210 Diagnóstico por radiologia intervencionista 2 5 4 2 
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0211 Métodos diagnósticos em especialidades 164.434 214.692 243.109 247.163 

0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia 23.691 18.368 19.046 17.519 

0213 Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental 2.101 2.812 3.365 3.657 

0214 Diagnóstico por teste rápido 277.176 354.194 358.140 350.337 

Total 4.177.224 5.008.220 5.490.422 5.730.526 

Fonte: Ministério da Saúde - SIA/SUS 

 

Com relação aos procedimentos clínicos um importante destaque se dá na evolução da fisioterapia, consultas/atendimento/acompanhamento, 

tratamento odontológico e nas terapias especializadas principalmente em dermatologia e oftalmologia. 

Tabela : Procedimentos clínicos 

Sub-grupo de procedimentos clínicos 2009 2010 2011 2012 

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 5.896.138 6.548.915 6.651.470 6.626.092 

0302 Fisioterapia 57.541 69.482 73.226 102.161 

0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 17.563 19.617 21.021 20.182 

0305 Tratamento em nefrologia 73.613 74.744 77.171 78.839 

0306 Hemoterapia 48.128 54.420 43.228 43.223 

0307 Tratamentos odontológicos 330.398 350.039 373.915 381.250 

0309 Terapias especializadas 6.400 21.129 62.841 75.689 

 Total 6.429.781 7.138.346 7.302.872 7.327.436 

Fonte: Ministério da Saúde - SIA/SUS 
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Ainda em análise de sub-grupo temos os procedimentos cirúrgicos que a nível ambulatorial não houve uma significativa melhora. Estes 

procedimentos vão ter uma grande avanço nas intervenções hospitalares o que verificaremos na análise da alta complexidade. 

Sub-grupo procedimentos cirúrgicos  2009 2010 2011 2012 

0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 160.235 185.049 156.536 142.192 

0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço 4.742 5.965 3.204 3.399 

0405 Cirurgia do aparelho da visão 2.858 4.325 4.086 2.935 

0406 Cirurgia do aparelho circulatório 284 620 635 750 

0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal 2.318 1.402 275 397 

0408 Cirurgia do sistema osteomuscular 2.127 2.550 2.054 1.955 

0409 Cirurgia do aparelho geniturinário 159 366 773 860 

0410 Cirurgia de mama - 1 3 1 

0411 Cirurgia obstétrica 2 - 1 - 

0412 Cirurgia torácica 29 27 20 6 

0413 Cirurgia reparadora 376 322 318 243 

0414 Bucomaxilofacial 49.566 49.479 43.599 37.960 

0415 Outras cirurgias 466 494 354 366 

0417 Anestesiologia 186 2.212 4.161 5.128 

0418 Cirurgia em nefrologia 583 622 574 650 

Total 223.931 253.434 216.593 196.842 

Fonte: Ministério da Saúde - SIA/SUS 
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Na análise de dados da alta complexidade verificamos uma ascensão numérica dos procedimentos em 32,86%, com uma melhora 

importante nos procedimentos com finalidade diagnóstica chegando a um aumento de 94% dos procedimentos.                                                                           

Tabela : Procedimentos ambulatoriais de alta complexidade por grupo 

Grupo procedimentos de alta complexidade 2009 2010 2011 2012 

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 19.484 30.324 30.641 37.904 

03 Procedimentos clínicos 76.068 77.621 85.368 89.252 

04 Procedimentos cirúrgicos 644 691 581 651 

Total 96.196 108.636 116.590 127.807 

Fonte: Ministério da Saúde - SIA/SUS 

 

Detalhando os grupos verificamos que na finalidade diagnóstica há um aumento de produção de tomografia com uma contratualização 

de serviço com o Hospital Beneficente Nipo Brasileiro e aumento também em Ressonância Nuclear Magnética. 
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Tabela: Procedimentos de alta complexidade por sub-grupo finalidade diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde - SIA/SUS 

Sub-grupo procedimentos finalidade diagnóstica 2009 2010 2011 2012 

0201 Coleta de material 438 764 471 568 

0202 Diagnóstico em laboratório clínico - 3 - - 

0204 Diagnóstico por radiologia 1.765 2.779 2.858 4.026 

0205 Diagnóstico por ultra-sonografia 16 2 9 140 

0206 Diagnóstico por tomografia 9.117 16.116 18.454 21.934 

0207 Diagnóstico por ressonância magnética 7.196 9.845 8.104 10.254 

0210 Diagnóstico por radiologia intervencionista 2 5 4 2 

0211 Métodos diagnósticos em especialidades 950 810 741 980 

Total 19484 30324 30641 37904 
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Nos sub-grupo clínico temos um aumento de 17%, a custas de consultas e também  tratamento em nefrologia, já no cirúrgico 

mantemos uma estagnação dos procedimentos não apresentando avanços. 

 

Tabela: Procedimentos de alta complexidade por sub-grupo clínico 

Sub-grupo procedimento clínico 2009 2010 2011 2012 

0301 Consultas/atendimentos/acompanhamentos 1.558 1.566 1.489 2.302 

0305 Tratamento em nefrologia 73.613 74.744 77.171 78.839 

0306 Hemoterapia 256 627 104 143 

0307 Tratamentos odontológicos - - 5.716 7.072 

0309 Terapias especializadas 641 684 888 896 

Total 76.068 77.621 85.368 89.252 

 

 

Tabela: Procedimentos de alta complexidade por sub-grupocirurgico 

Sub-grupo procedimento cirúrgico 2009 2010 2011 2012 

0405 Cirurgia do aparelho da visão 61 69 7 1 

0418 Cirurgia em nefrologia 583 622 574 650 

Total 644 691 581 651 

Fonte: Ministério da Saúde - SIA/SUS 
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3.3 REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

3.3.1 Rede Cegonha  

A Rede Cegonha instituída pela Portaria no. 1.459 de 24/06/2011 consistem numa rede de cuidados que visa assegurar as mulheres o 

direito ao planejamento reprodutivo,à atenção humanizada a gravidez, ao parto e puerpério e as crianças o direito de nascimento seguro e ao 

crescimentoe ao desenvolvimento saudáveis. 

São Objetivos da Rede Cegonha: 

I - fomentar a implementação de novo modelo de atenção a saúde da mulher e a saúde da criança com foco ao parto, ao nascimento, ao 

crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte quatro meses; 

II - organizar a Rede de Atenção a Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e 

III - reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. 

A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento continuo de ações de atenção a saúde materna e infantil para a 

população de determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos de atenção a saúde,do sistema de apoio, do sistema logístico 

e da governança da rede de atenção a saúde em consonância com a Portaria no. 4.279/GM/MS, de 2010, a partir das seguintes diretrizes: 

I - garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal; 

II - garantia de vinculação da gestante a unidade de referencia e ao transporte seguro; 

III - garantia das boas praticas e segurança na atenção ao parto e nascimento; 

IV - garantia da atenção a saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses com qualidade e resolutividade; e 

V - garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo 

A Rede Cegonha apresenta como pontos de atenção os seguintes equipamentos para cada componente: 

a)Pré-Natal de Risco Habitual: 67 Unidades Básicas de Saúde; 
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b) Pré-Natal de Alto Risco:07 referências sendo 01 serviço para Região Centro; 02 serviços para Região Cantareira; 02 serviços para Região São 

João/Bonsucesso e 02 serviços para Região Pimentas/Cumbica. 

c) Parto e Nascimento para Risco Habitual: Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria; Hospital Stella Maris; Hospital Municipal Pimentas 

Bonsucesso e Hospital Geral de Guarulhos. 

d) Parto e Nascimento para Alto Risco:Hospital e Maternidade Jesus, José e Maria eHospital Geral de Guarulhos. 

e) Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 a 2 anos de vida:67 Unidades Básicas de Saúde e Centros de Especialidades quando 

necessário para atendimento a criança de risco(Ambulatório da Criança, Centro de Estimulação Precoce e Hospital Municipal da Criança e 

Adolescente que também integra o atendimento de pronto socorro e internação).Ressaltando também que para assistência à saúde 

reprodutiva conta com o atendimento nas 67 UBS. 

f) Regulação: Realizada pelo Complexo Regulador da Saúde de Guarulhos. 

A fim de compor o processo em Redes de Atenção, a Secretaria da Saúde do Município de Guarulhos, após adesão em junho de 2011 levando a 

conformidade do Plano de Ação Municipal da Rede Cegonha, que em conjunto com os Planos de Ação dos 10 Municípios da RRAS2 constituiu o 

Plano de Ação Regional da Rede Cegonha sendo aprovado através da Deliberação CIB-30, de 26 de abril de 2012, e homologada através da 

Portaria 1996/MS/GM de 12 de setembro de 2012,vem trabalhando na qualificação e implementação dalinha de cuidado da gestante, criança e 

puérpera, através do Grupo Condutor Municipal instituído pela Portaria nº118/2011 – SS, com o objetivo fundamental da redução da 

mortalidade materna e infantil. 

 

3.3.2 Atenção às Urgências e Emergências 

O aumento do número de acidentes, a violência urbana, o crescimento e o envelhecimento da população demandam alto consumo dos 

serviços de urgência. Guarulhos tem demonstrado essa condição nos indicadores de mortalidade onde observamos que a principal causa de 
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morte na faixa etária de 10 a 39 anos são as causas externas e, a partir dos 40 anos de idade as doenças do aparelho circulatório.Esse quadro 

reforça a necessidade de organização das linhas prioritárias de cuidado da Rede de Urgências e Emergênciaspara as doenças 

cardiovasculares, cerebrovasculares e os traumas. 

 A Rede de Atenção às Urgências e Emergências tem como objetivo ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuáriosem 

situação de urgência nos serviços de saúde, de forma ágil eoportuna.A organização desta rede, instituída através da Portaria MS/GM Nº 1.600 

de 07 de julho de 2011, tem a finalidade de articular e integrar no âmbito do SUS todos os equipamentos de saúde e, deve ser implementada 

respeitando-se os critérios epidemiológicos e de densidade populacional. 

Constituem-se diretrizes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências: 

I - ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a 

classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos; 

II - garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, 

pediátricas e as relacionadas às causas externas (traumatismos, violências e acidentes); 

III - regionalização do atendimento às urgências com articulação das diversas redes de atenção e acesso regulado aos serviços de saúde; 

IV - humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde; 

V - garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de 

práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado; 

VI - articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes de saúde com conectividade entre os 

diferentes pontos de atenção; 

VII - atuação territorial, definição e organização das regiões de saúde e das redes de atenção a partir das necessidades de saúde destas 

populações, seus riscos e vulnerabilidades específicas; 
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VIII - atuação profissional e gestão visando o aprimoramento da qualidade da atenção por meio do desenvolvimento de ações coordenadas, 

contínuas e que busquem a integralidade e longitudinalidade do cuidado em saúde; 

IX - monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços através de indicadores de desempenho que investiguem a efetividade e a 

resolutividade da atenção; 

X - articulação Inter federativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e compartilhada; 

XI - participação e controle social dos usuários sobre os serviços; 

XII - fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos de atendimento às necessidades coletivas em saúde, de caráter urgente e 

transitório, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidades públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir da construção 

de mapas de risco regionais e locais e da adoção de protocolos de prevenção, atenção e mitigação dos eventos; 

XIII - regulação articulada entre todos os componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências com garantia da equidade e 

integralidade do cuidado;  

XIV - qualificação da assistência por meio da educação permanente das equipes de saúde do SUS na Atenção às Urgências, de acordo com os 

princípios da integralidade e humanização. 

O SAMU 192 Regional Guarulhos foi o primeiro componente na Rede de Urgências e Emergências implantado. Iniciou as atividades em 

2005 e conta atualmente com 8 bases distribuídas pelo município; Base Cavadas,BaseMikail, Base São João, Base Zoonoses, Base Alvorada, 

Base PB Vila Galvão, Base PB Cumbica, Base Adamastor e; 1 base descentralizada instalada no município de Santa Isabel. Atualmente, a frota 

do SAMU é composta por 14 ambulâncias habilitadas e qualificadas pelo Ministério da Saúde para o atendimento pré-hospitalar móvel, sendo 

11 de Suporte Básico de Vida Terrestre, 03 de Suporte Avançado de Vida Terrestre, além de 2motolancias. 

Através da Central de Regulação Médica das Urgências (192), constituída por médicos, telefonistas auxiliares de regulação médica e 

rádios operadores, regulam os chamados telefônicos que demandam orientação e/ou atendimento de urgência, por meio de uma classificação 
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de risco e priorização das necessidades de assistência em urgência, além de ordenar o fluxo efetivo das referências e contra referências dentro 

da Rede de Atenção.  

O SAMU conta com equipes de profissionais de saúde formada por médicos reguladores, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 

médicos socorristas, que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da 

população de Guarulhos. Os atendimentos do SAMU Guarulhos passaram de 16.541em 2005 para 20.545 em 2011, sendo que a freqüência dos 

atendimentos em 2011 foi em ordem decrescente: urgência clinica, traumas, psiquiatria e gineco/obstetrícia. 

Guarulhos implantou também em 2011 a UPA São João que realiza atendimentos em urgência e emergência nas áreas de clínica 

médica, pediatria e ortopedia e possui protocolo de Manchester adaptado realizando acolhimento com classificação de risco de todos os 

pacientes que procuram o serviço.    

A ampliação, qualificação e reconhecimento das diversas portas de entrada de urgências constituirão as bases de operacionalização 

dessa diretriz. Essa rede será organizada de modo a ampliar o acesso humanizado, integral, ágil e oportuno aos usuários em situação de 

urgências nos serviços de saúde. As ações da rede estarão pautadas no acolhimento com classificação de risco e na capacidade resolutiva dos 

serviços. Uma medida essencial será o fortalecimento do papel da urgência como integrante do cuidado no território e regulador da 

classificação de risco, principalmente nos casos crônicos agudizados, fixando-os na respectiva área de abrangência.  

 Uma das estratégias na organização e operacionalização da rede consistirá na expansão da capacidade resolutiva das UBS nas situações 

de urgência e emergência, com regulação do referencia-mento de pacientes. Nesse sentido, as ações estarão voltadas a expandir e integrar as 

estratégias de atenção às urgências, como as Unidades de Pronto Atendimento/UPA e os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).  

 A integração entre os equipamentos de saúde será concretizada mediante, entre outros, o estabelecimento de salas de observação nas 

UBS, com estabelecimento de kit Básico de urgência e também a implantação do Protocolo de Classificação de Risco de modo a favorecer o 

aumento da resolubilidade das unidades básicas nas urgências.  
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 Para a implementação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, as ações de Promoção da Saúde serão potencializadas com a 

construção de Pólos de Academia da Saúde, implantação do Centro de Práticas Integrativas e Complementares, com o fortalecimento de 

parcerias intersetoriais, a exemplo do Programa Saúde na Escola e execução de projetos com foco na redução da morbimortalidade por 

acidentes e violências.   

 Estão previstas construções, ampliações e reformas de Unidades Básicas de Saúde, implantação do protocolo de acolhimento com 

classificação de risco e salas de observação, compra de equipamentos básicos para garantir o adequado primeiro atendimento às situações de 

urgência e emergência e, sobretudo, capacitação aos profissionais.  

 Com referência ao componente SAMU estão previstas reformas, substituições e construções de novas bases, a qualificação da Central 

de Regulação Médica e das Unidades de Suporte Básico e Avançado de Vida, e previsto também a habilitação do Núcleo de Educação 

Permanente. Encontra-se em processo de instalação, um novo Sistema de Informação na Central de Regulação Médica e nas viaturas em 

parceria com a Secretaria de Transportes e Trânsito e Secretaria de Governo. Os processos de educação permanente e continuada estão 

previstas para garantir o devido atendimento aos casos de Urgência e Emergência.  

 O Serviço de Atenção Domiciliar está habilitado e encontra-se em processo da implantação de 12 equipes – EMAD e 4 EMAP, de forma 

descentralizada, dando cobertura assim a todo o município.  

A rede de Urgência e Emergência será incrementada com a construção e habilitação de cinco novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 

bem como haverá a ampliação e habilitação de outros três serviços. 

Foram instituídos Grupos Temáticos para a elaboração das Linhas de Cuidado da RUE: Cardiovascular, Cerebrovascular e Traumatológica.   

 O diagnóstico do Componente Hospitalar apurou déficit importante de 2189 leitos, a partir da Portaria MS/GM Nº 1.101, de 12 de 

Junho de 2002 – Parâmetros Assistenciais dos SUS, neste sentido, a rede hospitalar será ampliada com a construção de dois novos hospitais, 

sendo um específico de leitos de retaguarda de longa permanência e outro Hospital Geral. Além disso, haverá ampliação de leitos em 
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praticamente todos os hospitais já existentes, tanto para leitos de retaguarda clínica e leitos de unidade de terapia intensiva, com vistas a 

reduzir o déficit de leitos.  

Na efetivação das inovações tecnológicas em linhas de cuidado prioritárias, uma estratégia consistirá na implantação de UCO -unidades 

coronarianas, com ampliação de leitos, bem como de unidades de U-AVC para atenção ao acidente vascular encefálico, destinadas ao 

atendimento de alta eficiência e redução do tempo de UTI e de internação do paciente.  

 O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso será um dos hospitais estratégicos da Região do Alto Tietê, que deverá contar também com 

leitos de U-AVC, sendo que já conta com equipamentos robotizados para isso. O Hospital Stella Maris, filantrópico conveniado será responsável 

pela implantação de Leitos de UCO, considerando experiência tecnológica já habilitada em cardiologia. 

Paralelamente a Guarulhos também participamos do processo de elaboração do Plano de Ação da Rede de Urgências e Emergênciasna Região 

de Saúde Alto Tietê, com a constituição de um Grupo Condutor, formado por representantes dos onze municípios que compõe a RRAS-2. Este 

grupo elaborou o Plano de Ação Regional, com o levantamento do diagnóstico situacional, apontando as necessidades locorregionais para 

posterior pactuação no CGR da RRAS-2 e na CIB, para a implementação dos componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências da 

Região de Saúde do Alto Tietê. De forma geral, o diagnóstico da Região de Saúde do Alto Tietê não é auto-suficiente para suprir as 

necessidades da população.   

 Enfatiza-se maior dificuldade no que se refere ao componente hospitalar, que é limitado e insuficiente para o atendimento das clínicas 

básicas, apresentando dificuldade no atendimento de alta complexidade das linhas de cuidados propostas. Há necessidade, portanto, de uma 

maior integração entres as esferas de governo para a pactuação e implementação da RUE.  

 A fim de compor o processo em Redes de Atenção, a Secretaria da Saúde do Município de Guarulhos, levou a conformidade do Plano de 

Ação Municipal da Rede de Urgência e Emergência,instituída pela Portaria 1600/MS/GM,de 07 de julho de 2011, que em conjunto com os 

Planos de Ação dos 10 Municípios da RRAS2 constituiu o Plano de Ação Regional da Rede de Urgência e Emergência sendo aprovado através da 
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Deliberação CIB-92,de sete de dezembro de 2012 ,e homologada através da Portaria 3057/MS/GM de 11 de dezembro de 2013,vem 

trabalhando na qualificação e implementação da linha de cuidado do trauma, acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio, 

através do Grupo Condutor Municipal instituído pela Portaria nº 099,de 24 d agosto de 2012-SS. 

 

3.3.3 Rede de Atenção Psicossocial 

Estima-se que cerca de 3% da população mundial, em todas as faixas etárias, necessite de cuidados contínuos em Saúde Mental em 

função de transtornos mentais severos e persistentes: psicoses, neuroses graves, transtornos de humor graves ou deficiência mental com grave 

dificuldade de adaptação (Nationalinstituteof Mental Health). Estima-se também que cerca de 9% da população geral, em todas as faixas 

etárias, precisa de cuidados em saúde mental na forma de consulta médico-psicológica, aconselhamento, grupos de orientação ou outras 

formas de abordagem, em função de transtornos mentais considerados leves. Transtornos graves associados ao consumo de álcool e outras 

drogas – exceto tabaco – atingem por volta de 6% da população mundial, sendo que, deste total, pesquisas brasileiras identificam que 

“aproximadamente 10% da população acima de 12 anos de idade seja dependente de álcool” (Unifesp/2006-2007).  

 A política nacional de saúde mental avançou significativamente na superação do modelo hospitalocêntrico, que caracterizou esta 

atenção no Brasil, sobretudo a partir da Lei nº 10.216/2001. Em Guarulhos não foi diferente. Hoje já contamos com vários equipamentos de SM 

como leitos em hospital geral, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) modelos II e III, tanto para transtornos mentais, como para usuários de 

drogas, além do Infanto-juvenil. O município também é um dos poucos que conta com o serviço de reabilitação psicossocial através do 

incentivo ao trabalho: o Projeto TEAR. 

 Sabemos que o município ainda precisa avançar muito na quantidade dos equipamentos de saúde mental e para isto foi realizado, no 

período de janeiro a abril de 2012, um Plano de Ação Municipal da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para delimitar o número de serviços e 

ações que ainda precisamos construir e avançar para dentro da Saúde. O Plano de Ação foi aprovado no CGR em 05 de junho de 2012 e sua 
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deliberação se deu na CIB-89 de 07 de dezembro de 2012. Este Plano Ação faz parte das diretrizes nacionais do SUS que foi recentemente 

reformulado em relação à sua organização administrativa. Tal reformulação está regulamentada pelo Decreto N.º 7.508 de 28 de junho de 

2011, sendo a Rede de Atenção Psicossocial instituída através da Portaria n.º3.088, de 23de dezembro de 2011, que tem por objetivo: 

I - Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral;  

II - Promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas 

famílias aos pontos de atenção; e 

III -Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, 

do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. 

 

E como diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial apresenta: 

I - Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas; 

II - Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 

III - Combate a estigmas e preconceitos; 

IV - Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 

V - Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 

VI - Diversificação das estratégias de cuidado; 

VII - Desenvolvimento de atividades no território, que favoreçam a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da 

cidadania. 

VIII - Desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 

IX - Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares; 
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X - Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações Inter setoriais para garantir a 

integralidade do cuidado; 

XI - Promoção de estratégias de educação permanente; e 

XII - Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack 

eoutras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. 

 No entanto, não é apenas em número de equipamentos de saúde mental que Guarulhos deve avançar. Este tema é bastante complexo 

e por muito tempo foi esquecido pela sociedade brasileira e, portanto, pelos órgãos responsáveis pela Saúde no Brasil. Sendo assim, devemos 

avançar nos debates sobre saúde mental, capacitações de funcionários e sociedade civil para que tenhamos consonância na teoria e na prática 

para o tratamento de pessoas acometidas por transtornos mentais com ou sem uso de álcool e outras drogas. 

 Para que os municípios consigam executar estas duas ações macro (aumentar número de equipamentos de saúde mental e 

capacitações na área), o Governo Federal, ao elaborar a RAPS, delimitou ações prioritárias que devem servir como guias à todos eles: 

1. Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; 

2. Promover a vinculação das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas 

famílias aos pontos de atenção; 

3. Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, 

do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. 

 Como pode-se perceber uma das linhas de cuidado prioritárias da Rede de Atenção Psicossocial é garantir acesso a tratamento de 

pessoas usuárias de drogas e seus familiares.A RAPS foi instituída como tal apenas em 2011 conforme apontamos acima, no entanto, muitas 

ações, decretos e portarias já existiam e serviam como base para muitas de suas atividades e objetivos. Um dos exemplos é o tema das drogas 

que já vinha sendo uma prioridade do Governo Federal, mas que ganhou mais força com a instituição da RAPS. 
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 Em 2009, foi lançado o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas (PEAD). Esse 

plano potencializou a implantação de Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPSad, de leitos hospitalares e de estratégias de 

articulação Inter setorial. Estimulou também a criação dos consultórios de rua, com o objetivo de atender demandas de populações sem 

domicílio, que usam crack.  

 No ano seguinte, tendo em vista as questões relacionadas ao crack, lançou-se o plano integrado de enfrentamento desta e outras 

drogas através do Decreto n° 7.179 de 20 de maio de 2010. Um estudo realizado pelo Cebrid em 2005 revelou que 0,7% das pessoas 

entrevistadas havia usado crack pelo menos uma vez na vida (cerca de 381 mil pessoas), 0,1% havia usado crack no último ano e 0,1% havia 

usado crack no último mês. O MS estima que atualmente esse número chegue a 600 mil pessoas. 

 Dentro do plano integrado de enfrentamento do crack e outras drogas, mais conhecido por Programa Crack, é possível vencer, o qual 

Guarulhos fez sua adesão em Julho de 2013, o componente da saúde consiste em aprofundar as ações em desenvolvimento e a continuidade 

da diversificação dos serviços e medidas de saúde relacionadas ao consumo desta droga, entre as quais: a criação de CAPSad 24 horas e de 

casas de acolhimento transitório; a habilitação e financiamento diferenciado para leitos em hospitais gerais. 

 

3.3.4 Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiências 

O Brasil tem 45,6 milhões de pessoas com deficiência, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 190 milhões de 

brasileiros, 23% apresentam pelo menos uma deficiência, seja visual, auditiva, motora ou mental. 

Os dados do Censo de 2010 mostram um aumento de dez pontos percentuais na quantidade relativa de pessoas com deficiência em 

relação ao total da população brasileira em dez anos. Em 2000, as pessoas com deficiência correspondiam a 14%, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dez anos depois, o porcentual é de 24%, equivalente a 45,6 milhões de pessoas, ou seja, 

aproximadamente um quarto dos brasileiros. 
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A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência reafirma que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, previsto na 

Constituição de 1988.  

Reitera que as pessoas com deficiência devem ter acesso a todos os bens e serviços da saúde, sem qualquer tipo de discriminação. 

Para a garantia deste direito o Governo Federal lança o Plano Viver sem Limite, no sentido de ampliar o acesso e qualificar o atendimento 

às pessoas com deficiência (temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou contínua) no SUS, com foco na 

organização de redes e na atenção integral à saúde. 

Neste cenário, o Ministério da Saúde instituiu através da Portaria 793, de 24 de abril de 2012, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Objetivos principais: 

Ampliar e articular os pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência temporária ou permanente, progressiva, regressiva ou estável; 

intermitente ou continua. 

Promover a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, ostomia e com múltiplas deficiências e suas famílias aos pontos 

de atenção. 

Garantir a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento e da 

classificação de risco. 

Diretrizes: 

I – Respeito aos direitos humanos com garantia de autonomia, independência e de liberdade às pessoas com deficiência para fazerem as 

próprias escolhas; 

II – Promoção da Equidade; 
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III – Promoção do respeito às diferenças e aceitação de pessoas com deficiência, com enfrentamento de estigmas e preconceitos; 

IV – Garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 

V - Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 

VI – Diversificação das estratégias de cuidado; 

VII – Desenvolvimento de atividades no território que favoreçam a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da 

cidadania; 

VIII – Ênfase nos serviços de base territorial e comunitária com participação e controle social dos usuários e de seus familiares; 

IX - Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a 

integralidade do cuidado; 

X – Promoção de estratégias de educação permanente; 

XI – Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências, 

tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular, e 

XII – Desenvolvimento de pesquisa clinica e inovação tecnológica em reabilitação articuladas às ações do Centro Nacional em Tecnologia 

Assistiva. 

 Componentes 

A Rede se organizará por meio dos componentes: 

I- Atenção Básica, que tem como pontos de atenção as Unidades Básicas de Saúdecom apoio dos NASFs - Núcleos de Apoio a Saúde da Família, 

bem como a Atenção Odontológica. 

II – Atenção Especializada em ReabilitaçãoAuditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências, tendo como pontos de 

atenção os estabelecimentos de saúde habilitados em uma modalidade como Serviço de Reabilitação; os CERs- Centros Especializados em 
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Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas e poderá contar com as oficinas ortopédicas em articulação com os Centros 

Especializados em Reabilitação; 

III – Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência, este componente deverá instituir equipes de referência em reabilitação em portas 

hospitalares de urgência e emergência vinculadas à ação pré-deficiência, ampliar o acesso e qualificar a atenção aos leitos hospitalares bem 

como às urgências e emergências odontológicas. Deverá também responsabilizar-se pelo acolhimento e classificação de risco e cuidados nas 

situações de urgência e emergência das pessoas com deficiência. 

 O Grupo Condutor Municipal formado por representantes de todos os pontos de atenção para organizar e implantar a rede de cuidados 

a pessoa com deficiência a partir da análise das necessidades para o atendimento desta demanda no Município, propõe inicialmente a 

Implantação de 01 Centro de Especialidade em Reabilitação do tipo IV e aImplantação de 01Oficina Ortopédica vinculada ao Centro de 

Especialidade em Reabilitação implantado em região estratégica para acesso, com protocolos e vagas pactuadas e com possibilidade futura de 

avaliação da necessidade de outro serviço semelhante, bem como a implementação de outros serviços e pontos de atenção articulados com as 

demais redes de atenção à saúde.  

 

3.3.5 Rede de Atenção á Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas 

As doenças crônicas constituem problema de saúde de grande magnitude, correspondendo a 72% das causas de mortes. Hoje, são 

responsáveis por 60% de todo o ônus decorrente de doenças no mundo. No Brasil, essas doenças representam a primeira causa de mortalidade 

e de hospitalizações, sendo apontadas como responsáveis por mais da metade dos diagnósticos primários em pessoas com insuficiência renal 

crônica submetida à diálise no SUS (OPAS, 2010). Diabetes Melittus (DM) e Hipertensão Arterial (HA) atingem, respectivamente, 6,3% e 23,3% 

dos adultos brasileiros (BRASIL, 2011 d).Em relação às neoplasias, os tipos de câncer que causaram mais mortes entre as mulheres foram os de 



PPllaannoo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaaúúddee  ddee  GGuuaarruullhhooss  22001144//22001177  110 

mama – 15,2%, seguido pelo câncer da traquéia, brônquios e pulmões – 9,7% e colo de útero – 6,4%. Entre os homens, a primeira causa foi o 

câncer de traquéia, brônquios e pulmões – 15%, seguido pelo de próstata – 13,4% e o de estômago – 9,8% (BRASIL, 2011e). 

Os determinantes sociais também impactam fortemente na prevalência das doenças crônicas. As desigualdades sociais, diferenças no 

acesso aos bens e aos serviços, baixa escolaridade e desigualdades no acesso à informação determinam, de modo geral, maior prevalência das 

doenças crônicas e dos agravos decorrentes da evolução dessas doenças (SCHMIDT et al., 2011). 

Segundo estimativas, em 2025, o Brasil terá mais de 30 milhões de indivíduos com 60 anos ou mais, e a maioria deles, cerca de 85%, 

apresentará pelo menos uma doença (IBGE, 2010). 

A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (RDC), instituída através da Portaria GM/MS nº 252 em 19 de Fevereiro de 

2013, tem por objetivo: 

1) Fomentar a mudança do modelo de atenção à saúde fortalecendo e qualificando o cuidado às pessoas com doenças crônicas;  

2) Garantir o cuidado integral às pessoas com doenças crônicas; 

3) Impactar positivamente nos indicadores relacionados às doenças crônicas; e 

4) Contribuir para promoção da saúde da população e prevenir o desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações. 

 

E tem como princípios e diretrizes: 

I - acesso e acolhimento aos usuários com doenças crônicas em todos os pontos de atenção; 

II - humanização da atenção, buscando-se a efetivação de um modelo centrado no usuário, baseado nas suas necessidades de saúde;  

III - respeito às diversidades étnico-raciais, culturais, sociais e religiosas e aos hábitos e cultura locais; 

IV - modelo de atenção centrado no usuário e realizado por equipes multiprofissionais; 
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V - articulação entre os diversos serviços e ações de saúde, constituindo redes de saúde com integração e conectividade entre os diferentes 

pontos de atenção; 

VI - atuação territorial, com definição e organização da rede nas regiões de saúde, a partir das necessidades de saúde das respectivas 

populações, seus riscos e vulnerabilidades específicas; 

VII - monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços através de indicadores de estrutura, processo e desempenho que investiguem a 

efetividade e a resolutividade da atenção; 

VIII - articulação Inter federativa entre os diversos gestores de saúde, mediante atuação solidária, responsável e compartilhada; 

IX - participação e controle social dos usuários sobre os serviços; 

X - autonomia dos usuários do SUS, com constituição de estratégias de apoio ao autocuidado; 

XI - equidade, a partir do reconhecimento dos determinantes sociais da saúde; 

XII - formação profissional e educação permanente, por meio de atividades que visem à aquisição de conhecimentos, habilidades 

e atitudes dos profissionais de saúde para qualificação do cuidado, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde; e 

XIII - regulação articulada entre todos os componentes da rede com garantia da equidade e integralidade do cuidado. 

A RDC se dará por meio da organização e operacionalização de linhas de cuidado da Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidade, 

Doenças Respiratórias Crônicas, Câncer de mama e de colo de útero, pautado em Diretrizes clínicas. 

Em Guarulhos, a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas está organizando através do Grupo Condutor Municipal, 

instituído pela Portaria nº 060 de 12 de julho de 2013-SS, as linhas de cuidado e protocolos clínicos, bem como elaborando o Plano de Ação 

Municipal da RDC. Esse plano tem por objetivo traçar um perfil diagnóstico da rede, bem como estabelecer propostas para a implementação da 

referida Rede e consequentemente melhorando as condições de cuidado em saúde. 
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O Grupo Condutor Regional da RDC (RRAS-2) também está constituído e através de reuniões mensais buscam traçar/pactuar propostas 

de intervenção regional. 

Em se tratando especificamente da Saúde da Pessoa Idosa, Guarulhos dispõe de uma Área Estratégica, inserida na Coordenação da 

Atenção Básica. Esta área tem ações transversais e articuladas com todas as Redes de Atenção e áreas estratégicas como a Saúde Bucal, o 

Programa Saúde na Escola, e Práticas Integrativas e Complementares da Saúde.  

Está em consonância com as diretrizes nacionais e tem como objetivo promover o Envelhecimento Ativo; qualificar a Gestão do cuidado 

integral e integrado; promoção e proteção da saúde com foco na autonomia e Independência; prevenção de doenças e manutenção/melhoria 

da capacidade funcional; qualificar os cuidados continuados, cuidados paliativos, cuidados domiciliares, cuidado integrado aos idosos 

institucionalizados, assim como primazia da garantia de permanência em seu próprio meio; estímulo às ações Inter setoriais, visando a 

integralidade da atenção, controle de agravos, prevenção de complicações, reabilitação e promoção de alteração de hábitos de vida mais 

saudáveis, implementação de rede de atenção nos três níveis de atenção a saúde, assim como ampliar a rede Inter setorial de proteção e 

atenção a pessoa idosa. 

As ações em desenvolvimento visam a mudança de paradigma do cuidado e a qualificação da Atenção Primária para identificar o idoso 

frágil ou em risco de fragilização. A estratégia para isso é a implantação da caderneta do idoso em 2014, capacitação de profissionais, a revisão 

de modelo de atenção e reorganização do processo de trabalho com implementação de protocolos e linhas de cuidado, protocolo com 

acolhimento e classificação de risco sócio funcional e constituição de rede de serviços intra e Inter setorial. O foco na Atenção Primária visa 

qualificar diagnósticos e cuidados orientados por protocolos clínico-funcionais 

Uma prioridade da Área é a definição de um protocolo de atenção às violências contra a pessoa idosa, assim como um protocolo de 

cuidado aos idosos institucionalizados. Esses protocolos estão em processo de construção envolvendo Conselho Municipal de Direitos da 

Pessoa Idosa e Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SDAS. Tem-se ainda o desafio de reduzir o abandono ou a negligência com 
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pessoas idosas e a busca de institucionalização de pessoas idosas, especialmente aquelas com redução de sua capacidade funcional ou 

totalmente dependente. 

 A alternativa de ampliar a rede de serviços de abrigamento ou acolhimento institucional é uma das necessidades do município. Esta 

proposta está sob a gestão de outros setores públicos, entretanto, segundo as políticas nacionais a ação de cuidado e de gestão desses serviços 

deve ser de forma integrada entre as Políticas de Assistência Social e de Saúde.   

Um grande desafio colocado é incluir no modelo de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa os cuidados de longa duração contemplando as 

interfaces com as políticas do SUS (atenção domiciliar, cuidados continuados) e do SUAS (formação e apoio aos cuidadores, Casa Lar, Republica, 

Centro Dia, ILPI). 

Outra necessidade que vem sendo trabalhada pela Área Estratégica através do Ceresi tem o objetivo de qualificar as ações da Rede de 

Atenção Básica, coma formação e qualificação de cuidadores informais. Este serviço, inaugurado em dezembro de 2012, como um serviço da 

atenção secundária, também tem ações visando à qualificação da gestão do cuidado na atenção primaria, através do matriciamento, encontros 

temáticos entre profissionais, atenção domiciliar aos acamados, eventos de sensibilização e formação de pessoas, entre outros.  

O MS vem apoiando ações no eixo de Qualificação e Capacitação de Profissionais, através da parceria com a Fiocruz e Guarulhos está 

participando pela terceira vez, do curso EAD – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. Além disso, o município promove a participação em 

congressos, seminários, simpósios, cursos, eventos formativos, etc. 

Está previsto para o final de 2014 o lançamento da Política Municipal, da Linha de Cuidado de Atenção Integral e Protocolos, seguido de 

capacitações especificas. 

As Regiões de Saúde, através do Grupo Condutor Municipal, vem desenvolvendo fóruns, encontros, e promovendo a implantação da 

Caderneta do Idoso, em Unidades Piloto. Além disso, a região de Saúde São João Bonsucesso iniciou o eixo de ação em rede Inter setorial com 

as ILPIs conveniadas com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social- SDAS.  
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Dentre as ações em Rede intra e Inter setorial, podemos destacar também a qualificação do cuidado aos Acumuladores Compulsivos, 

envolvendo ação transversal com a Vigilância em Saúde, através do CCZ, com a Rede de Atenção Psicossocial e SDAS. Esta ação iniciou em 

2012, com um seminário para os profissionais, e formou-se um grupo de trabalho que vem elaborando um manual e protocolo de atenção e 

cuidado. Além disso, ocorre um fórum municipal que já definiu e qualificou fluxos para o cuidado integrado e integral. 

Com relação ao Programa Municipal de Controle de Tabagismo, é sabido que o tabaco é um dos determinantes mais importantes para o 

desencadeamento das doenças crônicas.  Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, o tabaco é líder nas causas de morte preveníveis no 

mundo. A experimentação de cigarro geralmente ocorre na adolescência, entre 13 e 15 anos, conforme nossa Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar – PENSE – 2012. Os dados da PENSE para as capitais brasileiras mostraram que o número de escolares que experimentaram cigarro 

alguma vez na vida reduziu de 24,2%, em 2009, para 22,3%, em 2012. Apesar dessa redução é importante salientar que o início do tabagismo em 

idade precoce está associado ao aumento da chance de uso de outras substâncias, como álcool e drogas ilícitas. Já a Pesquisa do Sistema Vigitel 

(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, promovido pelo Ministério da Saúde), em 2013, 

indicou uma significativa redução da prevalência do tabagismo no Brasil: em 2006 a prevalência era de 19,5% entre os homens e de 12,4 entre as 

mulheres e em 2013 esse percentual cai para 14,4% para homens e 8,6% para mulheres. 

Na saúde pública prevenir, ou pelo menos, retardar a iniciação ao hábito é considerado de suma importância. No município de Guarulhos 

essas ações estão sendo potencializadas através do Programa Saúde na Escola – PSE. Hoje a cidade também conta com uma rede credenciada 

junto ao INCA (Instituto Nacional do Câncer) para proporcionar o Tratamento Intensivo ao Tabagista: 

Região de Saúde Centro: UBS FLOR DA MONTANHA, CEMEG E CAPS ALCOOL E DROGAS 

Região de Saúde Cantareira: UBS CONTINENTAL 

Região de Saúde São João Bonsucesso: UBS INOCOOP 

Região de Saúde Pimentas Cumbica: UBS JACY 



PPllaannoo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaaúúddee  ddee  GGuuaarruullhhooss  22001144//22001177  115 

Esta rede esta sendo ampliada a partir da capacitação de novos profissionais de saúde e espera-se que com a Portaria do Ministério da 

Saúde número 571 de 05/04/2013, que atualizava as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 

com Doenças do Sistema Único de Saúde, possamos ampliar o acesso ao tratamento nas Unidades de Saúde com Estratégia de Saúde da Família, 

que realizaram a adesão ao Programa de Controle de Tabagismo – PCT, no Programa Nacional de Melhoria de Acesso e da Qualidade – PMAQ. 

3.4 Vigilância à Saúde VS  

 

3.4.1  Serviço de Verificação de Óbitos 

            O Município de Guarulhos conta com um Serviço de Verificação de Óbitos (STVO) que tem como atribuição básica esclarecer nos casos 

de morte natural a “causa mortis” dos óbitos por moléstia mal definida ou sem assistência médica. O STVO cede espaço físico para o IML, 

órgão da  Secretaria Estadual de Segurança Pública, que tem como atribuição básica o esclarecimento das mortes violentas e suspeitas. O STVO 

apesar de ser um serviço municipal atende também três municípios da Região do Alto Tietê (Santa Isabel, Arujá e Mairiporã). Em 2012 foram 

realizadas 2034 necrópsias. Essas necrópsias são fundamentais para a diminuição de óbitos por causas mal definida, agregando grande valia 

para a análise fidedigna da mortalidade populacional, possibilitando que a Vigilância em Saúde planeje ações de prevenção e promoção. Graças 

ao exame necroscópico realizado pelo STVO, Guarulhos tem 98,51% de óbitos com causa básica definida, (fonte SINAN 2012). 

   

3..4.2 Laboratório de Saúde Pública 

O Laboratório de Saúde Pública de Guarulhos (LSPG) é o laboratório municipal de referência para as Doenças de Notificação 

Compulsória, sendo credenciado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL).  

O LSPG realiza ações voltadas para a análise de alimentos e da água, diagnóstico da tuberculose e sorologias para dengue, leptospirose, 

hepatites e rubéola. O Laboratório conta a certificação  ISO:9001:2008 e pleita para o próximo período a acreditação NBR1725. 
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Quadro de Produção do Laboratório de Saúde Pública de Guarulhos, 2009-2012 

  

ATIVIDADES REALIZADAS 2009 2010 2011 2012 

Sorologias Dengue (5) 645 2286 2000 1449 

Sorologias Leptospirose (5)  545 1097 1198 1056 

Sorologias Rubéola   134 124 71 38 

Sorologias Enviadas ao IAL 570 311 322 474 

Identificações entomológicas 120 83 63 48 

Baciloscopia BAAR 9456 13463 16486 14723 

Cultura BAAR 2290 4225 6411 5995 

Bacteriologia Alimentos(1) 792 486 452 626 

Bacteriologia Água(2) 733 947 1157 1295 

Físico Químico Água(3) 703 883 1141 1277 

TOTAL  15988 23905 29301 26981 

 

3.4.3 Centro de Controle de Zoonoses 

             A missão do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) é o controle e prevenção das doenças transmitidas entre os animais e o Homem, 

respeitando o bem-estar animal. O CCZ atua no controle da fauna animal sinantrópica e tem ampliado seu trabalhado para o monitoramento 

de riscos ambientais. O trabalho do CCZ é fundamentado na educação e inter setorialidade, realizando ações programáticas de controle de 
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roedores, como por exemplo o programa de desratização de córregos, programa de desratização e desinsetização das Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEIS) e bibliotecas públicas, programa nos PEVS (Programa de Entrega Voluntária). O controle de vetores do Programa de 

Combate a Dengue é desenvolvido no CCZ através da realização de atividades de visita casa a casa, em conjunto com os Agentes Comunitários 

de Saúde, nebulização de inseticidas, controle de pontos estratégicos, imóveis especiais, educação zoosanitária, colocação de telas de caixa de 

água, entre outras várias atividades. A fiscalização de maus tratos, criações irregulares de animais, e manutenção de condições que propiciem a 

proliferação de fauna sinantrópica também é realizada utilizando-se do Código Municipal de Zoonoses e Bem Estar Animal. O controle de 

animal domésticos é realizado através da castração de cães e gatos em larga escala e educação sobre guarda responsável.  

  

 3.5 Vigilância Sanitária 

             A Vigilância Sanitária do município de Guarulhos executa ações objetivando eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

abrangendo o controle de bens de consumo que se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao 

consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Executa ações de vigilância em saúde 

e segurança do trabalhador visando a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores através da prevenção, redução ou eliminação de riscos 

e agravos advindos das condições de trabalho. Executa ações de vigilância em saúde ambiental objetivando sanar ou minimizar problemas 

ambientais e ecológicos para que não representem riscos à saúde ou à vida e de forma a garantir a qualidade de vida e a proteção e 

preservação do meio ambiente. 

            Com suas ações municipalizadas desde 1988 o grande desafio é ser integrativa com as demais áreas da Secretaria, prevenindo riscos e 

normatizando processos e atividades de forma cada vez mais educativa.  
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3.6 Assistência Farmacêutica 

A Assistência Farmacêutica, que envolve o acesso aos medicamentos, tem caráter sistêmico e multidisciplinar. É uma ação de saúde 

pública e parte integrante do sistema de saúde e está definida na Política Nacional de Medicamentos, publicada em 1998 por meio da portaria 

GM/MS nº. 3.916. Ela compreende as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e dispensação, 

definidas pelo “Ciclo da Assistência Farmacêutica”. 

Tendo em vista a complexidade da Assistência Farmacêutica e considerando a importante mobilização de recursos financeiros exigidos para a 

aquisição de medicamentos, o Departamento Administrativo e Financeiro da Saúde (DAFS), da Secretaria de Saúde deste município apurou, no 

segundo semestre de 2013, um diagnóstico destas ações e, então, definiu novas estratégias para as etapas, a saber: 

 Seleção: reativação da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) que, em parceria com o DAFS, iniciou uma revisão sistemática do rol de 

medicamentos adquiridos pelo município bem como uma readequação das listas de medicamentos disponibilizados em cada um dos pontos 

de serviços de saúde. Outra proposta estabelecida foi redefinir as especificações de compras, que consiste na determinação, com exatidão, 

daquilo que se tem normatizado, fazendo uma descrição objetiva do que deve ser adquirido; 

 Programação e aquisição: para estas etapas do processo foram estabelecidas novas diretrizes, trazendo a definição da periodicidade das 

compras, da modalidade de compra adotada, dos níveis de estoque, da capacidade de armazenamento considerando os recursos 

orçamentários e financeiros disponíveis; 

 Dispensação: as normas de dispensação bem como os critérios previstos nos Protocolos Técnicos de Dispensação estão em fase de revisão, 

devendo ser seguidas de efetiva divulgação para a rede municipal de saúde.  
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A educação continuada dos profissionais envolvidos nas etapas do Ciclo da Assistência Farmacêutica também consiste em uma das estratégias 

de melhorias propostas para o período compreendido entre os anos de 2014 e 2017. 

Assim sendo, com o objetivo de garantir a viabilidade destas etapas, o DAFS conta, hoje, com mais dois farmacêuticos em relação ao 

Plano Municipal do período anterior, perfazendo um total de quatro destes profissionais, além de gerência técnica, de gerência administrativa 

e do diretor do Departamento que, juntos, compõem a equipe diretamente responsável pela execução de tais ações.  

 

3.7 REGULAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE SAÚDE 

A regulação e controle do sistema de saúde tem a finalidade de garantir a  informação e o alinhamento de conceitos que contribuam 

com as atividades de planejamento, acompanhamento, regulação, controle e avaliação do serviço de saúde prestado, para que ocorra um 

melhor desempenho e um avanço na qualidade da gestão nos diferentes níveis de complexidade em prol do bem comum dando acesso 

equânime e um cuidado integral na atenção à saúde. 

Os sistemas avaliados são:  SIM - Sistema de Informações de Mortalidade,  SINASC -  Sistema de Informações de Nascidos Vivos,  Cartão 

SUS -cadastramento de usuários, CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais - 

Produção de serviços ambulatoriais, SIH- Sistema de Informações Hospitalares – Produção de serviços hospitalares, SIAB - Sistema de 

Informação de Atenção Básica, SISPRENATAL -  Sistema de Informação do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento,  SISCOLO - 

Sistema de Informação do Câncer da Mulher. 

Na prática as ações são de coordenar os serviços de saúde na atenção ambulatorial e hospitalar do SUS, dentro do estabelecido Pacto 

de Gestão e atualmente se moldando nas redes de atenção a saúde com análises das consultas, exames, internações, cadastros, habilitações, 

autorizações, controle do acesso em cada esfera de gestão, viabilizando a eficácia, a eficiência das ações dos serviços e dos sistemas. 
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3.8 SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

3.8.1 Saúde do Trabalhador na Atenção Primária à Saúde  

A organização da atenção à saúde dos trabalhadores a partir da atenção primaria reveste-se de especial importância, quando se 

considera a capilaridade do sistema e a possibilidade de fazer a atenção integral à saúde chegar o mais próximo de onde as pessoas vivem e 

trabalham, e o potencial desses serviços para identificar as necessidades de saúde da população adscrita no território e relacioná-las às 

atividades produtivas. 

 

3.8.2 Saúde do Trabalhador nos Serviços de Urgência e Emergência 

A frequência e a gravidade dos acidentes e intoxicações agudas relacionados ao  

trabalho reforçam a necessidade de se incorporar ações de Saúde do Trabalhador nos serviços de Urgência e Emergência. Estes serviços 

devem estar preparados para reconhecer o usuário enquanto trabalhador e prestar assistência de qualidade e com resolutividade ao 

acidentado ou intoxicado; estabelecer a relação do agravo com o trabalho e notificá-lo à vigilância epidemiológica e à vigilância em Saúde do 

Trabalhador, aqui no nosso caso o CEREST. 

A notificação da ocorrência de acidentes e intoxicações exógenas graves e/ou  

com óbito deve desencadear a investigação das causas visando a adoção de medidas de prevenção e controle nos ambientes e locais de 

trabalho. 

 

3.8.3 Saúde do Trabalhador nos Centros de Especialidades.  

Os Centros de Especialidades são unidades de saúde que ofertam consultas e exames especializados visando ao diagnóstico e 
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tratamento de casos mais complexos, poderíamos pensar em organizar os nossos dois Centros de Especialidades considerando a adscrição e 

regionalização da saúde e o perfil epidemiológico desta população, que direciona o suporte técnico aos problemas mais prevalentes. A 

proposta define que os Centros de Especialidades poderiam ser espaço de interlocução, em especial com os médicos e outros profissionais da 

nossa REDE. 

 

3.8.4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NAS REDES DE ATENÇÃO  

Conceitualmente, a Vigilância em Saúde está organizada a partir da articulação da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, 

Vigilância Ambiental e Vigilância em Saúde do Trabalhador, e as ações devem integrar as redes de atenção à saúde, visando à integralidade do 

cuidado. A Portaria nº 3.252/09 destaca, ainda, que a integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária à Saúde é condição 

obrigatória para construção da integralidade na atenção (BRASIL, 2009b).  

A Portaria MS/GM nº 3.252/2009 detalha o objeto de cada uma das vigilâncias  

e da promoção da saúde, incentivando a integração com vistas à Vigilância em  

Saúde, como mostrado no artigo 2 capitulo V 

V - vigilância da saúde do trabalhador: visa à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por 

meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processo 

produtivos; e 

 

3.8.5 Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 

A organização da atenção integral à Saúde do Trabalhador, tendo a Atenção Primária como ordenadora do cuidado, impõe a redefinição 

do papel do CEREST, atribuindo-lhe a responsabilidade de fornecer suporte técnico ao trabalho das equipes.  
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De acordo com o Manual da RENAST (BRASIL, 2010), os CEREST desempenham função de suporte técnico, de educação permanente, 

coordenação de projetos de assistência, promoção e vigilância à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência. O CEREST 

deixa de ser porta de entrada do sistema, desenvolvendo função de centro articulador e organizador no seu território de abrangência, das 

ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador. Também mantém a atribuição de polo irradiador de ações e ideias de vigilância em saúde 

na rede SUS. 

O CEREST, enquanto apoiador matricial, deve oferecer às equipes de referência da atenção primária retaguarda assistencial, suporte 

técnico e pedagógico para o desenvolvimento das ações de vigilância em saúde.  

As ações de matriciamento dos profissionais da atenção primária do conjunto da rede de atenção à saúde a serem realizadas pelo 

CEREST incluem: 

• discussão de casos suspeitos de agravos relacionados ao trabalho para a confirmação do diagnóstico e apoio no desenvolvimento do 

plano terapêutico adequado; 

• auxílio na sistematização e análise do mapeamento das atividades produtivas e eleição de prioridades para o cuidado à Saúde do 

Trabalhador; 

• suporte técnico nas investigações dos agravos de notificação compulsória; 

• suporte técnico para desenvolvimento de ações de gerenciamento de risco das atividades desenvolvidas em domicílio, entre outras; 

• apoio à qualificação dos profissionais e técnicos sobre as questões de Saúde  

do Trabalhador, incluindo as questões trabalhistas e previdenciárias. 
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4) GESTÃO EM SAÚDE 

 

4.1 GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

A gestão do trabalho e da educação na saúde tem papel fundamental na estruturação dos serviços de saúde sob os aspectos de 

planejamento e gestão, de gestão das pessoas, de desenvolvimento e formação de profissionais necessários para o fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

A Secretaria de Saúde de Guarulhos tem feito desde 2005 investimentos sistemáticos no seu quadro de pessoal que se inicia com 

renovação da estrutura organizacional, na qual, organizam-se as Regiões de Saúde em quatro Departamentos, cria-se o Departamento 

Administrativo Financeiro e o Departamento de Recursos Humanos da Saúde, sendo este último composto com as Gerências da Gestão do 

Trabalho e da Gestão da Educação em Saúde. 

Em 2006 e 2007 realiza a 1ª. Especialização para os Gerentes das Unidades de Saúde e lança a Política Municipal de Humanização com 

3 dispositivos: Acolhimento, Ambiência e Saúde do Trabalhador e a 1ª formação para Conselheiros de Saúde em parceria com a Faculdade de 

Saúde Pública do Estado de São Paulo. 

Na perspectiva de valorização de seus trabalhadores, implanta em 2008 o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da 

Saúde - PCCS, que reorganiza o quadro de pessoal no que se refere as carreiras, jornadas de trabalho e salários compatíveis com a média 

salarial do mercado de trabalho, cria também remuneração variável a fim de gratificar os trabalhadores de acordo com as especificidades do 

trabalho.  

O PCCS traz também a criação das Gerências de Saúde escalonadas de acordo com a complexidade dos serviços e institui o Programa 

de Avaliação de Desempenho como mecanismo para evolução na carreira abrangendo trabalhadores, gestores, usuários, plano de metas, 

histórico funcional e aperfeiçoamento profissional que é aplicado bianualmente, sendo o 1º ciclo em 2010. 
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Em 2008, a Secretaria da Saúde solicita a criação de 720 (setecentos e vinte) empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e 

realiza o seu primeiro Processo Seletivo Público para preenchimento das vagas criadas, em substituição aos contratos firmados com 

instituições parceiras na implantação e expansão da Estratégia de Saúde da Família. Após a seleção houve a contratação de 217 profissionais 

em fevereiro de 2009. 

Em 2009 foram criados os empregos públicos de Atendentes SUS, para atuarem nas recepções de todas as unidades de saúde, 

contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento aos usuários com a capacitação desses trabalhadores implementando o dispositivo 

Acolhimento da Política de Humanização, em continuidade a uma iniciativa de 2005. 

A Secretaria da Saúde adota novas medidas para atração e fixação de profissionais médicos utilizando-se a estratégia de implantação 

de programas de residência médica, iniciando em 2009, com a Medicina de Família e Comunidade em parceria com a Universidade da Cidade 

de São Paulo, sendo ampliada em 2013, com a aprovação da Residência Médica de Base Municipal em Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, 

Clínica Médica e Medicina Intensiva Adulto.  

Guarulhos aderiu ao Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica-PROVAB, do Ministério da Saúde, que tem como 

objetivo estimular e valorizar o profissional da saúde - médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas, que em 2012 tivemos 02 (dois) médicos, 

03 (três) dentistas e 10 (dez) enfermeiros e em 2013, 07 (sete) médicos e 08 (oito) enfermeiros. 

Com o objetivo de fortalecer os processos de formação para os atores do SUS na cidade em 2012 implantou a Escola SUS Guarulhos na 

perspectiva de ampliar e aprimorar a oferta de projetos de educação permanente. 

O município de Guarulhos corroborando com o princípio de que o Programa Mais Médico para o Brasil é parte de um amplo pacto 

entre municípios, estados e Governo Federal com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde aderiu ao 

mesmo e conta hoje com 52 profissionais médicos. 
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 Para a consecução dos objetivos do Programa Mais Médico, a Lei Federal nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, prevê a adoção de 

ações de reordenação da oferta de cursos de Medicina, estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no país e promoção do 

aperfeiçoamento de médicos na atenção básica em saúde. Nestes termos, Guarulhos foi uns dos municípios pré-selecionados para a 

implantação de curso de Graduação de Medicina por Instituição de Educação Privada, pelo Edital nº 03, de 22 de Outubro de 2013, executado 

pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES). 

A Secretaria da Saúde também aderiu ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ, visando: 

a  ampliação do acesso; a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e 

localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde e a 

valorização dos profissionais por meio de gratificações aos trabalhadores. (Portaria nº 1.654/2011-MS).  

Atualmente a composição do quadro de pessoal se dá com trabalhadores contratados pela Administração Direta Municipal, pelo Governo 

Estadual e Federal, denominados municipalizados e de contratados por instituições parceiras, através de Organizações Sociais. Em 2013 

totalizaram 10.491, dos quais 68,5% são contratados pela Administração Direta.  

Nos últimos anos o número de profissionais vem aumentando, demonstrando o investimento da gestão na contratação de novos 

profissionais para a área da saúde, visando à ampliação de acesso do usuário aos Serviços de Saúde. 

 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Total de 

Profissionais 
7.497 8.004 9.077 9.644 10.204 
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Em janeiro de 2013, a secretaria da saúde  registrou o custo mensal em folha de pagamento de R$ 31.301.553,74 (Trinta e Um Milhões, 

Trezentos e Um Mil e Quinhentos e Cinqüenta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos), considerando os servidores contratados pela 

Administração Direta e Municipalizados, e encerrou o exercício de 2013 com o custo mensal de R$ 33.564.243,89 (Trinta e Três Milhões, 

Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos). Desta forma, houve um incremento de 

7,23% no custo total com a folha de pagamento.  

O custo com a folha de pagamento engloba os servidores contratados pela Administração Direta e Municipalizados, contratados pelo 

Governo Estadual e Federal, nos termos do Convênio SUS. Os valores apresentados referentes aos salários, adicionais, serviços extraordinários, 

benefícios e encargos de servidores ativos. 

Em relação à contratação de profissionais foram realizados 05 (cinco) processos seletivos no ano em 2013, para contratação de 

profissionais, por prazo determinado para a área médica e 01 (um) concurso público para diversas funções necessárias ao bom funcionamento 

dos Serviços de Saúde, para diversas especialidades médicas, especialistas em saúde, técnicos em saúde, englobando profissionais de nível 

superior, médio e fundamental. 

Além dos investimentos em contratação, ampliou a jornada de trabalho de 305 trabalhadores, foi computada a ampliação de 3.170 

horas semanais, que representam a equivalência de 140 profissionais contratados a mais. 

Paralelamente aos investimentos feitos na Gestão do Trabalho foram também realizados investimentos sistemáticos na Gestão da 

Educação – Escola SUS Guarulhos, orientados a partir dos seguintes eixos: educação permanente, valorização do trabalhador da saúde com 

base na Política Nacional de Humanização e na busca da qualidade da atenção para a concretização de um SUS democrático, equitativo, 

eficiente e integral, sendo que podemos destacar algumas ações que são permanentes e ocorrem periodicamente de acordo com a 

necessidade da rede de serviços: 
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  Ingresso qualificado – trata-se das boas vindas aos novos trabalhadores da saúde com o objetivo de situá-los sobre as características do SUS 

Guarulhos no contexto maior da política pública de saúde; 

 Atendente SUS Módulos I e II – problematizar a atuação dos Atendentes SUS  com vistas às tensões/conflitos implicados no atendimento ao 

público no contexto geral das unidades de saúde. 

 Introdutório para profissionais do Programa Saúde da Família – Trabalhar conteúdos da atenção básica em saúde, despertando para a 

importância do trabalho em equipe e o olhar da equipe sobre o território de atuação; 

 Biossegurança – formação para os diversos trabalhadores da saúde ampliando o olhar das equipes para a importância da boa conservação das 

unidades, boa higiene e limpeza, a utilização de equipamentos de proteção individuais como forma de evitar acidentes biológicos. Está em 

construção a formatação desse curso na modalidade de ensino à distância;  

 Pesquisa Saúde do Trabalhador – Pesquisa realizada pela Unifesp para levantamento das principais demandas e necessidades dos 

trabalhadores da saúde. 

 Programa de Qualificação da Rede Ampliada de Cuidados em Álcool e Outras Drogas – formação para os diversos trabalhadores da saúde 

visando qualificar o acolhimento na atenção aos dependentes químicos e desconstruir mitos e sensos comuns;  

 Escola de Prevenção e Redução de Danos De Guarulhos – Enfrentando o Crack e Outras Drogas - formação para os diversos trabalhadores da 

saúde objetivando ampliar o olhar sobre a política de redução de danos como estratégia para o cuidado às pessoas em situação de 

dependência química; 

 Técnico em Agentes Comunitários de Saúde – Módulo I – Curso realizado em parceria com o Centro Formador de Pessoal para a Saúde do 

Estado de São Paulo – CEFOR/SP com o objetivo de qualificar a atuação dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) na perspectiva do trabalho 

multiprofissional desenvolvendo ações de promoção e prevenção de saúde para indivíduos e grupos sociais, fortalecendo e ampliando a 

qualidade de resposta do SUS às demandas da população; 
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 Educação Popular em Saúde para ACS e AVS – Curso realizado em parceria com o Centro Formador de Pessoal para a Saúde do Estado de São 

Paulo – CEFOR/SP, visa despertar nos Agentes Comunitários de Saúde e nos Agentes de Vigilância em Saúde (agentes da Dengue), para a 

importância dos conhecimentos da educação popular como estratégia para o fortalecimento de vínculo com a população dos territórios 

adscritos. 

 Saúde da População Negra – Grupo de trabalho intersetorial (Saúde, Educação, Assistência Social, Coordenadoria da Igualdade Racial) para 

desenvolver estratégias de sensibilização dos demais trabalhadores da saúde para a importância do olhar específico para a saúde da população 

negra e para o preenchimento correto do quesito raça/cor, garantindo a equidade no atendimento; 

 Curso Linguagem Brasileira de Sinais – Libras – formação para diversos trabalhadores da saúde visando melhor acolhimento às demandas das 

pessoas com deficiência auditiva. 

 Gestão de Documentos: formação para trabalhadores da área administrativa da saúde (Gerentes, Atendentes SUS e Agentes Administrativos) 

visando à ampliação do olhar para os processos de guarda e conservação de prontuários e outros documentos. 

A Política de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde de Guarulhos visa a inclusão de questões estratégicas como: o financiamento 

dirigido à contratação e manutenção da força de trabalho; a qualificação dos trabalhadores e os programas de proteção a sua saúde, dando 

também atenção especial a um processo de modernização necessário aos sistemas que os organizam, tornando mais ágeis e transparentes as 

ações realizadas; e a comunicação com trabalhadores e demais áreas da secretaria e da municipalidade. 

 Nessa perspectiva da formação de seus profissionais a Secretaria da Saúde está em busca de aperfeiçoamento de suas ferramentas, 

inclusive com novas tecnologias como o Ensino à Distância que começa a ser estudada como estratégia de alcance de conteúdos formativos 

para o conjunto dos trabalhados da saúde em Guarulhos, bem como na busca de investimentos para realizar outros processos de formação, 

sobretudo para a gestão dos serviços de saúde. 
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Para que a Secretaria da Saúde possa consolidar a sua missão e avançar na efetivação das ações planejadas estrategicamente, além dos 

investimentos em ampliação e adequação de sua estrutura física, aquisição de mobiliários e equipamentos e em tecnologias atualizadas, é 

necessário, sobretudo, uma Política para Gestão de Pessoas para a valorização e proteção de seus profissionais com projetos que incorporem 

ações para a saúde de seus trabalhadores, gestão do trabalho e da educação voltadas para a formação, capacitação e desenvolvimento dos 

profissionais com ênfase no aperfeiçoamento para a gestão, com o objetivo de possibilitar condições para o seu melhor desempenho.  

 

4.2 PLANEJAMENTO  

O planejamento em saúde tem a sua expressão concreta no processo de formulação, monitoramento e avaliação dos instrumentos 

básicos do SUS: Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão de acordo com o Decreto 7.508 de 28 de 

junho de 2011 e no \âmbito do governo o Plano Plurianual PPA, Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anula (LOA), de 

acordo com a portaria 2.135/MS de 25 de setembro de 2013. 

 

 São desafios para a gestão: 

 - Ampliar e fortalecer a participação dos trabalhadores e gestores no processo de planejamento a partir de estratégias de qualificação; 

 - Ampliar e fortalecer os processos de contratualização com todos os pontos de atenção à saúde visando avaliação de desempenho 

 

4.3 FINANCIAMENTO 

 

Texto de introdução 
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PLANO PLURIANUAL – EXERCÍCIO 2014 A 2017 

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES – FÍSICO E FINANCEIRO 

EXERCÍCIO 2014 

Programa: 001 Aperfeiçoamento da Gestão do Sistema Único de Saúde 

Objetivo: Qualificar a gestão do SUS 

Justificativa: Elevar o padrão de qualidade, eficiência dos serviços da rede municipal de saúde prestados à população 

Ação Custo estimado 2014 Custo estimado 2015 Custo estimado 2016 Custo estimado 2017 

Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Saúde R$ 350.000,00 R$ 515.000,00 R$ 530.450,00 R$ 559.625,00 

Administração do Sistema Único de Saúde R$ 33.466.060,00 R$ 42.133.198,24 R$ 45.065.172,17 R$ 48.405.032,21 

Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde-Conselhos de Saúde R$ 65.000,00 R$ 66.950,00 R$ 68.960,00 R$ 72.408,00 

Gestão Participativa do Sistema Único de Saúde-COMAD  R$ 50.000,00 R$ 51.500,00 R$ 53.045,00 R$ 55.698,00 

Assistência Farmacêutica-Medicamentos Excepcionais R$ 2.500.000,00 R$ 2.575.000,00 R$ 2.652.250,00 R$ 2.784.863,00 

Obrigações Contributivas Diversas R$ 2.900.000,00 R$ 2.987.000,00 R$ 3.076.610,00 R$ 3.230.440,00 

Benefícios ao Trabalhador  R$ 33.560.500,00 R$ 36.910.500,00 R$ 40.601.500,00 R$ 44.662.000,00 

Obrigações Trabalhistas R$ 3.817.610,00 R$ 4.942.801,20 R$ 5.311.069,55 R$ 5.719.931,61 

Comunicação de Utilidade Pública  da Área de Saúde R$ 50.000,00 R$ 1.442.000,00 R$ 1.485.260,00 R$ 1.559.523,00 

TOTAL R$ 76.759.170,00 R$ 91.623.949,44 R$ 98.844.316,72 R$ 107.049.520,82 

Fonte: PPA 2014 a 2017 
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Programa: 002 Melhoria da Atenção Básica em Saúde 

Objetivo: Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da atenção básica 

Justificativa: Garantia constitucional de assistência à saúde com os preceitos do SUS 

 

Ação 
Custo estimado 

2014 

Custo estimado 

2015 

Custo estimado 

2016 

Custo estimado 

2017 

Estruturação da Rede de Atenção Básica em Saúde R$ 17.059.890,00 R$      11.288.800,00 R$         11.627.464,00 R$      11.000.000,00 

Desenvolvimento das Ações de Atenção Básica em Saúde R$    163.404.460,00 R$    199.835.324,47 R$       212.693.032,47 R$    228.503.477,45 

Administração do Material Odontológico na Atenção Básica R$           800.000,00 R$           824.000,00 R$              848.720,00 R$           903.885,00 

Administração do Material Farmacológico na Atenção Básica R$        1.400.000,00 R$        1.442.000,00 R$           1.485.260,00 R$        1.581.800,00 

Administração do Material Médico-Hospitalar na Atenção 

Básica 
R$      10.400.000,00 R$      10.712.000,00 R$         11.033.360,00 R$      11.750.530,00 

Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica R$      20.050.000,00 R$      20.651.500,00 R$         21.271.045,00 R$      22.653.663,00 

Promoção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica-

Distribuição de Insumos Estratégicos de Controle da Diabetes 
R$        3.230.000,00 R$        3.326.900,00 R$           3.426.707,00 R$        3.649.445,00 

Administração dos Insumos de Alimentação e Nutrição para a 

Saúde 
R$        3.000.000,00 R$        3.090.000,00 R$           3.182.700,00 R$        3.389.575,00 

TOTAL R$    219.344.350,00 R$    251.170.524,47 R$       265.568.288,47 R$    283.432.375,45 

Fonte: PPA 2014 a 2017 
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Programa: 003 Melhoria do Atendimento da População na Média e Alta Complexidade 

Objetivo: Melhorar a resolutividade do sistema único de saúde. 

Justificativa: Garantir a integralidade e hierarquização do SUS. 

 

Ação 
Custo estimado 

2014 

Custo estimado 

2015 

Custo estimado 

2016 

Custo estimado 

2017 

Estruturação da Rede de Atenção Especializada R$      22.912.000,00 R$      18.267.960,00 R$         12.500.000,00 R$      13.800.000,00 

Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade e 

Atenção Especializada 
R$    390.015.120,00 R$    384.363.352,47 R$       411.645.619,84 R$    436.793.997,54 

Administração do Material Odontológico na Média e Alta 

Complexidade 
R$           200.000,00 R$           206.000,00 R$              212.180,00 R$           223.850,00 

Administração do Material Farmacológico na Média e Alta 

Complexidade 
R$        1.000.000,00 R$        1.030.000,00 R$           1.060.900,00 R$        1.119.250,00 

Administração do Material Médico- Hospitalar na Média e Alta 

Complexidade 
R$      10.000.000,00 R$      10.300.000,00 R$         10.609.000,00 R$      11.192.495,00 

Medicamentos para Rede Hospitalar e Rede de Atenção 

Especializada 
R$        7.550.000,00 R$        7.776.500,00 R$           8.009.795,00 R$        8.450.335,00 

Alimentação e Nutrição na Média e Alta Complexidade R$        6.730.000,00 R$        6.931.900,00 R$           7.139.857,00 R$        7.532.550,00 

TOTAL R$ 438.407.120,00 R$ 428.875.712,47 R$ 451.177.351,84 R$ 479.112.477,54 

Fonte: PPA 2014 a 2017 
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Programa: 004 Vigilância em Saúde 

Objetivo: Expandir as ações de vigilância em saúde, reduzir a morbi-mortalidade. 

Justificativa: Responsabilidade do poder público de controlar as ações de risco e prevenir. 

 

 

Fonte: PPA 2014 a 2017 

 

Ação 
Custo estimado 

2014 

Custo estimado 

2015 

Custo estimado 

2016 

Custo estimado 

2017 

Qualificação das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde R$           460.000,00 R$           473.800,00 R$              488.015,00 R$           514.855,00 

Administração e Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde R$     22.475.850,00 R$      26.748.127,56 R$         28.333.724,17 R$      30.307.725,11 

TOTAL R$      22.935.850,00 R$      27.221.927,56 R$         28.821.739,17 R$      30.822.580,11 
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4.4 ARTICULAÇÃO FEDERATIVA  

A gestão governamental em saúde possui natureza complexa que abrange várias dimensões: ética, política, estratégica, técnica e 

administrativa. O propósito primordial da gestão em saúde é a tomada de decisão que desencadeia a implantação das políticas.  

A constituição federal de 1988 determina que as ações e serviços de saúde desenvolvidos pelos entes federativos sejam organizados de 

forma regionalizada e hierarquizada. 

Essa definição constitucional impõe ao SUS um modelo diferenciado de gestão federativa requerendo que a administração pública seja 

dotada de mecanismos que permitam aos entes autônomos se organizarem de modo a executar uma gestão regionalizada e compartilhada. 

A incorporação de novos arranjos administrativos de caráter federativos e intergovernamental, propõe a reorganização das 

competências e responsabilidades da gestão nos espaços de negociação e pactuação entre os gestores, tendo como instâncias: Colegiado de 

Gestão Regional (CGR-CIR) e Comissão intergestora Bipartite (CIB). 

 

4.5 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

O SUS tem como base os princípios de igualdade e da universalidade da saúde. A participação da comunidade é uma forma de controle 

social que possibilita à população, através de seus representantes, acompanhar a execução e fiscalizar as políticas públicas de saúde. A lei 

orgânica estabelece duas formas de participação da população na gestão do SUS: as Conferências e os Conselhos de Saúde. As eleições para o 

conselho gestor de saúde no município de Guarulhos para o biênio 2014- 2015 utilizou  uma ferramenta de gestão; o sistema informatizado do 

conselho gestor, possibilitando mais agilidade no cadastramento e apuração dos eleitos. Temos atualmente 100% (cem) de titularidade nas 

Unidades de Saúde, sendo um total de 1450 conselheiros eleitos. 

O Conselho Municipal de Saúde- CMS é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo. Por isso deve funcionar e tomar 

decisões regularmente acompanhando a execução da política de saúde e propondo correções e aperfeiçoamento em seus rumos. 
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A lei 8142/90, que dispõe sobre a participação da população na gestão do SUS, define, no parágrafo primeiro, artigo segundo, o papel 

dos conselhos: atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, incluídos os aspectos financeiros. 

O atual CMS é composto por 80 conselheiros sendo 40 titulares e o mesmo número de suplentes, representados pelo segmento: 

representantes do governo municipal, representantes dos prestadores de serviço de saúde, representantes dos trabalhadores (profissionais de 

saúde) e representantes dos usuários. 

Os conselheiros se reúnem ordinariamente uma vez ao mês sempre na segunda quinta feira do mês e, extraordinariamente, quando 

necessário. Possui sete comissões permanentes sendo: 

 Comissão de Recursos Humanos; 

 Comissão do Controle Social; 

 Comissão da Atenção Básica e Políticas Públicas; 

 Comissão da Informação e Comunicação de Saúde; 

 Comissão Executiva; 

 Conselho Coordenador do FMS; 

 Cist- Comissão Intersetorial de Saúde do trabalhador. 

O CMS tem sua sede no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, com sala própria, dispondo de linha telefônica e de estrutura 

administrativa, de acordo com a diretriz da lei n 8142/90 que trata da estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde: “os governos 

garantirão autonomia para o pleno funcionamento do conselho de saúde, dotação orçamentária, secretaria executiva e estrutura 

administrativa”. 
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Em 2011 foi realizada a V Conferência Municipal de Saúde, com aproximadamente 2703 participantes cadastrados, para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos três níveis de governo (artigo 1º; &1º; lei 8142/90). As 

Conferências Municipais de Saúde ocorrem a cada 04 anos, sendo a próxima no ano de 2015. 

As Plenárias de saúde Participativa visam dispor de espaço para a participação da população, para propor as prioridades das ações de 

saúde. No ano de 2013 foram realizadas 18 plenárias, a nível distrital, com caráter de definição de políticas públicas para o setor da saúde de 

forma democrática, do mês de junho a agosto, com o objetivo de reunir propostas e eleger as prioridades.  

As Plenárias de Saúde Participativa ocorrem a cada dois anos e quando coincide com a Conferência Municipal de Saúde a mesma tem 

por objetivo reunir propostas  e eleger os delegados por Distrito. 

Abaixo apresentamos o gráfico de participação e propostas dos anos anteriores da Saúde Participativa: 

 

 

O Programa de Recursos Descentralizados da Saúde- Prorede Saúde é uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos que possibilita a 

transferência de recursos para as Unidades de Saúde, diretamente através dos respectivos Conselhos Gestores de Saúde, criado pela Lei 
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Municipal 6.195/06, sendo uma das mais importantes estratégias do modelo de gestão descentralizada e participativa adotada pela 

administração publica da cidade de Guarulhos. Recebeu a menção honrosa do Ministério da Saúde por ter sido considerado uma das 

experiências exitosas da 3ª edição do premio Sergio Arouca de Gestão Participativa. Hoje, cerca de 90% de nossas unidades de saúde no 

município utilizam o recurso, principalmente por seu modelo inovador de democracia participativa na gestão dos recursos públicos e pela 

facilidade de realizar pequenas intervenções nas unidades de saúde, inclusive os dois hospitais sob administração direta.. 

 
OUVIDORIA SUS 
 

           A Ouvidoria do SUS através do Decreto nº 7.508/11 é estruturada a partir dos princípios e diretrizes do SUS, sendo uma das instâncias de 

gestão e de controle social que assegura ao cidadão a oportunidade de participar e aferir a qualidade da  gestão pública. ( Art.198 da 

Constituição Federal de 1988); 

           A Ouvidoria representa os interesses do cidadão junto aos Serviços públicos ou privados, busca ser um canal direto de comunicação 

entre os cidadãos, usuários do sistema ou não para contribuição na Política de Saúde de maneira ampla e fornece informações para que os 

serviços possam reavaliar-se através do olhar dos que o utilizam.        

 A utilização efetiva, estruturada e integrada da Ouvidoria com o Ministério possibilita, além de uma democratização das informações 

em saúde, maior agilidade no processo de acolhimento, encaminhamento, acompanhamento e resposta das manifestações recebidas. 

Possibilita ainda a otimização e padronização dos serviços e indicadores nas três esferas de governo, o que acarretará uma melhoria contínua 

do Sistema Único de Saúde. 

 Por meio da mediação e da busca de equilíbrio entre os entes envolvidos, cidadão e serviços de saúde, busca propiciar uma resolução 

adequada aos problemas apresentados, garantindo o retorno ao cidadão.  Desta forma podemos dizer que é um instrumento de promoção da 

“Cidadania” em Saúde e produção de informações que subsidiam as tomadas de decisão.  Seus dados são disponibilizados mensalmente para: 

Secretário da Saúde; Diretor do Departamento de Gestão; Diretores das Regiões e Conselho de Saúde e podem ser solicitados pelos gerentes 

dos serviços para serem utilizados  como ferramenta de gestão. 
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PARTE II 

 

5) DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

O presente Plano Municipal de Saúde/PMS tem por objetivo aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde/SUS do município de Guarulhos para 

que a população tenha acesso integral a ações e serviços de qualidade, de forma oportuna, contribuindo assim para a melhoria das condições 

de saúde, para a redução das iniqüidades e para a promoção da qualidade de vida. 

O alcance desse objetivo no período 2014-2017 será orientado por oito diretrizes das treze do âmbito nacional, pois  cinco das diretrizes 

não se aplicam ao município de Guarulhos. Explicitaremos a seguir as diretrizes utilizadas na construção:  

  

Investimentos 

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

necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada. 

 

Objetivo 1.1: Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à Atenção Básica. 

 

Metas – 2014 a 2017: 

1) Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes da atenção básica; 

2) Reduzir as internações por causas sensíveis à atenção básica; 

3) Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família; 
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4) Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal; 

5) Aumentar o percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada; 

6) Reduzir o percentual de exodontia em relação aos procedimentos preventivos e curativos; 

7) Realizar Capacitação de trabalhadores da saúde  e do Centro de Terapias Naturais em  Praticas  Integrativas e Complementares. 

8) Ampliar a cobertura do Programa Saúde na Escola. 

 

Monitoramento 

 

Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado a necessidade de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção 
básica e da atenção especializada. 

Objetivo 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atençao básica 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 
2014-2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

1 
 
 

Cobertura 
populacional 
estimada pelas 
equipes de Atenção 
Básica 

(Nº de ESF + Nº de 
ESF equivalente) x 
3.000 / População 
no mesmo local e 

período X 100 

Porcentagem 

Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) 

Departamento de Atenção Básica (DAB) 
<http://dab.saude.gov.br/portaldab/ 

37,02 40,94 40,56 
Ampliar 

10% nos 4 
anos  

5% (42,7) 

Ampliar o numero de 
equipes da atenção 

com base no 
Programa Mais 

Medicos ,Provab e 
por meio da 

contratação direta 
concurso e processo 

seletivo 

Ampliar o acesso com 
qualidade e 

resoluitividade 
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2 

Proporção de 
internações por 
causas sensíveis à 
atenção básica. 

Nº de internações 
por causas 
sensíveis 

selecionadas à 
Atenção 

Proporção 
Sistema de Internação Hospitalar 

(SIH/SUS) 
29,51 26,79 25,34 

Reduzir em 
3 pontos % 

do 
indicador  

25,3 
Ampliar o acesso e 

melhorar a qualidade 
da Atenção Básica 

3 

Cobertura de 
acompanhamento 
das 
condicionalidades do 
Programa Bolsa 
Família (PBF). 

Número de famílias 
beneficiárias do 
Programa Bolsa 

Família com per l 
saúde 

acompanhadas 
pela atenção básica 
na última vigência 
do ano / Número 
total de famílias 
beneficiárias do 
Programa Bolsa 

Família com perfill 
saúde na última 

vigência do ano  X 
100 

Porcentagem 
Sistema de Gestão do Acompanhamento 
das Condicionalidades de Saúde do PBF – 

DATASUS/MS. 
31,9 48,17 51,4 60% 52% 

Incorporar no 
momento do 

cadastramento do 
beneficiário o cartão 

de matricula da 
unidade básica de 

referência 

Ampliar a 
intersetorialidade  

Intensificar a busca 
ativa das famílias já 

cadastradas 

4 

Cobertura 
populacional 
estimada pelas 
equipes básicas de 
saúde bucal 

(Soma da carga 
horária dos 
cirurgiões 

dentistas/40) * 
3.000 / População 
no mesmo local e 

período X 100 

Porcentagem 
Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES) de 
23,2 24,1 24,2 

 Ampliar 
5% (ano 

base 2012) 
25,41 

24,2 

Ampliar o acesso em 
saude bucal na 

atenção basica com a 
instalação de novas 

cadeiras  

5 

Média da ação 
coletiva de 
escovação dental 
supervisionada 

Número de 
pessoas 

participantes na 
ação coletiva de 

Porcentagem 
Sistema de Informações Ambulatoriais do 
SUS (SIA/SUS) (Qtde. Apresentada). IBGE 

– População 
1,22 1,34 1,78 2,4  2,25 

Intensificar o PSE e 
completar as equipes 

com TSB 
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escovação dental 
supervisionada 

realizada em 
determinado local 

12 meses / 12 / 
População no 
mesmo local e 
período X 100    

Ampliar as ações 
intesetoriais com a 

Sec. Educação 

6 

Proporção de 
exodontia em 
relação aos 
procedimentos 

Númer o total de 
extrações dentárias 

em determinado 
local e período / 
Número total de 
procedimentos 

clínicos individuais 
preventivos e 

curativos 
selecionados no 
mesmo local e 
período X 100 

Porcentagem 
Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS (SIA/SUS) 
5,57 5,45 4,9 4,6  4,9 

Contratação de 
profissionais por 

concurso e processo 
seletivo, para ampliar 
o acesso e melhorar a 
qualidade da Atenção 

Básica 

Ampliação do horário 
de funcionamento 

dos CEOs 

7 - 

Realizar Capacitação 
de trabalhadores da 
saúde  e do Centro 
de Terapias Naturais 
em  Praticas 
Integrativas e 
Complementares;  

  
Nº de 

capacitações 
realizadas 

lista de frequencia       1 0 - 

8 - 
Cobertura do 
Programa Saúde na 
Escola - PSE 

Número de escolas 
cobertas com 

iniciativa do PSE 
por (dividido) 

número total de 
escolas públicas, 

multiplicando por 
100 

Porcentagem 
Departamento de Atenção Básica 

(DAB)<http://dab.saude.gov.br/portaldab 
+IBGE 

5 26 51 

Ampliar 
20% nos 
quatro 
anos 

5% 

Adesão de 9 
profissionais 

enfermeiros para 
ampliar cobertura e 

desenvolvimento das 
mações do PSE 
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Objetivo 1.2: Garantir acesso da população a serviços de qualidade com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de 

saúde mediante aprimoramento da política da Atenção Básica e da Atenção Especializada. 

 

Metas – 2014 a 2017: 

1) Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de média complexidade selecionados para a população residente; 

2) Aumentar o número de internações clínico cirúrgicas de média complexidade na população residente; 

3) Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade selecionados para a população residente; 

4) Aumentar o número de internações clínico cirúrgicas de alta complexidade na população residente; 

5) Ampliar os serviços hospitalares com contrato de metas firmado; 

6) Aumentar o número de leitos hospitalares. 

 

Monitoramento 

 

Objetivo 1.2 – Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento de saúde, mediante o aprimoramento da atenção especializada. 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

9 

% de procedimentos 
ambulatoriais 
selecionados de média 
complexidade na 
população residente 

Total de procedimentos 
ambulatoriais 

selecionados de 
Porcentagem 

Sistema de Informações 
Ambulatoriais do SUS 

(SAI/SUS) – Boletim de 
1,25 1,5 1,65  2,00 1,65 

Reorganizar os fluxos de 
encaminhamentos para 

os procedimentos através 
da linha de cuidado da 

rede cegonha 
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10 

Razão de internações 
clínico‐cirúrgicas de 
média complexidade na 
população  residente 

Total de internações 
clínico-cirúrgicas 

realizadas de média 
complexidade /                       

População residente 
mesmo local e período X 

100 

Porcentagem 

Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH/SUS). 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 

(IBGE). 

3,11 3,04 3,16 5,0  3,16 
Rever fluxo para 

assistência urológica 

11 

Razão de procedimentos 
ambulatoriais de alta 
complexidade 
selecionados na  
população residente 

Total de procedimentos 
ambulatoriais 

selecionados de alta 
complexidade / 

População residente 
mesmo local e período X 

100 

Porcentagem 

Tabela de 
Procedimentos 

Unificada do SAI, SIH e 
IBGE. 

3,89 4,47 5,04 5,3  5,04 

Rever os parâmetros de 
agendamento na 

Regulação para diminuir o 
absenteísmo 

12 

Razão de internações 
clínico‐cirúrgicas de alta 
complexidade na 
população residente 

Total de internações 
clínico-cirúrgicas 
realizadas de alta 

Porcentagem 
Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH/SUS) 

2,77 2,88 3,11 3,5  3,11 
Implantar a linha de 

cuidado cardiovascular 

13 

Proporção de serviços 
hospitalares com 
contrato de metas 
firmado 

Número de hospitais 
SUS acima de 50 leitos 
(públicos e privados) 

Porcentagem 
Cadastro Nacional de 
estabelecimentos de 

Saúde (CNES). 
28,57 28,57 28,57 100 80 

Contratualizar mais 1 
hospital 

14 
Aumentar o número de 
leitos hospitalares  

  Nº absoluto         180 0 - 
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Diretriz 2– Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de 

Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção. 

 

Objetivo 2.1– Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 

 

Ações/Atividades:Em consonância com o Plano de Ação Municipal da Rede de Atenção às Urgências elaborado como citado anteriormente (em 

3. Acesso a ações e serviços de saúde – item 3.3.2-Rede de Atenção às Urgências e Emergências),as atividades estão organizadas  por 

componentes :1)Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; 2)Atenção Básica em Saúde; 3)Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 

192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; 4)Sala de Estabilização; 5)Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto 

de serviços de urgências 24h; 6)Hospitalar e a 7)Atenção Domiciliar, segundo a Portaria 1600/MS/GM,07 de julho de 2011. 

 

Metas – 2014 a 2017: 

 

1) Ampliar o número de unidades de Saúde com serviço de notificação continua da violência doméstica, sexual e outras violências; 

2) Ampliar o número de pessoas assistidas em hospitais quando acidentadas; 

3) Reduzir o número de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM); 

4) Reduzir os óbitos em menores de 15 anos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 

5) Reduzir o tempo de retenção das ambulâncias SAMU nos hospitais 

6) Implantar um sistema para monitorar a retenção de ambulâncias SAMU nos hospitais do município.  
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Monitoramento 

Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção as Urgências, com expansão e adeuação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, a redes de atenção. 

Objetivo 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

15 

Número de unidades de 
saúde com serviço de 
notificação de violência 
implantado 

Número absoluto de 
unidades de Saúde com 
notificação de violência 

doméstica, sexual e 
outras violências. 

Nº absoluto 
Sistema de Informação 

de Agravos de 
Notificação (Sinan). 

41 41 49 
 Em 100% das 
unidades de 

saúde 
67 

manter 100% das 
unidades 

16 
Proporção de acesso 
hospitalar dos óbitos 
por acidente 

Número de óbitos 
hospitalares por 

acidente/Número total 
de óbito por acidente 

em determinado local e 
período X100 

Porcentagem 
Sistema de Informação 
de Mortalidade (SIM) 

55,35 57,78 62,18 63  62,5 
Qualificar o atendimento 

do SAMU 

17 

Proporção de óbitos nas 
internações por infarto 
agudo do miocárdio 
(IAM). 

Número de óbitos das 
internações por 

IAM/Número total das 
internações por IAM, em 

determinado local 

Porcentagem 
Sistema de Informação 

Hospitalar (SIH/SUS) 
20,71 23,95 27,92 23  25,5 

Implantar a linha de 
cuidado cardiovascular 

18 

Proporção de óbitos em 
menores de 15 anos nas 
Unidades de Terapia 
Intensiva – UTI. 

Número de óbitos em 
menores de 15 anos 

internados com 
Porcentagem 

Sistema de Informação 
Hospitalar (SIH/SUS) 

10,6 9,74 9,6  9,5 9,6 Qualificar o serviço 

19 - 
Cobertura de serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência –SAMU-192 

População residente em 
municípios com acesso 

ao Serviço de 
Porcentagem 

Coordenação-Geral de 
Urgência e Emergência 
(CGUE) e publicação de 

100 100 100 100,00  100 Permanente 



PPllaannoo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaaúúddee  ddee  GGuuaarruullhhooss  22001144//22001177  146 

20  

Reduzir o tempo de 
retenção das 
ambulâncias SAMU nos 
hospitais 

         

21 - 

Implantar um sistema 
para monitorar a 
retenção de 
ambulâncias SAMU nos 
hospitais do município. 
Discutir na mesa de 
pactuação 

         

 

Objetivo 2.2– Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 

 

Metas – 2014 a 2017: 

1) Aumentar o percentual de internações de urgência e emergência reguladas pelo complexo regulador. 

Monitoramento: 

 

Objetivo 2.2 - Fortalecimento de Mecanismos de programação e regulação nas redes de atençãoà saúde do SUS. 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

22 
Proporção das 
internações da urgência 
emergência reguladas 

Número de internações 
de urgência e 
emergência 

reguladas/Número total 
de internações de 

urgência e emergência X 
100 

porcentagem 
Centrais de 

Regulação/Sisreg 
0 0 0 25 0 

Implantar as solicitações 
de internações de 

urgência e emergência 
através do SISREG 
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Diretriz 3– Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e 

populações de maior vulnerabilidade. 

 

Objetivo 3.1:Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de útero. 

 

Ações/Atividades:Em consonância com o Plano de Ação Municipal da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, elaborado 

como citado anteriormente (em 3. Acesso a ações e serviços de saúde – item 3.3.5-Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas). 

 

Metas – 2014 a 2017: 

1) Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos; 

2) Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade. 

 

Monitoramento: 

Diretriz 3 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da “Rede Cegonha” em áreas e populações de maior vulnerabilidade 

Objetivo 3.1 – Fortalecer eampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

23 

Razão de exames 
citopatológicos do colo 
do útero em mulheres 
de 25 a 64 anos e a 

Número de exames 
citopatológicos do colo 
do útero em mulheres 
na faixa etária de 25 a 

Razão 
Sistema de Informação 
Ambulatorial (SAI/SUS) 

1,38 0,35 0,59 1 0,6 

Ampliar o acesso à 
Atenção Básica a partir 

da revisão dos processos 
de trabalho incluindo 
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população feminina na 
mesma faixa etária.  

64 anos, em 
determinado município 

e ano/População 
feminina na faixa etária 

de 25 a 64 anos, no 
mesmo local e ano/3 

dentre outras estratégias  
a busca ativa sistemática 
e intensificar os mutirões 

24 

Razão de exames de 
mamografia de 
rastreamento realizados 
em mulheres de 50 a 69 
e população da mesma 
faixa etária  

Número de 
mamografias para 

rastreamento realizadas 
em mulheres residentes 
na faixa etária de 50 a 

69 anos em 
determinado local e 

ano/ População 
feminina na mesma 

faixa etária no mesmo 
local e ano/2 

Razão 

Sistema de Informação 
Ambulatorial (SAI/SUS). 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 

(IBGE) 

0,3 0,31 0,36 1 0,38 

Implantar o protocolo de 
rastreamento 

Campanhas de 
esclarecimento sobre 

câncer de mama 

 

 

Objetivo 3.2:Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil (Rede Cegonha) para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. 

 

 

Ações/Atividades: Em consonância com o Plano de Ação Municipal da Rede Cegonha elaborado como citado anteriormente (em 3. Acesso a 

ações e serviços de saúde – item 3.3.1- Rede Cegonha),as atividades estão organizadas  por componentes (Componente I- Pré-Natal; 

Componente II- Parto e Nascimento; Componente III – Puerpério e Atenção Integral a Criança de 0 a 2 anos de vida e Componente IV-

Transporte Sanitário e Regulação). 
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Tais atividades foram reorganizadas segundo as ações e indicadores descritos no Plano de Ação Municipal da Rede Cegonha conforme a 

Portaria 1459/MS/GM,24 de junho de 2011,e a Portaria 650/MS/GM de 5 de outubro de 2011. 

 

Metas – 2014 a 2017: 

1) Aumentar o percentual de parto normal; 

2) Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal; 

3) Realizar testes de sífilis por gestante usuárias do SUS; 

4) Reduzir o número de óbitos maternos; 

5) Reduzir a mortalidade infantil; 

6) Investigar os óbitos infantis e fetais; 

7) Investigar os óbitos maternos; 

8) Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF); 

9) Reduzir a incidência de sífilis congênita. 

10) Incluir ação de Planejamento familiar 

 

Monitoramento: 
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Objetivo 3.2 - Organizar a rede de atenção à saúde materna e infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutibilidade. 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

25 
Proporção de partos 
normais 

Número de nascidos 
vivos por parto normal 

ocorridos, de mães 
Porcentagem 

Sistema de Informação 
de Nascidos Vivos 

(Sinasc) 
45,96 43,57 41,74 50,0  44 

Desenvolver práticas de 
atenção à saúde baseada 
em evidências científicas, 

nos termos do 
documento da 

Organização Mundial da 
Saúde, de 1996: "Boas 
práticas de atenção ao 
parto e ao nascimento" 

26 

Proporção de nascidos 
vivos de mães que 
realizaram no mínimo 7 
consultas de pré-natal 

Número de nascidos 
vivos de mães 
residentes em 

determinado local 

Porcentagem 
Sistema de Informação 

de Nascidos Vivos 
(Sinasc) 

69,71 70,17 69,57 72  70 

Realizar a atenção ao pré-
natal em 100% Unidades 

Básicas de Saúde com 
captação precoce da 

gestante e qualificação da 
atenção, incluindo a 

busca ativa sistemática.  

27 
Número de testes de 
Sífilis por gestante 
(razão) 

(Número de testes 
realizados para o 

diagnóstico da sífilis 
entre gestantes, em 

determinado período e 
local/ Número de partos 

hospitalares do SUS, 
para o mesmo período e 

local 

Razão 

Sistema de Informações 
Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS).Sistema de 

Informações 
Hospitalares do SUS 

(SIH/SUS) 

0,02 1,15 1,34  1,60 1,4 

Qualificar a alimentação 
nos sistemas de 

informação. 

Rever o processo de 
trabalho para ampliação 

do teste rápido 

Ampliar a busca ativa 
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28 

Nº de óbitos maternos 
em determinado 
período e local de 
residência. 

Número de óbitos 
maternos (ocorridos 
após o término da 
gravidez referente 

Nº absoluto 
Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) 
9 14 14 10  13 

Qualificar à Atenção ao 
Pré natal e o  Parto e 

puerpério. 

29 
Taxa de mortalidade 
infantil 

Número de óbitos em 
menores de 1 ano de 

idade 

Razão por mil 
NV 

Sistema de Informação 
sobre mortalidade (SIM) 

12,66 12,6 12,49 11  12,4 
Qualificar a Atenção ao 

Pré-natal ,Parto e 
Nascimento 

30 
Proporção de óbitos 
infantis e fetais 
investigados 

Total de óbitos infantis e 
fetais investigados/Total 

de óbitos infantis e 
fetais ocorridos X 100 

Porcentagem 

Sistema de Informação 
sobre Mortalidade 
(SIM): módulo de 

investigação 

30,4 78,95 68,24 97  95 

Dar continuidade as 
ações já desenvolvidas 

pelo  Comitê de 
investigação de óbitos 
maternos ,infantil e de 

mulheres em idade fértil 

31 
Proporção de óbitos 
maternos investigados 

Total de óbitos 
maternos 

investigados/Total de 
óbitos maternos X 100 

Porcentagem 

Sistema de Informação 
sobre Mortalidade 
(SIM): módulo de 

investigação. 

100 100 75 90  90 

Dar continuidade as 
ações já desenvolvidas 

pelo  Comitê de 
investigação de óbitos 
maternos ,infantil e de 

mulheres em idade fértil 

32 
Proporção de óbitos de 
mulheres em idade fértil 
investigados 

Total de óbitos de MIF 
investigados/Total de 
óbitos de MIF X 100 

Porcentagem 

Sistema de Informação 
sobre Mortalidade 
(SIM): módulo de 

investigação 

73,5 71,34 64,49 95  93 

Dar continuidade as 
ações já desenvolvidas 

pelo  Comitê de 
investigação de óbitos 
maternos ,infantil e de 

mulheres em idade fértil 

33 

Número de casos novos 
de sífilis congênita em 
menores de 1 ano de 
idade 

Número de casos novos 
de sífilis congênita em 
menores de 1 ano de 

idade, em um 
determinado ano de 
diagnóstico e local de 

residência 

Nº absoluto 
Sistema de Informação 

de Agravos de 
Notificação (Sinan) 

71 48 91 40 80 

Ampliar o número de 
notificações 

Ampliar a busca ativa 
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34 

Incluir ação de 

Planejamento 

familiar 

 

         

 

 

Diretriz 4 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 

 

Objetivo 4.1– Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde 

e outros pontos Inter setoriais. 

 

Ações/Atividades:Em consonância com o Plano de Ação Municipal da Rede de Atenção Psicossocial elaborado como citado anteriormente (em 

3 Acesso a ações e serviços de saúde – item 3.3.3-Rede de Atenção Psicossocial),as atividades estão organizadas  por componentes,segundo a 

Portaria3088/MS/GM, de23 de dezembro de 2011 : 

•Atenção Básica em Saúde (UBS, Consultórios na Rua, Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, Centros de Convivência); 

•Atenção Especializada - os CAPS – Centros de Atenção Psicossocial (CAPS Saúde Mental, CAPS AD, CAPS AD III, CAPS Infanto-juvenil); 

•Atenção à Urgência e Emergência (SAMU, Unidades de Atenção à Urgência / Pronto-Socorro) 

•Atenção Residencial de Caráter Transitório (Unidades de Acolhimento e Serviços de Atenção em Regime Residencial – Comunidades 

Terapêuticas) 

•Atenção Hospitalar (Enfermaria Especializada em Hospital Geral e Serviço Hospitalar de Referência)  

•Residências Terapêuticas e  
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•Iniciativas de Geração de Renda e Cooperativas.  

 

 

Metas – 2014 a 2017: 

1) Aumentar a cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial;  

2) Realizar  Curso de Qualificação dos trabalhadores da saúde e sociedade civil  nas  temáticas  Álcool e outras drogas;  

3) Construir  CAPS AD III – 24 horas; 

4) Implantar CAPS Infanto  Juvenil; 

5) Implantar  Residência Terapêutica.         

 

Monitoramento: 

 

Diretriz 4 – Fortalecimento da Rede de Saúde Mental, com ênfae no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

35 

Cobertura dos Centros 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS). Por 100.000 
habitantes. 

(Nº Caps I X 0,5) + (nº 
Caps II) + (Nº Caps III X 

1,5) + (Nº de Caps 

Razão por 
100.000 

habitantes 

Cadastro Nacional de 
estabelecimentos de 

Saúde (CNES). 
0,37 0,24 0,44 0,88  0,58 

Habilitar serviços já 
existentes 

36 - 

 Realizar Curso de 
Qualificação dos 
trabalhadores da saúde 
e sociedade civil  nas    
temáticas  Álcool e 
outras drogas;  

   Nº absoluto         1 1 
Realizar curso para 

trabalhadores 
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37 - 
Construir  CAPS AD III – 
24 horas; 

   Nº absoluto         1 0 Elaborar projeto 

38 - 
Implantar CAPS Infanto  
Juvenil; 

   Nº absoluto         1 0 Elaborar projeto 

39 - 
Construir  Unidade de 
Acolhimento;  

   Nº absoluto         1 0 Elaborar projeto 

40 - 
 Implantar  Residência 
Terapêutica;               

  Nº absoluto          1 1 
Concluir o processo de 

locação 

 

Diretriz 5 -Garantia da atenção integral a saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estimulo ao envelhecimento 

ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 

 

Objetivo 5.1– Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de 

atenção. 

 

Ações/Atividades:Em consonância com o Plano de Ação Municipal da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, elaborado 

como citado anteriormente (em 3. Acesso a ações e serviços de saúde – item 3.3.5-Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas),as atividades estão organizadas  por componentes,segundo a Portaria252/MS/GM, de19 de fevereiro de 2013 : 

Atenção Básica; Atenção Especializada; Sistemas de Apoio; Sistemas Logísticos; Regulação e Governança. 

 

Metas – 2014 a 2017: 
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1) Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNTS (doenças do aparelho circulatório, 

câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). 

 

 

Monitoramento: 

 

Diretriz 5 – Garantia de atenção integral à saude da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 

Objetivo 5.1 -  Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção                      

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
17 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

41 

Taxa de mortalidade 
prematura (<70 anos) 
pelo conjunto das 
quatro principais 
Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis ‐ DCNT 
(Doenças do aparelho 
circulatório, câncer, 
diabetes e doenças 
respiratórias crônicas) 

Para 
município/estado/região 

com 100 mil ou mais 
habitantes 

Razão por 
100.000 

habitantes 

Sistema de Informação 
sobre Mortalidade 

(SIM). 
377,1 380,7 374,9 Reduzir 11%   Reduzir 2,5%  

Ampliar e qualificar o 
fluxo assistencial,a partir 
da implantação de linha 
de cuidado e protocolos 

promovendo a 
articulação com as 

demais redes de atenção 
á saúde  

 

Diretriz 7– Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 

 

Ação e Atividades:  As ações e atividades da Vigilância em Saúde Municipal foram pactuadas entre os diversos entes municipais, estaduais,  

federais e sociedade civil, tendo por base a  Portaria do Gabinete do Ministério da Saúde 1378 de 9 de julho de 2013,  que trata das atribuições 

e competências da Vigilância em Saúde no nível municipal e a   Política  Municipal de Promoção à Saúde. Essas ações serão realizadas em 
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consonância com: a Programação Municipal de Ação e Metas das DST/AIDS; a Programação Municipal de Ação e Metas das Hepatites Virais; o 

Plano Municipal de Controle da Tuberculose; a Pactuação de Ações e Metas de Vigilância Sanitária ( PADVISA); Plano de Contingência da 

Dengue. Bem como as ações dispostas nas Portarias 1708/13 e  183/14 do Gabinete da Ministério da Saúde. 

 

Objetivo 7.1: Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde 

 

Metas 2014 - 2017 : 

1) Alcançar cobertura vacinal preconizada das vacinas do calendário básico de vacinação da criança; 

2) Garantir a cobertura da vacina pentavalente; 

3) Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculosempulmonar bacilífera; 

4) Realizar tratamento diretamente observado dos pacientes de Tuberculose; 

5) Realizar a busca ativa de sintomáticos respiratórios; 

6) Implantar o acompanhamento psicossocial para os casos novos de tuberculose; 

7) Garantir a realização de exames anti‐HIV nos casos novos de tuberculose; 

8) Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida; 

9) Encerrar oportunamente os casos de doenças e agravos de notificação compulsória (DNC)  em até 60 dias após a notificação; 

10) Garantir a ausência de casos novos de AIDS em menores de 5 anos; 

11) Reduzir a proporção de pacientes HIV+ com 1º CD4 inferior a 350cel/mm3; 

12) Aumentar a oferta de exames para a hepatite C; 

13) Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase; 
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14) Reduzir o número absoluto de óbitos por leishmaniose visceral; 

15) Garantir a vacinação antirrábica dos cães na campanha; 

16) Manter a castração de animais domésticos ( cães/gatos); 

17) Reduzir o número absoluto de óbitos por dengue; 

18) Realizar visitas domiciliares para o controle da dengue; 

19) Realizar campanha anual das doenças neglicenciadas ( tracoma, MH, geo-helmintíases); 

20) Alimentar o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)  com os registros de óbitos em até 60 (sessenta) dias do final do mês de 

ocorrência; 

21) Alimentar o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) com registros de nascidos vivos até 60 (sessenta) dias do final do mês 

de ocorrência; 

22) Implantar o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) ; 

23) Manter o envio do lote do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN); 

24) Examinar os contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilíferos positivos; 

25) Aumentar o número de testes de HIV realizados; 

26) Realizar inquéritos de violência e acidentes conforme diretrizes nacionais; 

27) Acreditar o laboratório de saúde pública na NBR17250; 

28) Garantir o aprimoramento e expansão da cadeia de frio municipal, com a aquisição de serviços e equipamentos adequados para o 

armazenamento conservação, distribuição e transporte dos imunobiológicos; 

29) Inspecionar as indústrias de medicamentos inspecionadas pela Vigilância Sanitária no ano. 
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Monitoramento: 

 

Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio de ações de promoção e vigilância em saúde. 

Objetivo 7.1 Fortalecer a promoção e a vigilância em saúde 

Nº 
Re
f 

Denominação Método de Cálculo Unidade de Medida Fonte 
Resultados 

Metas 
2014-2017 

PROGRA
MAÇÃO 

2014 
AÇÕES 2014 

2010 2011 2012 

42 

Proporção de 
vacinas do 
calendário básico 
de vacinação da 
criança com 
coberturas 
vacinais 
alcançadas 

* Ver instrutivo Porcentagem 

Sistema de Informações 
do Programa Nacional 

de Imunizações (Siapi ou 
SI-PNI). Sistema de 
Informação sobre 

Nascidos Vivos (Sinasc) 

83,33 87,5 87,5 100  87,50 

Qualificar os profissionais nas 
ações pertinentes ao Programa 

de Imunização. 

Monitorar a cobertura vacinal 
trimestralmente. 

Intensificar a busca ativa dos 
faltosos ao calendário básico da 

criança. 

43 

Proporção de 
cura de casos 
novos de 
tuberculose 
pulmonar 
bacilífera. 

Total de casos 
novos de 

tuberculose 
pulmonar bacilífera 
curados/ Total de 

casos novos de 
tuberculose 

pulmonar bacilífera 
diagnosticados X 

100 

Porcentagem 
Sistema de Informação 

de Agravos de 
Notificação (SINAN) 

82,57 81,45 83,78 85  85,00 

Avaliar condições de 
biossegurança para TB nas 

Unidades de Saúde 

Ampliar as ações intersetoriais 
para o controle da TB. 

Realizar tratamento diretamente 
observado dos casos novos de 

tuberculose 

44 

Proporção de 
exame anti‐HIV 
realizados entre 
os casos novos de 
tuberculose. 

Total de casos 
novos de 

tuberculose com 
exame anti-HIV 

realizado/Total de 

Porcentagem 
Sistema de Informação 

de Agravos de 
Notificação (Sinan) 

87,41 83,72 70,9 90  90,00 

Realizar o diagnostico anti HIV 
priorizando o teste rápido.  

Realizar testagem sorológica anti 
HIV nas unidades básicas de 

saúde. 
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casos novos 
tuberculose 

diagnosticados no 
ano X 100 

Preencher a variável HIV da ficha 
de notificação de tuberculose do 

SINAN. 

45 

Proporção de 
registro de óbitos 
com causa básica 
definida. 

Total de óbitos não 
fetais com causa 

básica 
definida/Total de 
óbitos não fetais 

X100 

Porcentagem 
Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) 
99,14 99,44 98,51 99  99,20 

  Aprimorar os registros 

Compor com os médicos do SVO 
os diferentes comitês de 

mortalidade 

46 

Proporção de 
casos de doenças 
e agravos de 
notificação 
compulsória 
(DNC) encerrados 
em até 60 dias 
após a 
notificação. 

Total de registros 
de DNCI, por 
unidade de 
residência, 

encerrados dentro 
de 60 dias a partir 

da data de 
notificação/Total de 
registros de DNCI, 

por unidade de 
residência, 

notificados no 
período da 

avaliação X 100 

Porcentagem 

Base de dados de 
notificação individual do 
Sistema de Informação 

de Agravos de 
Notificação (SINAN). 

93,71 98,04 96,69  98 98,00 

Qualificação das Vigilâncias 
Regionais para conscientização 
das UBS sobre a importância da 
investigação epidemiológica, e 

correto e completo 
preenchimento das fichas 

Descentralizar a digitação das 
fichas de SINAN 

47 

Número de casos 
novos de AIDS em 
menores de 5 
anos 

Número de casos 
novos de aids em 

menores de 5 anos 
de idade em 

determinado ano de 
diagnóstico e local 

de residência 

Nº absoluto 

Sistema de Informação 
de Agravos de 

Notificação (SINAN). 
Sistema de Controle de 
Exames Laboratoriais 
(SISCEL*). Sistema de 

Informações sobre 
Mortalidade (SIM). 

5 3 1 0  0 

Realizar a testagem para o HIV no 
pré-natal e no parto, de acordo 

com as normativas vigentes. 

Aperfeiçoar a notificação de 
gestantes infectadas pelo HIV e 

crianças expostas. 
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Capacitar profissionais de saúde 
para realização do teste rápido. 

48 

Proporção de 
pacientes HIV+ 
com 1º CD4 
inferior a 
350cel/mm3 

Número de 
indivíduos 

residentes, maiores 
de 15 anos, 

infectados pelo HIV 
e virgens de 
tratamento 

antirretroviral, com 
contagem inicial de 
CD4 abaixo de 350 
cel/mm3/Número 

de indivíduos 
residentes, maiores 

de 15 anos, 
infectados pelo HIV 

e virgens de 
tratamento 

antirretroviral, que 
realizaram a 

primeira contagem 
de CD4 X 100 

Porcentagem 

Informações 
processadas para os 

cálculos estão 
disponíveis online em 

<http://www.aids.gov.b
r/anexos_campanhas/2

012/52596>. 

26,46 25,87 24,71 20  20,00 

Ampliar a testagem para HIV nas 
populações mais vulneráveis de 

acordo com o perfil 
epidemiológico do Município 

Garantir o agendamento dos 
casos diagnosticados no serviço 

de atenção especializada 

Envolver os consultórios na rua 
na abordagem dos profissionais 

de sexo 

49 

Número de testes 
sorológicos 
anti‐HCV 
realizados. 

Número de testes 
sorológicos anti-
HCV realizado no 

ano para 
diagnóstico da 

hepatite c 

Nº absoluto 
Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS) 

12360 21781 30954 32000  32000 

Implantar o teste rápido de 
triagem pra as hepatites virais 

Ampliar a testagem para 
hepatites nas populações mais 
vulneráveis de acordo com o 

perfil epidemiológico do 
Município 
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Manter os 3 serviços de 
tratamento assistido, de acordo 

com as diretrizes nacionais. 

50   

Proporção de 
cura de casos 
novos de 
hanseníase 
diagnosticados 
nos anos das 
coortes. 

Número de casos 
novos de 

hanseníase 
residentes em 
determinado 

Porcentagem 
Sistema de Informação 

de Agravos de 
Notificação (Sinan) 

94,74 94,29 95,83 94,30  90,00 

Atualizar os dados do boletim de 
acompanhamento de hanseníase 

no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN). 

51 

Proporção de 
contatos 
intradomiciliares 
de casos novos de 
hanseníase 
examinados. 

Número de 
contatos 

intradomiciliares 
examinados 

referente aos casos 
novos residentes 
em determinado 

local e 
diagnosticados no 

ano da 
avaliação/Total de 

contatos 
intradomiciliares 

registrados 
referentes aos 
casos novos de 

hanseníase 
residentes no 
mesmo local e 
diagnosticados 

Porcentagem 
Sistema de Informação 

de Agravos de 
Notificação (SINAN) 

51,65 40,79 64,18 65  82,20 

Implantar Incentivo (isenção 
tarifária para diagnóstico dos 

contactantes) 

Garantir a dotação financeira e 
orçamentária para implantação 

dos incentivos 

Garantir a referencia e contra 
referencia nos casos 

diagnosticados 

52 
Proporção de 
cães vacinados na 

Número de cães 
vacinados/Populaçã

Porcentagem 
Para 2013 essas 

informações serão 
22,79 0 55,97 80  70,00 

Realizar a Campanha de 
Vacinação anual 
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campanha de 
vacinação 
antirrábica 
canina. 

o Canina X 100 disponibilizadas por 
meio do sistema: 

SIPNI/CGPNI/DEVIT/SVS
/MS. Site: <http://pni-
hmg.datasus.gov.br> 

Manter a vacinação de rotina em 
posto fixo no CCZ e nas 

castrações 

Estabelecer fluxo com as clinicas 
veterinárias do Município para 

envio de dados de cães vacinados 
no período de junho a agosto do 

ano de referência 

53 

Número absoluto 
de óbitos por 
dengue. 

Número absoluto 
de óbitos por 

dengue no ano 
Nº absoluto 

Sistema de Informação 
de Agravos de 

Notificação (Sinan) 
1 0 1 0  0 

Atender os pacientes de dengue 
com classificação de risco e 
manejo clínico adequados, 

preferencialmente, pela rede de 
atenção básica, conforme 

recomendação do Ministério da 
Saúde. 

Garantir o fornecimento do 
cartão da dengue em todas as 

unidades 

Capacitar a rede de assistência 
no preenchimento adequado e 

importância do cartão da dengue 

54 

Proporção de 
imóveis visitados 
em pelo menos 4 
ciclos de visitas 
domiciliares para 
controle da 
dengue 

Número de imóveis 
visitados nos 

municípios em, pelo 
menos, quatro 
ciclos de visitas 

domiciliares para 
controle da 

Porcentagem 

Sistema de Informação 
da Vigilância da Febre 

Amarela e Dengue 
(Sisfad). Sistema de 

Informação do 
Programa Nacional de 
Controle da Dengue 

0 0 0  80% 80,00 

Realizar um IB por ano no mês de 
outubro 

Realizar visitas domiciliares para 
eliminação de criadouros de 

Aedes aegypti,conforme 
estabelecido nas diretrizes 

nacionais de controle da dengue. 
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dengue/Número de 
imóveis de áreas 

urbanas X 100 

(SISPNCD) 
 

Ações de combate a dengue   
conjunta com o Tiro de Guerra 

55 - 

Garantir a 
cobertura da 
vacina 
pentavalente 

  Porcentagem SIPNI 
Indica

dor 
novo 

Indica
dor 

novo 

Indica
dor 

novo 
95% 95% 

Qualificar os profissionais nas 
ações pertinentes ao Programa 

de Imunização. 

Monitorar a cobertura vacinal 
trimestralmente. 

Intensificar a busca ativa dos 
faltosos ao calendário básico da 

criança. 

56 - 

Realizar 
tratamento 
diretamente 
observado em 
pacientes de 
Tuberculose 

  Porcentagem TBWEB 75,7% 76,0% 68,3% 70% 68% 

Garantir o fornecimento de 
medicamentos, incentivos e 
benefícios para o adequado 

tratamento.  

Fortalecer o interlocutor da TB 
nas regiões de saúde 

57 - 

Realizar busca 
ativa de 
sintomáticos 
respiratórios  

  
Porcentagem sobre 
2% da população  

LABTB 45,1% 48,5% 41,3% 70% 55% 

Busca Ativa de Sintomático 
Respiratório em Profissionais de 

Saúde 

Melhorar o transporte do exame 
BK a fim de reduzir as perdas de 

material coletado. 

58 - 

Implantar o 
acompanhament
o psicossocial 
para os casos 
novos de 
tuberculose 

   Porcentagem PROJETO OPAS 
Indica

dor 
novo 

Indica
dor 

novo 

Indica
dor 

novo 
25% 20% 

Implantar para todos os casos de 
TB da Região IV o PTC 
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59 

Castrar animais 
domésticos (cães 
e gatos) 

   Nº Absoluto por ano DTCCZ 8148 7224 8714 15000 9000 

Diminuir ao máximo o 
absenteísmo 

Iniciar o processo de 
descentralização das castrações 

60 - 

Realizar 
campanha anual 
das doenças 
neglicenciadas ( 
tracoma, MH, 
geo-helmintíases) 

   Nº campanhas DTE 
Indica

dor 
novo 

Indica
dor 

novo 
1 4 1 

Articular junto ao PSE a 
realização de uma campanha em 

2014 

61 - 

Alimentar o 
Sistema de 
Informações 
sobre 
Mortalidade 
(SIM)  com os 
registros de 
óbitos em até 60 
(sessenta) dias do 
final do mês de 
ocorrência 

Proporção de 
registros de óbitos 

alimentados no SIM 
em até 60 (sessenta) 
dias do final do mês 

de ocorrência. 

Porcentagem SIM 
Indica

dor 
novo 

Indica
dor 

novo 

Indica
dor 

novo 
90% 90% 

Manter a estrutura de infra 
estrutura e RH funcionante 

62 - 

Alimentar o 
Sistema de 
Informações 
sobre Nascidos 
Vivos (SINASC) 
com registros de 
nascidos vivos até 
60 (sessenta) dias 
do final do mês 
de ocorrência. 

Proporção de 
registros de 

nascidos vivos 
alimentados no 

SINASC em até 60 
(sessenta) dias do 

final do mês de 
ocorrência. 

Porcentagem SINASC 
Indica

dor 
novo 

Indica
dor 

novo 

Indica
dor 

novo 
90% 90% 

Manter a estrutura de infra 
estrutura e RH funcionante 

63 - 

Manter o envio 
lote do Sistema 
de Informação de 
Agravos de 

   Porcentagem SINAN 100% 100% 100% 100% 100% 
Manter a estrutura de infra 
estrutura e RH funcionante 
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Notificação 
(SINAN) 

64 - 

Examinar os 
contatos de casos 
novos de 
tuberculose 
pulmonar 
bacilíferos 
positivos  

   Porcentagem TBWEB 83,9% 84,3% 67,8% 80% 70% 
Articular a ação com as unidades 

de saúde 

65 

Aumentar o 
número de testes 
de HIV realizados. 

   Porcentagem SIA/SUS 
Indica

dor 
novo 

Indica
dor 

novo 

Indica
dor 

novo 
15% 5% 

Capacitar Unidades de Saúde em 
teste rápido 

66 - 

Realizar 
inquéritos de 
violência e 
acidentes 
conforme 
diretrizes 
nacionais 

 Nº absoluto DTE 
Sazona

l 
1 

Sazona
l 

2 1 

Cumprir o pactuado com o 
Ministério da Saúde para a 

realização de um inquerito nos 
serviços de urgência em 2014 

67 - 

Inspecionar as 
indústrias de 
medicamentos 
inspecionadas 
pela Vigilância 
Sanitária no ano. 

   Porcentagem DTVS 100% 100% 100% 100% 100% 
Garantir a quantidade de viaturas 

e RH suficientes 

 

Objetivo 7.2: Implementar ações de Saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais, 

com ênfase no Programa de Aceleração do Crescimento 

Ação e Atividades:  
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Metas 2014 - 2017 :Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes 

totais, cloro residual livre e turbidez. 

 

Monitoramento: 

 

Objetivo 7.2  - Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para promoção de saúde e redução das desigualdades sociais, com ênfase  no Programa de Aceleração  do 
Crescimento 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

68 

Proporção de analise 
realizadas em amostras 
de água examinados 
para consumo humano 
quanto aos parâmetros 
coliforme fecal, cloro 
residual livre e turbidez. 

* Ver instrutivo Porcentagem 

Sistema de Informação 
de Vigilância da 

Qualidade da Água para 
Consumo Humano 

(Sisagua). Observação: 
Os dados necessários 

para esses cálculos 
estão disponíveis em 

93,66 149,1 152  100 100,00 

Atualizar os dados de 
cadastro das formas de 
abastecimento de água, 

no Sistema de Informação 
de Vigilância da 

Qualidade da Água para 
Consumo Humano 

(Sisagua). 

Realizar coleta de 
amostras de água e enviar 

aos Laboratórios de 
Saúde Pública, para 

análise. 

Garantir a estrutura de 
laboratório para análise 

de água 
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Diretriz 8 – Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS 

 

Objetivo: Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica no município 

 

Metas – 2014 a 2017: 

1) Revisar a REMUME (relação Municipal de Medicamentos); 

2) Implantar a consulta farmacêutica (verificar o termo correto); 

3) Revisar os protocolos de dispensação de medicamentos; 

4) Promover capacitações para  os profissionais envolvidos nas etapas dos ciclos da assistência farmacêutica. 

 

Monitoramento: 

Diretriz 8 -Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS 

Objetivo - Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica no município 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

69 - 
Revisão da REMUME 
(Relação Municipal de 
Medicamentos) 

  
Tipo de 

medicamentos 
Portaria Municipal 0 0 0 

Revisar todos 
os tipos de 

medicamentos 
1 tipo 

Revisar medicamentos 
antibióticos 

70 - 
Implantar a consulta 
farmacêutica  

  
nº de serviços 
especializados 
implantados 

SIA        4 1 Elaborar protocolo 

71 - 
Revisar os protocolos de 
dispensação de 
medicamentos; 

  
Revisão 

Realizada 
Portaria Municipal       

Revisão 
Realizada 

Revisão 
Realizada 

Recompor a comissão de 
farmacoterapia 
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72 - 

Promover capacitações 
para  os profissionais 
envolvidos nas etapas 
dos ciclos da assistência 
farmacêutica 

  
Nº 

capacitações 
realizadas 

Lista de presença       4 0 - 

 

 

Diretriz 11 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos 

trabalhadores do SUS. 

 

Objetivo 11.1: Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. 

 

Metas – 2014 a 2017: 

1) Ampliar o numero de programas de residência médica; 

2) implantar residência multiprofissional; 

3) Implantar pontos do Telessaúde Brasil Redes; 

4) Criar comissão para revisão do PCCS; 

5) Formar Agentes de RH em Saúde em cada unidade de gestão da Secretaria da Saúde; 

6) Ampliar o registro eletrônico de freqüência das unidades da Secretaria da Saúde; 

7) Implementar política do Humaniza SUS; 

8) Oferecer capacitação para os Conselheiros Gestores e Municipais da Saúde; 

9) Promover formação de Gestão em Saúde Pública para gerentes e equipes técnicas da Secretaria da Saúde; 
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10) Implementar política municipal de Educação Permanente ; 

11) Implantar curso EAD para os trabalhadores da Saúde ; 

12) Concretizar a reformulação da estrutura. 

 

Monitoramento: 

 

Diretriz 11 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações  de trabalho dos trabalhadores do SUS 

Objetivo 11.1 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados 
Metas 2014-2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

73 
Ampliar o nº de 
programas de 
Residência Médica  

  
Nº de 

programas 
  0 0 0 2  0 

Solicitar via sistema o 
credenciamento para 

programa de Residência 
Médica em Cirurgia 

Geral 

74 - 
Implantar Residência 
multiprofissional 

  Nº   0 0 0  1 0 - 

75 - 
Número de pontos do 
Telessaúde Brasil 
Redes implantados 

Número de pontos 
implantados no ano 

Nº absoluto 

Monitoramento 
informado pelos 
Núcleos Técnico-

Científico de Telessaúde 

0 0 0 4  0 

Resgatar os 2 projetos 
existentes no município 

para entender a 
viabilidade e linha de 

ação a ser desenvolvida. 
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76 - 

Criar comissão com o 
objetivo de rever o 
PCCS, com a 
participação dos 
trabalhadores, 
gestores e usuários do 
SUS, de modo a 
acompanhar e 
monitorar as ações 

   Nº Absoluto         1 Comissão criada 
Publicar a portaria de 

composição 

77 - 

Formar pelo DRHS 
Agentes de RH em 
Saúde em cada 
unidade de gestão da 
Secretaria da Saúde; 

   Nº absoluto         
Formar 1 Agente 
em cada unidade 

0 
Apresentar o projeto 

para Colegiado de 
gestão da SS e CMS 

78 - 

Concluir a implantação 
do registro eletrônico 
de freqüência das 
unidades da Secretaria 
da Saúde; 

  
Porcentagem 
de unidades 

SS 
        

100% ( 
aproximadamente 

120 pontos de 
instalação) 

3,3% (4 
unidades atuais) 

Trocar os atuais 
equipamentos pelo 

novo relógio e sistema 
(SS, Suprimentos, 

Patrimônio e Escola 
SUS) 

79 - 
Implementar política 
municipal de 
Humanização 

            
Política 

Implementada 
-  

Realizar 1 oficina de 
reapropriação da 

política Municipal de 
Humanização e seus 

dispositivos no GTEPHS 
com participação do 

CMS.Sugestão de 
convidar representante 

dos parceiros e dos 
hospitais Estaduais do 

município 

80 - 

Oferecer capacitação 
para os Conselheiros 
Gestores e Municipais 
da Saúde; 

  
Porcentagem 
Conselheiros 

Inscritos 
        100% 

Formar 100% 
dos conselheiros 

inscritos do 
biênio 

Revisar a matriz 
pedagógica da 

capacitação 
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2014/2016 Elaboração do novo 
cronograma 

Iniciar a capacitação 

81 - 

Promover formação de 
Gestão em Saúde 
Pública para gerentes 
e equipes técnicas da 
Secretaria da Saúde; 

  

Porcentagem 
de 

profissionais 
gerentes e da 

Equipe 
Técnica 

        100% - Elaborar Projeto 

82 - 
Implementar política 
municipal de Educação 
em Saúde 

            
Política 

Implementada 
- 

Realizar oficinas de 
elaboração do Plano no 

GTEPHS 

83 - 

Implantar curso EAD 
(Ensino à distância) 
para os trabalhadores 
da Saúde  

  Nº  de cursos         1 - 

Elaborar Projeto 

Criar Plataforma 

Articular com DIT 
estrutura de TI 

necessária 

Realizar formação da 
turma piloto 

84 - 

Concretizar a 
reformulação da 
estrutura 
organizacional da SS 

            
Estrutura 

reformulada 
- 

Montar Grupo de 
Trabalho  

Retomar estudo 

 

 Objetivo 11.2 – Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera 

pública na Região de Saúde. 
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Metas – 2014 a 2017: 

1) Implantar um sistema informatizado de gestão do Depto de RH da Saúde; 

2) Implantar um programa de Saúde do Trabalhador da Saúde. 

 

Monitoramento: 

 

Objetivo 11.2 – Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

85 - 

Implantar um sistema 
informatizado de gestão 
do Departamento de RH 
da Saúde 

            
Sistema 

implantado 
- - 

86 - 
Implantar um programa 
de Saúde do 
Trabalhador da Saúde; 

            
Programa 

implantado 
- 

Iniciar Estudo 

Compor equipe mínima 
para elaboração do 

projeto 

Receber a devolutiva da 
pesquisa UNIFESP 

 

 

Objetivo 11.3 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. Estabelecer espaços de negociação permanente entre 

trabalhadores e gestores da saúde na Região de Saúde. 
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Metas – 2014 a 2017: 

 

1) Implantar Mesa ou Grupo de Trabalho da Saúde para discussão de assuntos pertinentes aos profissionais do SUS Guarulhos. 

Monitoramento: 

 

Objetivo 11.3 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. Estabelecer espaços de negociação permanente entre trabalhadores e gestores da saúde. 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

87 - 

Criação de Mesa ou 
Grupo de Trabalho da 
Saúde para discussão de 
assuntos pertinentes 
aos profissionais do SUS 
Guarulhos 

  Nº absoluto   0 0 0 01  - 
Estudo de Viabilidade de 

execução e prazos 

 

Diretriz 12 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, 

gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável. 

O planejamento e a consolidação de um Sistema de Saúde deve ser construído de forma que assegure aos usuários o acesso ao serviço 

de saúde com qualidade e equidade, pautado em  princípios e diretrizes do SUS, fundamentado pelo Decreto nº7508 de 2011, que institui 

mecanismos de controle mais eficazes e instrumentos para o monitoramento das ações realizadas na rede pública.  

Considerando a necessidade de um novo modelo de gestão e atenção, a Secretaria Municipal de Saúde vem se organizando com 

objetivo de promover a integração de ações e serviço de saúde para prover uma atenção à saúde de forma continua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada. Para isso consolidou o processo de descentralização da gestão, subdividindo a cidade em quatro regiões de saúde:  
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Região de Saúde Centro, Região de Saúde Cantareira, Região de Saúde São João/Bonsucesso e Região de Saúde Pimentas/Cumbica, com 

reconhecimento do território, considerando o perfil epidemiológico e o acesso da população. 

Guarulhos hoje se integra aos 11 Municípios que compõem o Colegiado de Gestão Regional – CGR/Alto tietê, instância de discussão e 

pactuação, onde gestores municipais juntamente com DRS1 gestor estadual, discutem e deliberam, através de consenso as demandas de saúde 

concernentes à região, que constitui  uma Redes Regionais de Atenção à Saúde - RRAS2. 

A participação popular é espaço assegurado na agenda do gestor, seja através dos conselhos gestores, presentes em todos os serviços 

de saúde, conselho municipal de saúde e as plenárias de saúde participativa que acontecem há cada 2 anos, sendo esse um espaço de reuniões 

descentralizadas onde a população usuária do SUS, exerce o direito  e voz e voto. 

As conferências municipais de saúde são realizadas de acordo com o preconizado pela legislação, porém assegurando ampla discussão 

com atores envolvidos na construção do sistema (trabalhadores e usuários e promotores de saúde) de forma ascendente e participativa. 

O Programa de Recursos Descentralizados da Saúde- PROREDE Saúde, presente na maioria dos serviços de saúde, se constitui como 

uma estratégia para o fortalecimento da gestão local. 

Há de se considerar nessa construção, a busca de apoio financeiro nos governos estadual e federal de forma contínua, articulada, 

integrada e solidária, bem  e também com os parlamentares, através de emendas parlamentares com objetivo de apoiar financeiramente nos 

investimentos de infraestrutura, como construção de unidades de saúde, aquisição de equipamentos, capacitação permanente e formação 

para os gestores e trabalhadores da saúde e conselheiros gestores. 

A secretaria, juntamente com a Coordenadoria de Relações Internacionais vem buscando identificar Instituições Financeiras que possam 

nos apoiar no desenvolvimento de Projetos de expansão do acesso em busca da equidade e autonomia loco-regional intersetorial. 

Vale ressaltar que as Metas de 8 a 17, foram elencadas por terem recursos financeiros federal e estadual assegurados. 
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Objetivo 12.1 -  Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários de saúde, 

agentes de combate às endemias, educadores populares com o SUS. 

-Promover e qualificar a participação popular e o controle social na atenção e gestão das políticas públicas e serviços de saúde. 

-Fortalecer o modelo de gestão da SS e a participação social visando a garantia do acesso, com qualidade e resolutividade construídos 

de forma coletiva. 

 

Metas – 2014 a 2017: 

1) Enviar Plano de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde; 

2) Ampliar o percentual dos conselheiros de Saúde Cadastrados no SIACS; 

3) Apoiar o Conselho Municipal de Saúde para a elaboração acada quatro anos da Conferência Municipal de Saúde; 

4) Sediar a Conferência Macro regional de Saúde de 2015; 

5) Planejar e realizara cada dois anos as Plenárias de Saúde Participativa; 

6) Garantir 100% de convênios celebrados entre SS e Associações do PROREDE- Saúde; 

7) Construir Unidades Básicas de Saúde; 

8) Ampliar  Unidades Básicas de Saúde; 

9) Reformar  Unidades Básicas de Saúde; 

10) Construir pólos de Academias e Saúde; 

11) Iniciar a construção de Polos de Academias da Saúde;  

12) Adquirir  equipamentos e materiais permanentes para  as Unidades Básicas de Saúde com recursos de projetos; 

13) Concluir a 3ª fase  do Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso;        
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14) Fortalecer os processos de planejamento em Saúde sistematizando o monitoramento e avaliação com qualificação das informações; 

15) Implantar o prontuário eletrônico integrado com os sistemas vigentes de Saúde; 

16) Redefinir a missão dos hospitais municipais; 

17) Estruturar a logística dos imunobiológicos. 

 

Monitoramento 

 

Diretriz 12 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia de acesso, gestão participativa com foco em resultados, 
participação social e financiamento estável 

Objetivo 12.1 – Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças de movimentos sociais, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, educadores 
populares com o SUS. 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

88 - 
Envio de Plano de Saúde 
ao Conselho de Saúde 
(nº) 

Número de plano de 
saúde enviado ao 

conselho de Saúde 
Nº absoluto  

Sistema de Apoio ao 
Relatório de Gestão 

(SargSUS). 
0 0 0  1 1 

Apresentar o PMS 

Aprovar o PMS no CMS 

89 - 

Cadastro do Conselho 
de Saúde no sistema de 
acompanhamento dos 
Conselhos de Saúde-
SIACS (SISPACTO) (nº) 

Conselho de Saúde 
cadastrado no Siacs 

Nº absoluto 

Sistema de 
Acompanhamento dos 

Conselhos de Saúde 
(Siacs) 

0 0 0 
CMS 

preenche 
Permanente 

Manter informações 
atualizadas 

90 - 

Apoiar o Conselho 
Municipal de Saúde para 
a realização a cada 
quatro anos da 
Conferência Municipal 
de Saúde; 

   Nº absoluto         1 - 
Criar a comissão 
organizadora da 

Conferência de 2015 
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91 - 
Sediar a Conferência 
Macro regional de 
Saúde de 2015.  

    Nº absoluto         1 - - 

92 - 
Planejar e realizar a cada 
dois anos as Plenárias de 
Saúde Participativa; 

    Nº absoluto         2 - - 

93 - 

Garantir convênios 
celebrados entre SS e 
Associações do 
PROREDE- Saúde. 

   Porcentagem         100% 90% 
Iniciar processo de 

adesão  para as unidades 
ainda não conveniadas 

94 - 
Construir Unidades 
Básicas de Saúde; 

    Nº absoluto         6 1 
Entregar a UBS Nova 

Bonsucesso. 

95 - 
Ampliar Unidades 
Básicas de Saúde; 

    Nº absoluto         8 0 
Elaborar 8 Projetos 

Arquitetônicos 

96 - 
Reformar  Unidades 
Básicas de Saúde; 

    Nº absoluto         34 8 
Dar continuidade às 

reformas 

97 - 
Construir pólos de 
Academias e Saúde 

    Nº absoluto         2 0 
Iniciar processo licitatório 

para contratação  de 2 
obras. 

98 - 
Iniciar a construção de 
Polos de Academias da 
Saúde; 

    Nº absoluto         6 - 
Rever as áreas 

inicialmente indicadas 

99 - 

Adquirir equipamentos e 
materiais permanentes 
para  as Unidades 
Básicas de Saúde com 
recursos de projetos; 

   Porcentagem         100% 30% 
Concluir o processo 

licitatório de compras 

100 - 
Construir UPAS- 
Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas; 

   Nº absoluto          4 2 
Entregar 2 UPAs 

(Cumbica e Paulista) 
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101 - 

Transformar Unidades 
de Pronto Atendimento 
em UPAS - Unidade de 
Pronto Atendimento 24 
horas; 

    Nº absoluto         2 - 
Elaborar projeto da 

transformação 

102 - 
Concluir a 3ª fase  do 
Hospital Municipal 
Pimentas/Bonsucesso;        

            
3ª fase 

concluída 
- 

Concluir o processo 
licitatório da obra. 

103 - 

Fortalecer os processos 
de planejamento em 
Saúde sistematizando o 
monitoramento e 
avaliação com 
qualificação das 
informações 

  

Porcentagem 
de 

cumprimento 
dos metas 

estabelecidas 

        70% 10% 

Constituir o Grupo 
responsável pelo 

monitoramento dos 
instrumentos de 

planejamento 

104 - 

Implantar o prontuário 
eletrônico integrado 
com os sistemas 
vigentes de Saúde 

            
Prontuário 
implantado 

- - 

105 - 
Redefinir a missão dos 
hospitais municipais.  

            
Missão 

Redefinida 
- Elaborar o estudo 

106 - 
Estruturar a logística dos 
imunobiológicos 

            
Logística 

estruturada 
- Elaborar projeto 

107  
Implantar mais centros 
de especialidades 
(CEMEG) 

  Nº absoluto     1 - - 

 

Diretriz 13 – Qualificar a rede de atenção às pessoas com Deficiências  

 

Objetivo: Fortalecer a rede de atenção às pessoas com deficiência 



PPllaannoo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaaúúddee  ddee  GGuuaarruullhhooss  22001144//22001177  179 

 

Metas – 2014 a 2017: 

1) Construção do CER (Centro Especializado em Reabilitação; 

2) Habilitar serviços existentes. 

 

Monitoramento: 

 

Diretriz 13 - Qualificar a rede de atenção às pessoas com Deficiências 

Objetivo - Fortalecer a rede de atenção às pessoas com deficiência 

Nº Ref Denominação Método de Cálculo 
Unidade de 

Medida 
Fonte 

Resultados Metas 2014-
2017 

PROGRAMAÇÃO 
2014 

AÇÕES 2014 
2010 2011 2012 

108 - 
Construção do CER 
(Centro Especializado 
em Reabilitação 

  Nº absoluto         
 01 CER 

funcionando 
- Elaborar projeto 

109 - 
Habilitar serviços 
existentes 

  nº absoluto         2 1 
Ação conjunta entre 

grupo condutor e VISA 

 

 

 


