
0



Plano Municipal de Saúde - PMS
2018-2021

SECRETARIA DE SAÚDE 
 Arapiraca/AL

2017

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeito 
Rogério Auto Teófilo 

Vice- Prefeita
Fabiana Pessoa

Secretária
Aurélia Fernandes 

Chefe de Gabinete
Steffanie Kelly dos Santos

Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa
Cléa Núbia França da Silva

Superintendência de Gestão Administrativa e Financeira
Karine Alécio Lima

Superintendência  de Atenção à Saúde
Josineide Soares dos Santos

Superintendência de Gestão do Trabalho de Educação Permanente
José Maria Pinto de Barros Filho

Superintendência de Vigilância em Saúde
Aglaí Tojal da Silva Varjão

Superintendência de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria
Geraldo Amorim Ferro Júnior

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PMS 2018-2021

Coordenadora
Cléa Núbia França da Silva

Equipe
Alzenir de Almeida Vieira

Emmanuelle Maria da Costa Santos
Fabrícia Silva de Araújo Galindo

Manuela do Nascimento Lourenço
Mariangela Lopes Barbosa

Taysa Maria da Costa Sousa
Vera Lessa Sousa

Aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em 20 de março de 2018
Resolução nº 4 / CMS / 2018

2



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUMÁRIO

Apresentação

1. INTRODUÇÃO …………………………………………………………………………. 06

2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL ………………………………………………… 08
2.1. Estrutura da Secretaria Municipal de Saúde ……………………………………….. 08

3. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO ………………………………………………………. 10
3.1. Processo de Construção Coletiva …………………………………………………….. 11

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA ………………………… 22
4.1. Contextualização ……………………………………………………………………… 22
4.2. História ………………………………………………………………………………… 23
4.3. Expansão e Urbanização ………………………………………………………….….. 25

5. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE ………………………... 28
5.1. Redes de Atenção à Saúde ……………………………………………………………. 38
5.1.1. Rede de Atenção às Pessoas com Doenças e Condições Crônica ……………………. 38
5.1.2. Rede de Atenção Psicossocial ………………………………………………...……… 42
5.1.3. Rede de Atenção às Urgências e Emergências ……………………………………….. 46
5.1.4. Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência ………………………………………… 49
5.1.5. Rede Cegonha ...……………………………………………………………………… 51

                                                               
6. ANÁLISE SITUACIONAL …………………………………………………………….. 55
6.1. Condições da Saúde da População …………………………………………………... 55
6.1.1. Dados Demográficos e Socioeconômicos ……………………………………………. 55
6.1.2. Perfil Epidemiológico ………………………………………………………...……… 56
6.1.3. Atenção Básica …………………………………………………………………….…. 74
6.1.4. Assistência Ambulatorial Especializada …………………………………………..… 109
6.1.5. Assistência Hospitalar .……………………………………………………………… 114
6.1.6.  Assistência Farmacêutica ………………………………………………………...… 116
6.1.7. Vigilância em Saúde ………………………………………………………………… 120
6.2. Determinantes e Condicionantes …………………………………………………… 124
6.2.1. Aspectos socioeconômicos ………………………………………………………….. 124
6.2.2. Intersetorialidade ……………………………………………………………………. 125
6.2.3. Promoção da Saúde …………………………………………………………………. 125
6.3. Gestão em Saúde …………………………………………………………………….. 126
6.3.1. Planejamento………………………………………………………………………… 126
6.3.2. Financiamento ………………………………………………………………………. 127
6.3.3. Gestão Participativa ………………………………………………………………… 131
6.3.4. Auditoria …………………………………………………………………………….. 136
6.3.5. Gestão do Trabalho …………………………………………………………………. 137

3



6.3.6. Educação Permanente ………………………………………………………………. 139
6.3.7. Infraestrutura ……………………………………………………………………….. 142

7.  DIRETRIZES, OBJETIVOS, PRIORIDADES E METAS ………………………… 144

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ………………………………………………. 162

9. REFERÊNCIAS ……………………………………………………………………….. 164

ANEXOS

4



APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Saúde é o instrumento norteador da política de saúde que

apresenta as intenções e os compromissos da Gestão de Saúde para os próximos quatro anos,

expressos em objetivos, diretrizes e metas. Permite a identificação das prioridades em saúde

para  a  oferta  de  ações  e  serviços  capazes  de  promover,  proteger  e  recuperar  a  saúde da

população, com ampla participação dos atores sociais.

O processo de construção ascendente e participativo do Plano Municipal de Saúde -

PMS de Arapiraca 2018-2021, em conformidade com a Portaria MS 2.135/ 2013 e com o

referencial teórico e metodológico que tem pautado a condução do planejamento em saúde da

Secretaria  Municipal  de Saúde,  possibilitou  a  identificação das  necessidades  de  saúde da

população a  partir  das Diretrizes:  Assistência  à Saúde, Vigilância  em Saúde e Gestão em

Saúde.

Resultado de um processo de construção coletiva este instrumento foi sistematizado a

partir da definição das prioridades e descreve entre outros, a Identidade Organizacional da

Secretaria  Municipal  de  Saúde;  a  Metodologia  utilizada  no  processo  de  construção;  a

Caracterização do município; a Estrutura da Secretaria; a Organização do Sistema Municipal

de  Saúde;  a  Análise  Situacional;  os  Objetivos,  Diretrizes  e  Ações  Prioritárias  para  o

quadriênio 2018-2021.

A  capacidade  técnica  da  equipe  e  a  vontade  política  da  Gestão  Municipal

possibilitaram um debate rico junto à população que resultou na definição das prioridades da

Saúde em Arapiraca para o quadriênio 2018-2021, constituindo um documento norteador das

políticas de saúde a serem executadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
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1. INTRODUÇÃO

O  direito  à  saúde  consagrado  no  Brasil  com  a  Constituição  Federal  de  1988,

fortaleceu a cidadania com a afirmação no Capítulo II, Art. 196, de que a saúde é direito de

todos e dever do Estado.

A Criação do Sistema Único de Saúde (SUS) se deu através da Lei nº 8080, de 19 de

setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação

da  saúde,  a  organização  e  o  funcionamento  dos  serviços  correspondentes”.Primeira  lei

orgânica do SUS detalha os objetivos e atribuições;  os princípios e diretrizes; a organização,

direção e gestão, a competência e atribuições de cada nível (federal, estadual e  municipal); a

participação complementar do sistema privado;  recursos humanos;, de 28 de dezembro de

1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências

intergovernamentais, financiamento e gestão financeira e planejamento e orçamento.

Logo em seguida, a Lei nº 8142 que trata das transferências de recursos financeiros.

Institui os Conselhos de Saúde e confere legitimidade aos organismos de representação de

governos estaduais  (CONASS -  Conselho Nacional  de  Secretários  Estaduais  de  Saúde)  e

municipais  (CONASEMS  -  Conselho  Nacional  de  Secretários  Municipais  de  Saúde).

Finalmente estava criado o arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde, mas novas lutas e

aprimoramentos ainda seriam necessários.

O  novo  formato  do  Sistema  Federativo  do  Brasil,  a  partir  do  processo  de

redemocratização  do  país,  apontou  como  caminho  a  descentralização.  Nesse  contexto,  a

Constituição  Federal  de  1988  foi  para  as  políticas  de  saúde  de  relevância  indiscutível,

consolidando a concepção de um Sistema Único de Saúde com oferta de ações de prevenção,

promoção e recuperação da saúde.

O SUS é tido como a política de maior inclusão social implementada no Brasil e

representa um grande avanço no reconhecimento da saúde como direito do cidadão brasileiro,

ao determinar um caráter universal às ações e aos serviços de saúde.

O processo de descentralização das ações e serviços de saúde para os estados e, em

particular, para os municípios representou a passagem modelo centralizado de um para uma

atuação extremamente importante dos municípios.

Arapiraca, pioneira no Brasil no processo de municipalização da saúde, tem em sua

trajetória  acumulado experiência  e  registrado avanços importantes  para a consolidação do

Sistema Único de Saúde. O município é sede da 2a macrorregião de saúde, conforme Plano
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Diretor  de  Regionalização  –  PDR,  composta  por  48  (quarenta  e  oito)  municípios,  sendo

referência em atenção de média e alta complexidade.

Os  avanços  compatibilizados  são  inegáveis,  entretanto,  persistem problemas  para

consolidá-lo  como  sistema  público  universal  e  equânime.  Precisamos  enfrentar  enormes

desafios nas áreas de financiamento, gestão do sistema e na atenção a saúde pela necessidade

de  priorização  de  uma  política  de  investimento  para  garantir  o  acesso  dos  usuários  aos

serviços nos seus níveis de complexidade. 

O modelo de saúde adotado e consolidado é a Estratégia Saúde da Família. São 67

Equipes de Saúde da Família, com cobertura de 97,86% da população, 100% de cobertura de

Agentes Comunitários de Saúde e 45 Equipes de Saúde Bucal, prestando serviços de saúde

primária em  40 Unidades Básicas de Saúde. A produção de serviços é crescente, evoluímos

positivamente. 

A saúde vem sendo discutida de forma ampla. O Conselho Municipal de Saúde tem

seu funcionamento efetivo, com estrutura própria, reuniões regulares, comissões permanentes,

cujo processo de eleição foi realizado em dezembro de 2017 para o biênio 2018-2019. A

representação dos usuários têm representantes dos 40 Conselhos Locais ligados as Unidades

Básicas de Saúde, no exercício do controle social no SUS. Na área de Saúde do Trabalhador

foi reativada a Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora- CISTT

vinculada ao Conselho Municipal de Saúde 

O planejamento  ascendente,  estratégico  e  participativo  oportuniza  a  definição  de

prioridades, o acompanhamento e a avaliação das ações e serviços de saúde. Na perspectiva

de buscar soluções pactuadas (gestores, trabalhadores e usuários) para o enfrentamento dos

problemas e desafios do Sistema Único de Saúde no município de Arapiraca, realizou-se um

processo de construção coletiva do Plano Municipal de Saúde 2018-2021, fruto da dedicação

e esforço de todos os atores sociais

 A elaboração do PMS, utilizou as bases conceituais do Sistema de Planejamento do

SUS – “onde define-se como plano de saúde o instrumento que,  a  partir  de uma análise

situacional, apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro

anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas”. 

Traduz  as  responsabilidades  da  gestão  municipal  com a  execução  da  política  de

saúde com base nas prioridades estabelecidas para o quadriênio e significa um guia para o

planejamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, capaz de favorecer a

plena e efetiva consolidação do Sistema Único de Saúde em Arapiraca.
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2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Descrição Dados de identificação

Nome, UF, Código IBGE do município Arapiraca – AL – IBGE 2700300

Secretário Municipal de Saúde

Data da posse

Aurélia Magna Fernandes Dias

01/01/2017

Nome e endereço do órgão gestor Secretaria Municipal de Saúde

Rua: Samaritana, 1.185, Santa Edwiges

Arapiraca – AL

CEP 57310-245

Telefone e endereço eletrônico (82) 3529-2847 email 

saudearapiraca@yahoo.com.br

Período inicial e final da gestão 2017-2020

CNES da Secretaria Municipal de Saúde 2005425

Conselho Municipal de Saúde Lei 2766 de 17/10/2011

Região de Saúde 2º Macro Região de Saúde e 7° Região de Saúde

População Residente – IBGE – Censo 

2012

218.140 Habitantes 

População estimada 2017 234.185 Habitantes 

Área de unidade territorial (km²) 352,000

Densidade demográfica (hab/km²) 600,83

2.1. Estrutura da Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca como órgão executor da política de

saúde possui a missão de:

“Contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  através  da

consolidação do Sistema Municipal de Saúde, capaz de garantir a todos os cidadãos o

acesso  às  ações  de  promoção  e  recuperação  da  saúde  dentro  dos  princípios  da

integralidade, equidade e controle social”.

A Prefeitura  Municipal  da  Arapiraca  passou  por  uma  mudança  em  sua  estrutura

organizacional com a publicação da Lei 2.994 de 10 de abril de 2014. A Secretaria de Saúde
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possui  uma  composição  administrativa-organizacional  que  contempla  órgãos  colegiados

(Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas), órgãos de

direção superior,  órgãos  de  apoio  e  de execução intermediária.  O desenho organizacional

contempla  a  estrutura  básica  da  SMS  destacando  as  Superintendências  e  respectivos

departamentos e coordenações responsáveis pela condução e execução das políticas de saúde.

Figura 01 . Organograma da Secretaria Municipal de Saúde

Fonte: Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa – SMS Arapiraca.
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3. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Plano de Saúde é o instrumento que a partir de uma análise situacional, apresenta as

intenções e  os resultados  a  serem buscados no período de 4 (quatro)  anos,  expressos em

Diretrizes,  Objetivos e  Metas.  Deve ser a expressão das políticas e dos compromissos da

saúde do município.

A proposta de definição das prioridades do Plano Municipal de Saúde de Arapiraca

para o quadriênio 2018-2021 foi de construção coletiva em um processo de planejamento

ascendente,  estratégico  e  participativo  coordenado pela  Superintendência  de  Planejamento

Estratégico e Gestão Participativa- SUPGEP da Secretaria Municipal de Saúde.

Enfrentamos  os  desafios  de  construir  coletivamente  o  PMS  2018-2021  com  a

mobilização  dos  diversos  atores  sociais  (usuários,  trabalhadores  de  saúde,  prestadores  e

gestores)  em um amplo  trabalho  junto  às  equipes  de  100% das  Unidades  Básicas  e  das

Unidades Especializadas com atendimento continuado aos usuários do SUS, para participação

efetiva no processo de definição das prioridades da saúde para o quadriênio.

A metodologia contemplou diversas etapas de trabalho e contou com o envolvimento

imprescindível  da  Gestão,  equipe  técnica  do  nível  central  e  local  da  Secretaria  e  dos

Conselhos de Saúde, assim sintetizada:

1ª Etapa - Formulação e apresentação da proposta de definição do PMS 2018-2021;

2ª Etapa - Sensibilização da equipe da SMS para condução do processo e formação

das comissões;

3ª Etapa - Apresentação da proposta de construção do PMS ao Conselho Municipal

de Saúde;

4ª Etapa – Seminário de sensibilização das equipes de nível local para participação no

processo;

5ª Etapa- Seminário de sensibilização dos Agentes Comunitário Saúde - ACS para

participação no processo;

6ª Etapa - Oficinas de Planejamento Local;

7ª Etapa - Oficina de Planejamento Estratégico: Consolidação das propostas do PMS

2018-2021

8ª Etapa - Plenária Final de Construção Coletiva do Plano Municipal de Saúde 2018-

2021;

9ª Etapa - Consolidação das propostas deliberadas - Relatório Final;
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10ª Etapa - Elaboração do Plano Municipal de Saúde 2018-2021.

O  Plano  Municipal  de  Saúde  constitui-se  numa  importante  ferramenta  de

planejamento  estratégico  para  atendimento  às  necessidades  de  saúde  da  população  e  de

qualificação da gestão. 

3.1. Processo de Construção Coletiva

1ª Etapa - Formulação e apresentação da proposta de definição do PMS 2018-2021.

Objetivos:

 Propor a construção coletiva do Plano Municipal de Saúde de Arapiraca 2018-2021;

 Apresentar a proposta de trabalho à Gestão;

A  equipe  técnica  da  Superintendência  de  Planejamento  Estratégico  e  Gestão

Participativa,  elaborou  a  proposta  de  construção  coletiva  com  base  no  planejamento

estratégico e  participativo e na experiência  técnica de condução de ações sistemáticas  de

planejamento com  a metodologia de trabalho participativa.

 2ª Etapa – Sensibilização da equipe da SMS para condução do processo e formação das

Comissões.

Objetivos:

 Apresentar ao Secretário de Saúde o Plano de Trabalho, contemplando o orçamento

financeiro;

 Sensibilizar  a  equipe  técnica  da  Secretaria  para  participação  no  processo  de

planejamento ascendente, estratégico e participativo;

 Formar as Comissões de Trabalho para realização do processo de construção coletiva

do PMS.

Nesta etapa foi apresentada a metodologia de trabalho, destacando a importância do

trabalho em equipe para o alcance dos objetivos, incluindo o cronograma de realização das

Oficinas  Locais  de Planejamento com a proposta  de condução por  três  técnicos  em cada

oficina.  O  Plano  de  Trabalho  foi  validado  pela  Gestora  da  Saúde  e  equipe  técnica  da

secretaria, com a definição de realização das Oficinas Locais e responsáveis pela condução

para atuação como facilitadores e relatores nas referidas oficinas.
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Figura 2.  Equipe da SMS

 

Fonte: Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa – SMS Arapiraca.

3ª Etapa - Apresentação da proposta de construção do PMS ao Conselho Municipal de Saúde.

Objetivos: 

• Sensibilizar  os  Conselheiros  de  Saúde  para  participação  ativa  no  processo  de

construção coletiva do Plano Municipal de Saúde;

• Apresentar a metodologia de trabalho, cronograma de atividades e de realização das

oficinas de planejamento local;

A exposição da proposta foi pauta da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde no

dia 7 do mês de julho de 2017, com ênfase na importância da participação dos Conselheiros

Locais  e  Municipais  de  Saúde  no  processo  de  definição  das  prioridades  em  saúde  do

quadriênio e nas Oficinas Locais de Planejamento.

4ª  Etapa-  Seminário  de  Sensibilização  das  equipes  de  nível  local  para  participação  no
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processo. 

Objetivos: 

• Sensibilizar  os  profissionais  de  saúde  para  participação  ativa  nas  oficinas  de

planejamento local;

• Definir a elaboração e apresentação da análise situacional pelas equipes das Unidades

de Saúde

• Propor  a  construção  coletiva  do  PMS de  Arapiraca  para  o  quadriênio  2018-2021,

utilizando o planejamento estratégico, ascendente e participativo.

Contamos com a participação de gerentes e de profissionais das equipes de Saúde da

Família  onde  ocorreu  a  apresentação  da  Análise  Situacional  do  município  pelas

Superintendências de Planejamento, Atenção à Saúde, Gestão do Trabalho e Vigilância em

Saúde, bem como o repasse das orientações e subsídios para a elaboração e apresentação pelas

equipes  de  saúde  locais  da  Análise  Situacional  da  área  de  abrangência  das  Unidades  de

Saúde.

Figura 3. Seminário de Sensibilização das Equipes de Nível Local

Fonte:  Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa – SMS Arapiraca.
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5ª Etapa- Seminário de sensibilização dos ACS para participação no processo.

Objetivos: 

• Sensibilizar os Agentes Comunitários de Saúde para participação ativa nas oficinas de

planejamento local

• Enfatizar a importância da mobilização da comunidade local;

• Propor a atuação como agentes multiplicadores junto aos demais;

• Apresentar a metodologia de condução das Oficinas Locais e de elaboração da Análise

Situacional da área de abrangência da Unidade de Saúde .

Seminário realizado em 20 de julho de 2017, com a participação de dois ACS por

equipe  (total  de  135  ACS),  gestora  e  equipe  técnica  onde  discutimos  a  importância  de

mobilização e participação da população no processo de identificação das necessidades de

saúde e de propostas de solução para o enfrentamento das dificuldades e desafios no acesso

dos usuários ao Sistema de Saúde.

Figura 4.  Seminário de sensibilização dos ACS

Fonte:  Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa – SMS Arapiraca.
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6ª Etapa – Oficinas de Planejamento Local.

Objetivos:

 Implementar  a  participação  das  equipes  das  Unidades  de  Saúde,  buscando  a

compreensão da importância do processo de planejamento e programação local;

 Trabalhar com base nas Diretrizes: Atenção à Saúde, Vigilância em Saúde e Gestão

em Saúde;

 Possibilitar a apresentação pelas equipes de saúde da Análise Situacional de Saúde

nas Oficinas;

 Identificar a partir da Análise Situacional os problemas e propostas de solução;

 Possibilitar a participação dos diversos atores sociais na definição das prioridades

do setor saúde.

 Definir  os  representantes  da  área  de  abrangência  das  Unidades  de  Saúde  na

Plenária Final

Público  Alvo:  trabalhadores  da  saúde,  conselheiros  de  saúde,  lideranças

comunitárias,  representantes  dos  grupos das  Unidades  Básicas  de Saúde – UBS, Escolas,

Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, Igrejas, entre outros.

Realizadas  nos  meses  de  agosto  e  setembro  sob  coordenação  dos  técnicos  das

superintendências da SMS, com utilização de metodologia participativa e problematizadora.

Oportunizou um debate amplo sobre as questões de saúde locais a partir da apresentação da

Análise Situacional pela equipe de saúde da unidade com a identificação dos problemas e

propostas de soluções na Atenção à Saúde, Vigilância em Saúde e Gestão em Saúde. 

 Foram  realizadas de 45 Oficinas Locais de Planejamento:

 40 em Unidades Básicas de Saúde – 100%;

 05 em Unidades  de  Referência  (CAPS,  CAPS-AD,  CTA,  CEMFRA, TRATE).

Totalizando cerca de 2.000 participantes.

As propostas foram formuladas nas Oficinas Locais e descritas por Diretriz:

228 relacionadas à Atenção à Saúde, 110 da Vigilância em Saúde e 293 da Gestão em Saúde,

totalizando 631 proposições. 
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Figura 5.  Oficinas de Planejamento Local

Fonte:  Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa – SMS Arapiraca.
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7ª Etapa - Oficina de Planejamento Estratégico: Consolidação das propostas do PMS 2018-

2021.

Objetivos:

 Socializar as propostas formuladas nas Oficinas de Planejamento Locais;

 Consolidar  as  propostas  que  serão  deliberadas  na  Plenária  Final  por  Grupo  de

Trabalho;

 Apresentar  a  organização  dos  trabalhos  de  grupos,  metodologia  e  equipe  de

facilitadores do processo.

Realizada em 28 de setembro de 2017 com a participação da gestora e equipe técnica

da secretaria, onde foi apresentado o consolidado das propostas por diretriz e a organização

dos grupos de trabalho para  a Plenária Final.

8ª Etapa – Plenária Final de Construção Coletiva do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e

V Mostra de Experiências Exitosas em Saúde. 

Objetivos:

 Consolidar o processo de construção coletiva do PMS 2018-2021;

 Promover um debate amplo das questões de saúde para fortalecimento do Sistema

Único de Saúde;

 Apreciar e ampliar as propostas advindas das Oficinas Locais de Planejamento; 

 Definir as principais prioridades da Gestão da Saúde para o quadriênio.

 Expor,  divulgar  e  valorizar  as  experiências  exitosas  realizadas  por  nossos

profissionais de saúde do SUS Arapiraca.

 A  Plenária  Final  de  Construção  Coletiva  do  Plano  Municipal  de  Saúde  de

Arapiraca/AL-  2018-2021  aconteceu  no  período  entre  23  e  24  de  Outubro  de  2017,  no

Levino's  Hall  e  contou  com  a  participação  de  430 pessoas,  de  diversos  segmentos

representativos do setor saúde e de outras instâncias,  para a definição das prioridades da

gestão em saúde em prol da melhoria da qualidade e do acesso dos usuários do SUS.

Nº de Participantes por segmento:

 Trabalhador em Saúde – 287

 Usuário do SUS – 86

 Participantes/Observadores - 57

 Total – 430
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A  coordenação  da  Plenária  ficou  a  cargo  da  Superintendência  de  Planejamento

Estratégico e Gestão Participativa, destacando-se a participação das demais superintendências,

Prefeito, Gestora da Saúde, trabalhadores do SUS e Conselheiros de Saúde. A Plenária foi

avaliada através do preenchimento de 146 questionários, que correspondem ao universo de

36,5% do total de participantes.

Figura 6. Plenária Final de Construção Coletiva do Plano Municipal de Saúde 2018-2021
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Fonte:  Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa – SMS Arapiraca.



Figura 7. Plenária Final de Construção Coletiva do Plano Municipal de Saúde 2018-2021
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Fonte:  Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa – SMS Arapiraca.



V Mostra de Experiências Exitosas em Saúde 

Objetivo:

 Identificar as experiências bem-sucedidas na Saúde Pública de Arapiraca;

 Divulgar e valorizar o trabalho da saúde. 

A V Mostra contou com a inscrição de 82 trabalhos, desses, 05 foram aprovados na

modalidade de comunicação oral e 50 na modalidade pôster. Os trabalhos foram avaliados

previamente  por  uma  Comissão  Avaliadora  composta  por  técnicos  das  diversas  áreas  da

saúde.  Foram  utilizados  na  avaliação  os  critérios  de  concordância  e  ortografia  textual,

relevância e pertinência da experiência, consistência e coerência das ideias apresentadas e

conclusões fundamentadas.

Figura 8. V Mostra de Experiências Exitosas em Saúde 
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Fonte:  Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa – SMS Arapiraca.



9ª Etapa – Consolidação das propostas deliberadas – Relatório Final.

Objetivos:

 Sistematizar  as  prioridades  definidas  na  Plenária  Final  de  Construção Coletiva  do

Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2018-2021.

 Definir as metas das propostas deliberadas junto às áreas técnicas correspondentes.

Nessa etapa foram revisadas as propostas para definição do eixo correspondente com

encaminhamento para as equipes técnicas das superintendências estabelecerem as metas

conforme pactuações específicas das áreas técnicas.

10ª Etapa – Elaboração do Plano Municipal de Saúde 2018-2021.

Objetivos:

 Estabelecer o compromisso da gestão municipal com a população no atendimento as

ações  prioritárias  definidas  no  processo  de  planejamento  ascendente,  estratégico  e

participativo;

 Instrumentalizar a gestão no direcionamento das ações de saúde a serem realizadas no

quadriênio 2018-2021;

 Fortalecer e consolidar o Sistema Único de Saúde no município de Arapiraca.

 A elaboração do documento oficial  ocorreu com a participação de todas  as áreas

técnicas, sendo consolidado pela Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão

Participativa que finalizou o PMS para apreciação do Conselho Municipal de Saúde.
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4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA

4.1 Contextualização 

Arapiraca é um município brasileiro localizado no estado de Alagoas, distante cerca de

128km da capital. Sua população foi estimada em 234.185 habitantes pelo IBGE em 2017,

sendo assim, o segundo mais populoso do estado de Alagoas. 

A cidade localiza-se exatamente no centro do estado, o que a torna uma importante

rota para as mais  variadas  áreas  das  cidades  circunvizinhas  e   demais cidades. Compõe a

segunda região metropolitana de Alagoas, criada em 01 de dezembro de 2009,  pela  Lei

Complementar 27/2009, junto com mais 19 municípios,   Campo Grande,  Coité do Noia,

Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro de

Anadia, Olho d’Água Grande, São Sebastião, Taquarana, Traipu, Palmeira dos Índios, Estrela

de Alagoas, Belém, Tanque d’Arca, São Brás e Jaramataia.

Figura 9. Mapa das Regiões de Saúde do Estado de Alagoas 

Fonte: SESAU. 

O desenvolvimento da cidade se deu princialmente na década de 70, quando a cultura

da produção de fumo, o antigamente conhecido "Ouro Verde", uma das principais atividades

econômicas da época na região, elevou a cidade a categoria de “Capital Brasileira do Fumo”.
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A partir do final da década de 90 houve um declínio na produção fumageira, o que contribuiu

para o desenvolvimento de um modelo diversificado de economia. 

Atualmente, a cidade conta com várias empresas de grande porte e inúmeras empresas

de pequeno porte que dão grande impulso na economia local. A cidade vem se destacando por

ser uma das que mais vem gerando empregos em todo o território nacional. De acordo com

dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do

Trabalho e Emprego – MTE, Arapiraca foi o quarto maior gerador de empregos com carteira

assinada no país em 2015, e de acordo com o MTE, a cidade gerou 2.076 empregos em 2016.

Tabela 1. Características de Arapiraca.

Fonte: Wikipédia, 2018. 

O Produto Interno Bruto - PIB de Arapiraca é o maior  de sua microrregião. Nos dados

do IBGE de 2012 o município  possuía R$ 2 bilhões e 416  milhões de reais no seu Produto

Interno  Bruto. Desse  total 320.422 mil  reais são  de impostos sobre produtos líquidos de

subsídios e seu PIB per capita é de aproximadamente 11.079,00 reais.

4.2 História

Embora a cidade de Arapiraca pareça ser uma cidade recente, há registros de que, por

volta de 1848, as terras arapiraquenses pertenciam a Marinho Falcão. Este as vendeu para

Amaro da Silva Valente, que passou a habitá-las junto com sua família. Algum tempo depois,

o genro de Amaro da Silva, Manoel André Correia, foi adentrando as terras, até que descobriu
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uma planície fértil e rica em árvores frondosas, principalmente a que dá nome a cidade, a

"Arapiraca - palavra que tem origem indígena e significa “ramo que o periquito visita”

trata-se de uma espécie de angico branco, muito comum no agreste e sertão de Alagoas”. Foi

embaixo  da  Arapiraca, localizada as margens  do Riacho Seco, que  Manoel André Correia

descansou e teve a ideia de construir uma cabana.

O fundador   junto  com a  família,  assim que se instalou, deu início ao cultivo de

mandioca, feijão, milho e algodão; gradativamente as terras foram povoadas por seus parentes

que se instalaram na região. Uma trilha foi aberta para facilitar o escoamento da produção, e

os produtos agrícolas eram levados para os povoados próximos. 

No ano de 1855, a esposa de Manoel André faleceu, e em sua  homenagem, no ano de

1864, sobre sua sepultura, construiu a capela de Santa Cruz e escolheu como padroeira Nossa

Senhora do Bom Conselho (Padroeira até hoje).  Em 1875 houve a  construção das  primeiras

casas num lugar que foi denominado de “Quadro de Arapiraca”.

Figura 10. Antiga Feira de Arapiraca e Igreja ao fundo.

Fonte: historiadealagoas.com.br, 2018.

Em  1880, o  povoamento   ganhou   um  novo e  importante  habitante,  o  Coronel

Esperidião Rodrigues da Silva (sobrinho de Manoel André), ele empreendeu muitas lutas pelo

desenvolvimento  e  emancipação  local, junto  a  Florêncio  Apolinário, e a partir de 1912,

iniciaram  uma  campanha pela  emancipação de  Arapiraca, que pertencia  a Limoeiro de

Anadia.  Foram  vários  anos de  luta  enfrentados pacientemente  pelo líder  da  campanha,

realizando reuniões e organizando subsídios para provar que o distrito de Arapiraca, poderia
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sobreviver emancipado. Enfrentou inclusive dificuldades para o deslocamento, convém frisar

que naquela época ainda não existia automóvel no interior e as exaustivas viagens à capital do

estado, eram realizadas à cavalo por Esperidião Rodrigues que  tinha que  inevitavelmente

passar por Limoeiro de Anadia, cujas lideranças políticas envidavam esforços tentando a todo

custo obstruir o trabalho e a tramitação do processo de emancipação do distrito de Arapiraca.

O panorama começa a clarear com a presença oportuna do Deputado Odilon Auto que

acompanhando o sacrifício de Esperidião Rodrigues, resolveu apoiar e defender a causa da

Emancipação  Política do  então distrito. Foi uma  tarefa árdua  enfrentada pelo Deputado

Odilon Auto, que durante meses se empenhou com toda capacidade de trabalho, pela justa

causa da emancipação do Distrito de Arapiraca, contrariando os interesses dos políticos  de

Limoeiro de Anadia. Após vários debates e discussões acaloradas, o Projeto de Lei nº 1009,

foi finalmente aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governador Dr. José

Fernandes Lima, no dia 30 de Maio de 1924. 

Depois da criação do município houve um tempo para a organização do poder local e

a construção  da  sede. No dia 30 de  outubro de  1924 ocorreu a  festa de emancipação de

Arapiraca.

4.3 Expansão e urbanização

Desde o processo de emancipação, Arapiraca passou por longo processo de ocupação e

expansão e teve a produção do fumo como a principal atividade  econômica; a chegada da

empresa  Camilo Collier para construir a  estrada de  ferro, na década de  40 intensificou as

atividades  comerciais,  favorecendo a ampliação  de moradias e  levando  a formação  dos

primeiros bairros residenciais. 

Por sua localização estratégica, Arapiraca tornou-se fluxo de circulação entre os de-

mais municípios da região, favorecendo as atividades econômicas diversificadas. 

A partir  da década de 70, por conta da grande área plantada de fumo, que gerou um

excesso do produto nas pequenas indústrias de beneficiamento do tabaco que havia na região,

e a consequente diminuição no preço, seguiu-se um ciclo de decadência da fumicultura. Desde

a década de 80, experimenta um crescimento econômico com seu comércio (com destaque

para  a  tradicional feira-livre). A feira-livre  de  Arapiraca foi  propulsora para  expansão  e

desenvolvimento da economia local, fazendo parte da identidade do município até meados de

2004, quando a cidade reconfigurou o atual modelo em atendimento as novas  necessidades

urbanas, relocalizando-a no Mercado Municipal. 
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Arapiraca cresceu de forma desordenada e sem um  planejamento que gerenciasse a

expansão física e urbana do território, tendo um  inchaço  da  zona urbana a partir do fluxo

migratório da zona rural, esse processo trouxe consequências negativas que foram agravando

os  problemas  sociais,  dentre  eles, o aumento de  favelas, cortiços.  Porém,  muito  se tem

investido em projetos habitacionais no  município, a exemplo  dos conjuntos  residenciais:

Jardim das Paineiras, Brisa do Lago e Nossa Senhora Aparecida. 

Atualmente a cidade vivencia os efeitos da globalização e vem se firmando como um

polo regional, contando com algumas indústrias instaladas, mas destaca-se pela forte presença

de empresas  distribuidoras.  Conta  também  com espaços  de lazer e prática de  esportes

inaugurado  em 2011, o  Bosque  das Arapiracas e o  Ginásio  de Esportes  João Paulo II,

inaugurado em 2012, ambos fazem parte de um projeto de intervenção urbanística e social. A

obra  possui  drenagem,  pavimentação,  jardinagem,  academias  de  ginástica  ao  ar  livre,

ciclovias, pistas para caminhadas em torno de cinco mil mudas de árvores nativas e plantas

ornamentais plantadas para embelezar ainda mais o local. 

A área conhecida antigamente como Açude DNOCS, Departamento Nacional de Obras

Contra a Seca, passou por um processo de despoluição  do lago, com obras de paisagismo e

urbanização  no  entorno,  transformando-se  no  Lago  da  Perucaba  que também oferece

possibilidade  de  práticas  esportivas  e  lazer, dispondo ainda  de  um  planetário  digital,

considerado um dos mais modernos do Brasil,  inaugurado  em 2012. O  município  conta

também   com  uma  ampla   rede  de  bibliotecas  digitais   construídas  em  várias  praças

arapiraquenses denominadas de "Arapiraquinhas",  que além de promover a convivência das

comunidades, amplia  a possibilidade de acesso  à  leitura,  a  atividades de lazer e acesso  a

informação. 

Em 2013, foi inaugurado o primeiro Shopping da cidade, o Garden Shopping com di-

versas lojas, praça de alimentação e cinema, que movimenta bastante a economia local, além

de ser mais uma opção de lazer. 

O município segue com seu crescimento acelerado, se expandindo para todos os lados,

mas agora com um diferencial, de forma planejada. A “capital do Agreste”, como é conhecida,

engrenou  em   uma  escala  ascendente  do  ponto  de  vista  social   e  econômico,  aliando

desenvolvimento com planejamento. A região Norte, às margens da AL-110, se transformou

depois da duplicação  da pista, expandindo  a  economia  para essa área. A  região  Sul teve

expansão com construção  de  conjuntos  habitacionais populares,  bem  como condomínios

residenciais de alto padrão. 
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Um estudo sobre a Lei de Regularização de Loteamentos vem sendo realizado para

poder fazer relocações na linha de perímetro urbano da cidade; na prática, isso significa dizer

que lugares que, hoje, são considerados zona rural passarão a pertencer à zona urbana. 

Figura 11. Planetário de Arapiraca.

Fonte:Wikipédia, 2018.
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5.  ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

De acordo com o Plano Diretor  de  Regionalização – PDR do estado de  Alagoas,

Arapiraca é o município sede da 2ª Macrorregião de saúde, formada por 46 municípios, sendo

também sede da 7ª Região de Saúde, composta por 17 municípios,  referência para os serviços

de  média  e  alta  complexidade  ambulatorial  e  hospitalar  no  atendimento  de  cerca  de  56

municípios. 

O  Sistema  de  Saúde  do  município  de  Arapiraca  é  composto  por  um conjunto  de

organizações (públicas e/ou privadas) voltadas para a produção de bens e serviços com o

objetivo de promover, prevenir, assistir e reabilitar a saúde das pessoas e da população.

Figura 12. Organização do Sistema Municipal de Saúde

A rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS, cadastrados no

Sistema   de   Cadastramento   Nacional   de  Estabelecimentos   de   Saúde   –  SCNES.

Corresponde a 110 (cento e dez) estabelecimentos de saúde de gestão municipal e 10(dez)

estabelecimentos de saúde de gestão estadual. 

28

Fonte:  Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa – SMS Arapiraca.



UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Arapiraca dispõe de 03 Postos de Saúde e 37 Unidades Básicas de Saúde, no quadro 

abaixo estão expostas as informações sobre as unidades de saúde.

Quadro 1. Unidades de Saúde

NOME CNES ENDEREÇO Nº 
E.S.F.

Nº
PACS

Nº E.S.B.

1º CENTRO DE 
SAÚDE

2004941 RUA MUNIZ FALCÃO, 
Nº 27 - BAIRRO SÃO LUIZ

CEP 57301-280  
ZONA URBANA

02 - 01

2º CENTRO DE 
SAÚDE

2005239 RUA EXPEDICIONÁRIOS
BRASILEIROS, S/N

BAIRRO BAIXA GRANDE
CEP 57311-250   
ZONA URBANA

03 - 02

3º CENTRO DE 
SAÚDE DR. JOSÉ 
RIBEIRO

2004798 RUA JOSÉ JAILSON
ALVES, S/N

BAIRRO SANTA
EDWIGES

CEP 57310-340    
ZONA URBANA

03 - 03

4º CENTRO DE 
SAÚDE 
FRANCISCO 
PEREIRA LIMA

2005921 RUA N. Srª. DA SALETE,
Nº 1003

BAIRRO ITAPUÃ
CEP 57312-390    
ZONA URBANA

04 - 01

5º CENTRO DE 
SAÚDE DR. 
UBIRATAN 
PEDROSA 
MOREIRA

2004801 RUA GERALDO
BARBOSA, Nº 60

BAIRRO CENTRO
CEP 57300-090    
ZONA URBANA

- 02 -

U.B.S. BAIXA DA 
ONÇA SERAPIÃO 
JOSÉ DA SILVA

2005174 POVOADO BAIXA DA
ONÇA, Nº 12

BAIRRO BAIXA DA
ONÇA

CEP 57317-100    
ZONA RURAL

01 - 01

U.B.S. 
BANANEIRAS DRª.
CÉLIA MARIA 
BARBOSA

2004852 RUA SÃO JOSÉ, S/N
BAIRRO BANANEIRAS

CEP 57317-400    
ZONA RURAL

01 - 01

U.B.S. BATINGAS 
ERASMO 
GALDINO

2004909 AV. N. SRª. DAS GRAÇAS,
Nº 01 – 

BAIRRO BATINGAS
CEP 57317-500    

02 - 02
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ZONA RURAL
U.B.S. BOA VISTA 
ALMIR DE 
ALMEIDA

2004879 RUA LEÔNCIO SALU, S/N
BAIRRO BOA VISTA

CEP 57303-230    
ZONA URBANA

02 - 02

U.B.S. BOM 
SUCESSO

6438679 RUA ALVORADA, Nº 22
BAIRRO BOM SUCESSO

CEP 57309-090    
ZONA URBANA

03 - 02

U.B.S. BRISA DO 
LAGO FERNANDO
LOURENÇO

6964567 CONJ. RESIDENCIAL
BRISA DO LAGO S/N

CEP 57303-765 
ZONA URBANA

02 - 01

USF BAIXÃO 6669344 R. SANTOS DUMONT, 416
BAIRRO BAIXÃO

CEP 57305-420 
ZONA URBANA

02 01

U.B.S. COHAB 
NOVA JOSÉ 
BARBOSA LEÃO

2005085 RUA PÃO DE AÇUCAR,
Nº 90

BAIRRO PLANALTO
CEP 57308-370    
ZONA URBANA

03 - 02

U.B.S. CANÃA 2004844 POVOADO CANÃA, S/N
BAIRRO CANÃA
CEP 57317-900    
ZONA RURAL

02 - 01

U.B.S. 
CANGANDÚ

2005077 VILA CANGANDÚ, S/N
BAIRRO CANGANDU

CEP 57318-100    
ZONA RURAL

01 - 01

U.B.S DE 
CACIMBAS DR. 
JUDÁ 
FERNANDES 
LIMA

2005301 RUA VEREADOR
BENÍCIO ALVES DE

OLIVEIRA, Nº 395
BAIRRO CACIMBAS

CEP 57304-510    
ZONA URBANA

03 - 03

U.B.S. 
CANAFÍSTULA

2004828 RUA JOSÉ FERN. LOPES
S/N 

BAIRRO CANAFÍSTULA
CEP 57302-150    
ZONA URBANA

03 - 01

U.B.S. CAVACO 
DR. JOSÉ 
FERNANDES

2005328 RUA JOSÉ MONT. DA
SILVA, S/N

BAIRRO CAVACO
CEP 57306-460    
ZONA URBANA

01 - 01

U.B.S CAPIM 2005336 POVOADO CAPIM, S/N
CEP 57300-440    
ZONA URBANA

01 - 01
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U.B.S. CARRASCO 6750591 SÍTIO CARRASCO, S/N.
CEP 57300-100  
ZONA RURAL

01 - 01

U.B.S. DR. DANIEL
HOULY

3478920 RUA SANTA RITA, S/N
BAIRRO BRASÍLIA

CEP 57313-000    
ZONA URBANA

02 - 02

U.B.S VILA 
FERNANDES

2005220 POVOADO FERNANDES
S/N

01

U.B.S. PÉ LEVE 
VELHO / BOM 
JARDIM

2005182 SITIO PÉ LEVE VELHO,
S/N

CEP 57300-440    
ZONA RURAL

01 - -

PACS RIACHO 
SECO

6998720 R. ANTÔNIO FELICIANO,
1079

BAIRRO CANAFÍSTULA
CEP 57302-200 

ZONA URBANA

- 01 -

U.B.S. SENADOR 
ARNON DE MELO

7157894 R. CLAUDECI GREGÓRIO
DA SILVA, 25

SENADOR ARNON DE
MELO

ZONA URBANA

01 - 01

U.B.S ZELIA 
BARBOSA ROCHA
DR. EDLER LINS

2695812 RUA JOSÉ DE OLIVEIRA
LIMA, S/N

BAIRRO CAVACO
CEP 57300-100    
ZONA URBANA

02
-

01

U.B.S JOÃO 
PAULO II

7581882 RUA CAMILO COLLIER,
Nº 03, JOÃO PAULO II

01 01

U.B.S. JARDIM 
DAS PAINEIRAS

5753198 RUA ARAPIRACA, Nº 419
BAIRRO SENADOR NILO

COELHO
CEP 57300-970    
ZONA URBANA

- 01 -

U.B.S. LARANJAL 2004933 SITIO LARANJAL, S/N
CEP 57318-700    
ZONA RURAL

01 - -

U.B.S. MANOEL 
TELES

2004836 R. ANT. CAVALCANTE
GAMA, Nº 140

BAIRRO MANOEL TELES
CEP 57305-190    
ZONA URBANA

02 - 02

U.B.S NOSSA 
SENHORA 
APARECIDA

7905556 VILA APARECIDA S/N 01

U.B.S NILO 
COELHO

7851464 RUA FRANCELINO DE
BRITO , S/N, NILO

01 01
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COELHO
U.B.S. PAU 
D'ARCO

2005948 POVOADO PAU D'ARCO,
S/N

CEP 57319-100    
ZONA RURAL

01 - 01

U.B.S POÇÃO 3047113 SITIO POÇÃO, S/N
CEP 57319-300    
ZONA RURAL

01 - 01

U.B.S. 
PRIMAVERA DR. 
GERALDO LÚCIO 
DA SILVA

2004887 RUA PEDRO ALV.
CABRAL, S/N

BAIRRO PRIMAVERA
CEP 57304-070 

ZONA URBANA

03 - 02

U.B.S TEOTÔNIO 
VILELA

2005263 PRAÇA ANTÔNIO
CAETANO, Nº 26

BAIRRO TEOTÔNIO
VILELA

CEP 57311-570 
ZONA URBANA

01 - 01

U.B.S VERDES 
CAMPOS 

9041893 RUA JOSÉ CLEOCIDES
BARROS, S/N, VERDES

CAMPOS

02

U.B.S. VILA 
APARECIDA

2005212 POVOADO VILA
APARECIDA, S/N

CEP 57319-700 
ZONA RURAL

01 - -

U.B.S. VILA SÃO 
FRANCISCO

2005093 POV. VILA SÃO
FRANCISCO, S/N
CEP 57319-800    
ZONA RURAL

01 - 01

U.B.S. VILA SÃO 
JOSÉ

2004860 POVOADO VILA SÃO
JOSÉ, S/N

CEP 57318-600    
ZONA RURAL

01 - 01

Fonte: SMS Arapiraca.

Quadro 2. Unidades de Média e Alta Complexidade De Saúde 

NOME CNES ENDEREÇO

CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL NISE DA

SILVEIRA – CAPS.

2005247 AV. VICENTE NUNES DE ALBUQUERQUE,
Nº 611, BAIRRO CAITITUS

CEP 57311-250    ZONA URBANA

CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E
OUTRAS DROGAS – CAPS

AD

6903053 R. ANTÔNIO ESTÉVÃO DA SILVA, 380
BAIRRO JARDIM ESPERANÇA
CEP 57307-600 ZONA URBANA
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CENTRO DE MEDICINA
FÍSICA E REABILITAÇÃO

DE ARAPIRACA - CEMFRA

2005271 RUA ABRAÃO DE OLIVEIRA, Nº 471
BAIRRO CAVACO

CEP 57306-490    ZONA URBANA

CENTRO DE
ESPECIALIDADE

ODONTOLÓGICA JOSÉ
GLAUCIO  O. GOMES – CEO.

6288197 RUA MANOEL FRANCISCO CAZUZA, S/N
BAIRRO SANTA EWIGES

CEP 57310-340    ZONA URBANA

CENTRO DE TESTAGEM E
ACONSELHAMENTO – CTA.

5183529 RUA JORNALISTA JOSÉ OLAVO BISPO Nº
120

BAIRRO CENTRO
CEP 57300-520    ZONA URBANA

CENTRO DE REFERÊNCIA
EM SAÚDE DO

TRABALHADOR NELSON
VICENTE ROSA – CEREST.

3297306 RUA ABRAÃO DE OLIVEIRA, S/N
BAIRRO CAVACO

CEP 57312-250    ZONA URBANA

CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOSES – CCZ

6753949 RODOVIA  AL 220

CENTRO DE
REABILITAÇÃO E

REINTEGRAÇÃO DE
CRIANÇAS COM AUTISMO-

TRATE

7042434 R. ABRAÃO DE OLIVEIRA, 417
BAIRRO CAVACO

CEP 57306-490  ZONA URBANA

UNIDADE ESPECIALIZADA
- CRIA

2004968 RUA JOSÉ JAILSON NUNES, S/N
BAIRRO SANTA EDWIGES

CEP 57310-340    ZONA URBANA

BANCO DE LEITE HUMANO
IVETE FRANÇA LIMA –

BLH.

6050654 RUA PADRE CICERO, S/N
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-040    ZONA URBANA

REDE DE FRIO 7003390 R. EXPEDICIONÁRIOS BRASILEIROS, 1850
– BAIXA GRANDE

AMBULATÓRIO DE
FERIDAS DE ARAPIRACA-

AL

- RUA JOSÉ JAILSON NUNES, S/N
BAIRRO SANTA EDWIGES

CEP 57310-340    ZONA URBANA

LABORATÓRIO MUNICIPAL
DE ARAPIRACA – LMA-

2005158 R. MARIA GERVAN P. DE MELO, 59 –
CENTRO

HEMOCENTRO DE
ARAPIRACA - HEMOAR

2720019 RUA GERALDO BARBOSA, Nº 49
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-090    ZONA URBANA

COMPLEXO REGULATÓRIO
DE ARAPIRACA ALAGOAS

5604540 RUA EXPEDICIONÁRIOS BRASILEIROS,
Nº 1.850 BAIRRO BAIXA GRANDE
CEP 57307-295    ZONA URBANA

CENTRAL DE
ABASTECIMENTO

- R. EXPEDICIONÁRIOS BRASILEIROS, 1850
– BAIXA GRANDE
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FARMACÊUTICO - CAF

FARMÁCIA DE
MEDICAMENTOS

EXCEPCIONAIS - FARMEX

- R. EXPED. BRASILEIROS, 1850 – B.
GRANDE

UNIDADE DE EMERGÊNCIA
DR. DANIEL HOULY

3015408 RODOVIA AL 220, KM 5 S/N
BAIRRO PLANALTO

CEP 57300-970    ZONA URBANA

ESPAÇO NASCER –
UNIDADE DE REFERÊNCIA

À GESTANTE DE ALTO
RISCO E PEDIATRIA

7528787 RUA FLORACI DA SILVA 45 ALTO DO
CRUZEIRO

SERVIÇO DE ATENÇÃO
DOMICILIAR - SAD

6964567

6438679

RUA PROJETADA, S/N
OLHO DAGUA DOS CAJUZINHOS

CEP 57303765 
RUA ALVORADA, n° 22

BOM SUCESSO
CEP 57309090 

ACADEMIA PROFESSOR
CÍCERO SANTOS

9027580 LAGO DA PERUCABA - ANTONIO DE
LIMA NETO, S/N

ANTONIO DE LIMA NETO
CEP 57310245 ZONA URBANA

ACADEMIA RICARDO
AMORIM

9085017 RUA JOSE CLEOCIDES BARROS, S/N
VERDES CAMPOS

CEP 57303042 ZONA URBANA
Fonte: SMS Arapiraca.

Quadro 3. Composição da Rede Privada de Serviços de Saúde do Município

NOME CNES ENDEREÇO

SOCIEDADE BENEFICENTE
NOSSA SENHORA DO BOM

CONSELHO – HOSPITAL
REGIONAL DE ARAPIRACA

2005050 RUA SÃO FRANCISCO, Nº 154
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-080    ZONA URBANA

CENTRO HOSPITALAR
MANOEL ANDRÉ LTDA -

CHAMA

2005417 RODOVIA AL 220 KM 04, S/N
BAIRRO  ZONA INDUSTRIAL

CEP 57300-440    ZONA URBANA

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
TEODORA ALBUQUERQUE -

ITA

2005123 ROD SEN TEOTONIO VILELA KM 06, S/N -
BOM JARDIM

CEP 57311650 ZONA RURAL

CASA DE SAÚDE E
MATERNIDADE AFRA

BARBOSA LTDA
2004976

RUA ESPERIDIÃO RODRIGUES, Nº 98
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-060    ZONA URBANA

CASA DE SAÚDE E
MATERNIDADE NOSSA 2005026

RUA FERNANDES LIMA, Nº 312
BAIRRO CENTRO
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SENHORA DE FÁTIMA
LTDA

CEP 57300-070    ZONA URBANA

PRONTO TRAUMA
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

2005131 RUA PEDRO NUNES DE ALBUQUERQUE,
Nº 273

BAIRRO CAPIATÃ
CEP 57300-550    ZONA URBANA

HOSPITAL DOS OLHOS
SANTA LUZIA

6749720 AVENIDA DEPUTADA CECI CUNHA, N°
163

ALTO DO CRUZEIRO
CEP 57312485 ZONA URBANA

CLINICA IMAGEM LTDA 6235980 RUA SÃO DOMINGOS, Nº 115
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-240    ZONA URBANA

CLÍNICA JOÃO RAMALHO
LTDA

3609103 RUA BOA VISTA, Nº 356
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-030    ZONA URBANA

CLÍNICA NOSSA SENHORA
DO GUADALUPE

3800032 RUA MONSENHOR MACEDO, N° 83
CENTRO

CEP 57300370 ZONA URBANA

CLINICA ODONTOLÓGICA
NOSSA SRª. DO
GUADALUPE

3800032 RUA MONSENHOR MACÊDO, Nº 83
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-370    ZONA URBANA

CLÍNICA FISIO&SAÚDE 5653096 RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA

UNIDADE CARDIOLOGICA
DE ALAGOAS - UNICAR

3609170 RUA SÃO FRANCISCO, Nº 458
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-080    ZONA URBANA

UROCENTER 2005298 RUA ESPERIDIAO RODRIGUES, N° 98
CENTRO

CEP 57300060 ZONA URBANA

OTOMED ALAGOAS 2004984 RUA 30 DE OUTUBRO, N° 121
CENTRO

CEP 57300380 ZONA URBANA

CENTRO MÉDICO SANTA
FÉ LTDA

2005344 RUA ESPERIDIÃO RODRIGUÊS, Nº 125
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-060    ZONA URBANA

CENTRO DE REFERÊNCIA
EM UROLOGIA DE

ALAGOAS

2005298 RUA ESPERIDIÃO RODRIGUÊS, Nº 98
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-060    ZONA URBANA

CENTRO DE EQUOTERAPIA 7709005 RUA ESTUDANTE JOSE AUGUSTO VITAL,
N° 991

NOVA ESPERANCA
CEP 57316405 ZONA URBANA

CENTRO DE CITOLOGIA 6450601 RUA SÃO FRANCISCO, Nº 876A
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FEMININA LTDA ME -
CITOFEM

BAIRRO CENTRO
CEP 57300-080    ZONA URBANA

CENTRO DE END.
DIGESTIVA E

ULTRASSONOGRAFIA -
CEDUS

2786354 RUA SAO FRANCISCO, N° 84
CENTRO

CEP 57300080 ZONA URBANA

CENTRO MÉDICO SANTA
CECILIA

3047148 RUA MANOEL LEÃO, Nº 161
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-160    ZONA URBANA

CENTRO ALAGOANO DA
VISÃO

5660416 RUA ESPERIDIAO RODRIGUES, N° 205
CENTRO

CEP 57305400 ZONA URBANA

CENTRO ALAGOANO DA
VISÃO E AUDIÇÃO

6593984 RUA ESPERIDIAO RODRIGUES, N° 400
CENTRO

CEP 57300060 ZONA URBANA

INSTITUTO DA MULHER DO
AGRESTE- IMAGRE

7020252 RUA PEDRO NUNES DE ALBUQUERQUE,
N° 101

CENTRO
CEP 57300400 ZONA URBANA

INSTITUTO
OFTALMOLÓGICO DE

ALAGOAS LTDA

5480299 RUA FERNANDES LIMA, Nº 312
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-070    ZONA URBANA

INSTITUTO
OFTALMOLÓGICO DE

ALAGOAS - IOFAL 

5480299 RUA SAO FRANCISCO, N° 941
CENTRO

CEP 57300085 ZONA URBANA

ININS - INSTITUTO
INTEGRAL EM SAÚDE -

CENTRO OFTALMOLÓGICO 

6768458 RUA DR. PEDRO CORREIA, N° 433
CENTRO

CEP 57300400 ZONA URBANA

ANALISE LABORATÓRIO
LTDA

2005395 RUA SÃO FRANCISCO, Nº 582
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-080    ZONA URBANA

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS - LAC

7314671 RUA PEDRO NUNES DE ALBUQUERQUE,
N° 134

CENTRO
CEP 57300550

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS N. SRª

DE FÁTIMA

2004992 RUA SAO FRANCISCO, N° 470
CENTRO

CEP 57300080 ZONA URBANA

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

SANTA TEREZINHA DAS
ROSAS

5928788 AVENIDA PEDRO LEAO, N° 162
CENTRO

CEP 57300180 ZONA URBANA

LABORATÓRIO 2005409 AV RIO BRANCO, N° 480
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DIAGNÓSTICO CENTRO
CEP 57300190 ZONA URBANA

LABORATÓRIO DR.
EVILÁSIO

2005034 AVENIDA RIO BRANCO, N° 340
CENTRO

CEP 57300190 ZONA URBANA

LABORATÓRIO DR. JOSÉ
MENDES

2005042 AVENIDA RIO BRANCO, N° 334
CENTRO

CEP 57300190 ZONA URBANA

LABORATÓRIO SANTA
MÔNICA

6753973 RUA PADRE CICERO, N° 103
CENTRO 

CEP 57300040 ZONA URBANA

LABORATÓRIO DE
ANÁLISE CLÍNICA LIMA

DO VALE LTDA

3681912 RUA SÃO FRANCISCO, Nº 896
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-080    ZONA URBANA

LABORATÓRIO SANTA
MARIA

2005018 RUA MONSENHOR MACÊDO, Nº 199
BAIRRO CENTRO

CEP 2005-018    ZONA URBANA

LABORATÓRIO LACEL
LTDA

5660432 RUA FERNANDES LIMA, Nº 558
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-070    ZONA URBANA

LABORATÓRIO
DIAGNÓSTICO DE

ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
2005409

AV. RIO BRANCO, Nº 480
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-190    ZONA URBANA

NÚCLEO DE PREVENÇÃO E
DIAGNÓSTICO DO CÂNCER

LTDA

2005069 AV. FERNANDES LIMA, Nº 320
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-070    ZONA URBANA

SAÚDE LABORATÓRIO DE
ANÁLISES

6009948 RUA MANOEL LEÃO, 50
BAIRRO CENTRO

CEP 57300-160   ZONA URBANA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI
DE ARAPIRACA

2786346 AV. MINERVINA FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO, Nº 25
BAIRRO ITAPUA

CEP 57312-620    ZONA URBANA

ASSOCIAÇÃO DOS
DEFICIENTES FÍSICOS E

MENTAIS DE ARAPIRACA-
ADFIMA

7159463 RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER, N°
388

PRIMAVERA
CEP 57304240 ZONA URBANA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS EXCEPCIONAIS-

APAE

7127839 RUA SANTA RITA, N° 568
BRASILIA

CEP 57313005

CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR – 7º

AGRUPAMENTO

2010372 RODOVIA  AL 220 KM 02, S/N
BAIRRO NOVO HORIZONTE

CEP 57300-440    ZONA URBANA
Fonte: SMS Arapiraca.
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Existem ainda as unidades que são de gestão Estadual, não estando na base de dados

do município, são estas: as 04 Unidades móveis de nível pré-hospitalar na área de urgência,

03 Serviço de Motolâncias do SAMU, o Pronto Socorro Geral - Unidade de Emergência Dr.

Daniel  Houly,  o  Centro  de  Atenção  Hemoterapia  e  ou  Hematologia  -  Hemocentro  de

Arapiraca HEMOAR, e a Central de Regulação Médica das Urgências.

5.1. Redes de Atenção a Saúde

“As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são 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”. (Ministério da Saúde, 2010

– portaria nº 4.279, de 30/12/2010). 

As  Redes  de  Atenção  à  Saúde devem ser  estruturadas  a  partir  da  necessidade  de

enfrentamentos  e  de vulnerabilidade  da  população,  agravos ou doenças  que acometam as

pessoas  ou  a  população.  A implementação  das  RAS aponta  para  uma  maior  eficácia  na

produção de saúde, melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no espaço regional, e

contribui para o avanço do processo de efetivação do SUS. Após pactuação tripartite,  em

2011,  foram  priorizadas  as  seguintes  redes  temáticas:  Rede  de  Atenção  às  Doenças  e

Condições  Crônicas:  iniciando-se  pelo  câncer  (a  partir  da  intensificação  da  prevenção  e

controle do câncer de mama e colo do útero); Rede de Atenção Psicossocial (institui a Rede

de Atenção Psicossocial com transtorno mental e com necessidades decorrentes ao uso de

álcool e outras drogas); Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Cuidado à

Pessoa  com Deficiência;  Rede Cegonha,  que tem um recorte  de  atenção à  gestante  e  de

atenção à criança até 24 meses.

5.1.1. Rede de Atenção às Pessoas com Doenças e Condições Crônicas

O Ministério da Saúde através da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) propõe, em

2012, a construção da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, a qual corresponde

ao terceiro eixo do plano. Em 2013, através da Portaria Nº 252 DE 19 de fevereiro, institui a

Rede de Atenção as Pessoas com Doenças Crônicas, sendo essa portaria revogada um ano

depois, através da Portaria Nº 483, de 01 de Abril de 2014, que “Redefine a Rede de Atenção

à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e

estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado”.
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Considerando a necessidade de reorganizar a atenção à saúde da pessoa com doenças

crônicas, a Portaria Nº 483/2014, expõe as disposições gerais, objetivos e diretrizes da Rede:

“Art. 1º Esta Portaria redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização de

suas linhas de cuidado.

Art. 2º Para efeito desta Portaria, consideram-se doenças crônicas as doenças que apresentam

início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam múltiplas causas e

cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo

que, usualmente, não leva à cura.

Art. 3º São princípios da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas:

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;

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 de Atenção à Saúde das Pessoas

com  Doenças  Crônicas  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  por  meio  de  indicadores  de

estrutura, processo e desempenho que investiguem a efetividade e a resolutividade da atenção;

VIII  -  articulação  interfederativa  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, 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 de Atenção à  Saúde das
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Pessoas com Doenças Crônicas.

Art. 4º São objetivos da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas:

I -realizar a atenção integral à saúde das pessoas com doenças crônicas, em todos os pontos de

atenção,  através  da  realização  de  ações  e  serviços  de  promoção  e  proteção  da  saúde,

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção

da saúde; e

II - fomentar a mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da qualificação da atenção

integral às pessoas com doenças crônicas e da ampliação das estratégias para promoção da

saúde  da  população  e  para  prevenção  do  desenvolvimento  das  doenças  crônicas  e  suas

complicações.

A organização da Rede de Atenção às  Pessoas  com Doenças  Crônicas  tem por  objetivos

gerais:  

I - ampliar o acesso dos usuários com doenças crônicas aos serviços de saúde;

II - promover o aprimoramento da qualidade da atenção à saúde dos usuários com doenças

crônicas, por meio do desenvolvimento de ações coordenadas pela atenção básica, contínuas e

que busquem a integralidade e longitudinalidade do cuidado em saúde;

III -propiciar o acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos adequados em tempo oportuno,

garantindo-se a integralidade do cuidado, conforme a necessidade de saúde do usuário;

IV - promover hábitos de vida saudáveis com relação à alimentação e à atividade física, como

ações de prevenção às doenças crônicas;

V - ampliar as ações para enfrentamento dos fatores de risco às doenças crônicas, tais como o

tabagismo e o consumo excessivo de álcool;

VI - atuar no fortalecimento do conhecimento do usuário sobre suas doenças e ampliação da

sua capacidade de autocuidado e autonomia; e

VII - impactar positivamente nos indicadores relacionados às doenças crônicas.”
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Figura 13. Pontos de atenção e suas funções na rede de atenção às doenças crônicas

Atenção Básica à Saúde: Ordenadora da Rede e Coordenadora do Cuidado;

Pontos  de  Atenção  Ambulatorial  Especializada  e  de  Atenção  Hospitalar:  Atenção

Complementar.

Avanços da Rede no município:

 Aumento da integração do cuidado com estratégias que englobam a comunidade e os

profissionais – reativação dos grupos de Educação em Saúde nas Unidades Básicas de

Saúde;

 Telessaúde como ponto de apoio diagnóstico;

 Reunião com outros serviços (planejamento estratégico para melhoria da assistência junto

aos prestadores);

 Avaliação contínua através dos indicadores dos pontos prioritários da Rede;

 Educação permanente para profissionais para qualificação da assistência;

 Ampliação de assistência médica especializada para os pacientes com Doenças Crônicas

na Rede Municipal;

 Melhoria  da  assistência  aos  pacientes  portadores  de  feridas  crônicas  e  pé  diabético

assistidos no Ambulatório de Feridas e Pé Diabético do município.
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Desafios:

 Ampliação do acesso a medicações e exames;

 Qualificação do cuidado – Coordenação do cuidado/ ordenação da Rede;

 Referência e contra-referência com integração na Rede;

 Abordagem do autocuidado;

 Ampliar o acesso ao tratamento de pacientes com Câncer;

 Gestão de Casos complexos;

 Regulação compartilhada.

 _    Redução dos indicadores de morbimortalidade por IAM e AVC.

Prioridades: 

Serão priorizados na organização da rede os seguintes eixos temáticos, dentro dos quais serão

desenvolvidas as linhas de cuidado para as doenças/fatores de risco mais prevalentes:

• Diabetes;

• Obesidade; 

• Doenças respiratórias crônicas; 

• Câncer.

5.1.2. Rede de Atenção Psicossocial

Instituída  pela  Portaria  MS 3.088  de  23  dezembro  de  2011.  Tem como objetivos

gerais: ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; 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 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.

As  diretrizes  para  funcionamento  das  RAPS  são:  respeito  aos  direitos  humanos,

garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas; promoção da equidade, reconhecendo os

determinantes sociais da saúde; combate a estigmas e preconceitos; garantia do acesso e da

qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica

interdisciplinar; atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; diversificação

das  estratégias  de  cuidado;  desenvolvimento  de  atividades  no  território,  que  favoreça  a
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inclusão  social  com  vistas  à  promoção  de  autonomia  e  ao  exercício  da  cidadania;

desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; ênfase em serviços de base territorial e

comunitária, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares; organização

dos  serviços  em  rede  de  atenção  à  saúde  regionalizada,  com  estabelecimento  de  ações

intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; promoção de estratégias de educação

permanente; e desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e

com necessidades  decorrentes  do  uso  de  crack,  álcool  e  outras  drogas,  tendo como eixo

central a construção do projeto terapêutico singular.

Pontos de atenção da RAPS em seus respectivos componentes:

I  -  Atenção  Básica  em  Saúde  (ESF,  NASF,  Consultório  na  Rua,  Centro  de

Convivência);

II - Atenção Psicossocial Especializada (CAPS I, II, III, AD, ADIII, i);

III  -Atenção  de  Urgência  e  Emergência  (SAMU,  Sala  de  Estabilização,  Portas

Hospitalares, Unidades Básicas de Saúde, UPA 24 horas, CAPS);

IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório (Unidade de Acolhimento Adulto e

infanto-juvenil, Comunidades Terapêuticas);

V - Atenção Hospitalar (Serviço Hospitalar de Referência, Leitos em HG);

VI - Estratégias de Desinstitucionalização (Serviço Residencial Terapêutico, Programa

de Volta para Casa); e

VII - Reabilitação Psicossocial (Geração de Trabalho e Renda, Cooperativas).

Rede de Atenção Psicossocial de Arapiraca

I - Atenção Básica em Saúde 

 96,38% de cobertura do PSF – com acompanhamento de alguns casos de transtornos 

mentais leves nas Unidades Básicas;

 92,42% de cobertura do NASF – desenvolvendo entre outras ações, atividades de 

saúde mental;

 Grupos de Saúde Mental em algumas Unidades Básicas de Saúde.

II - Atenção Psicossocial Especializada:

  Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II Nise da Silveira; 
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  Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas – CAPS AD Amor & 

Esperança;

  Ambulatório de Saúde Mental (Psiquiatria, Psicologia e Farmácia) – funciona no 

CRIA (Centro de Referência Integrado de Arapiraca);

  Espaço para Reabilitação e Reintegração de Crianças com Autismo – TRATE.

III - Atenção de Urgência e Emergência:

 Portas de entrada hospitalares (Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho – Hospital 

Regional de Arapiraca e Unidade de Emergência Dr Daniel Houly – UE do Agreste);

 SAMU 192;

 U.M.A. (Unidade Móvel de Arapiraca);

 Unidades Básicas de Saúde;

 CAPS II e CAPS AD.

 IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório:

 Comunidades Acolhedoras Não Governamentais:

 Casa Dona Paula – Bom Jardim (masculina);

 Sagrada Família – Poção;

 Missão Nova Vida – Cavaco (masculina);

Observação: Nossas unidades de acolhimento/CAPS AD III não iniciaram suas atividades;

deste modo, CAPS AD através do centro de acolhimento da Rede Acolhe, mantém parceria

com as comunidades, isto devido necessidades inerentes ao tratamento ou mesmo pelo risco

de vulnerabilidade deste usuários, ficando impossibilitados de retornarem as suas residências,

sendo encaminhados para as referidas comunidades, permanecem no período noturno, finais

de semana e feriados, período em que os CAPS’s não funcionam ou até mesmo para que

fiquem  lá  em  horário  integral  por  um  período.  Em  contrapartida  o  CAPS  AD,  quando

solicitado, disponibiliza atendimento multiprofissional aos usuários dessas comunidades.

V – Atenção Hospitalar:

  ITA – Instituto Teodoro Albuquerque;

 Em ocorrências de comorbidades clínicas, alguns Hospitais do Município.

VI – Estratégias de Desinstitucionalização: 
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Na  ausência  do  serviço  residencial  terapêutico  para  recebermos  as  pessoas  com

transtorno mental e/ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas,

em situação de internação de longa permanência, mantemos parceria com o ITA para que

estas pessoas sejam encaminhadas ao CAPS, CAPS AD ou Ambulatório de Saúde Mental,

para que possamos desenvolver estratégias que contribuam para a sua progressiva inclusão

social.

VII– Reabilitação Psicossocial: 

Oficinas de Geração de Renda, através de artes manuais com artesã.

 Parcerias com empresas para sensibilização e posterior reinserção dos usuários no 

campo de trabalho. 

 Parcerias com outras Secretarias: Agricultura, Assistência Social, Educação, Governo 

entre outras.

 Outros Parceiros: 

 Universidade Federal de Alagoas;

 Ministério Público;

 Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - COMAD;

 Conselho Tutelar;

 Centro de Testagem e Aconselhamento;

 Grupos de Ajuda Mútua: Alcoólicos Anônimos - A.A., Narcóticos Anônimos - N.A., 

Amor Exigente e Esperança viva.

 

Avanços:

 Retorno das obras de construções das três unidades de acolhimento, sendo uma adulta

masculina,  uma adulta  feminina e  um infanto-juvenil,  bem como,  a  construção do

CAPS AD III;

 Conclusão das obras de construção das três unidades de acolhimento.

Desafios: 

Qualificar e implantar todos os serviços pactuados na proposta da RAPS de Arapiraca:

 Qualificação do CAPS II, Nise da Silveira, para CAPS III (24 horas);

45



 Qualificação do CAPS AD, Amor e Esperança, para CAPS AD III (24 horas);

 Implantação de um CAPS i (infanto-juvenil);

 Implantação de uma Equipe de Consultório na Rua;

 Implantação de duas Unidades de Acolhimento Adulto (masculino e feminino);

 Implantação de uma Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil;

 Implantação de Leitos Especializados em Hospital Geral;

 Implantação de Serviços Residenciais Terapêuticos; e

 Implantação de um Centro de Convivência.

Prioridades

 Desenvolver  ações  para  incentivar  o  desmame  de  pacientes  dependentes

(psicotrópicos);

 Trabalhar ações intersetoriais voltadas aos usuários de álcool, drogas e saúde mental

em todas as áreas;

 Sensibilizar os profissionais dos serviços de saúde, através do matriciamento em saúde

mental;

 Ampliar a Rede de Saúde Mental (CAPS III, CAPS  AD III, CAPSi e Unidade de

Acolhimento e Leitos em Hospital Geral);

 Apoiar a AB na implantação de uma equipe de consultório na rua;

 Implantar cursos de geração de renda no CAPS AD;

 Coordenar as ações do Comitê Local de Gestão do Plano Integrado de Enfrentamento

ao Crack e Outras Drogas;

 Cooperar com as ações do COMAD – Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas.

5.1.3. Rede de Atenção às Urgências e Emergências

A assistência de urgência e emergência é regida pela Portaria Ministerial  1.600 de

julho de 2011, que determina o funcionamento da Rede de Urgência e Emergência (RUE).

Visa atender aos casos que não podem aguardar agendamento ou que a Atenção Básica não

suporta.Os casos urgentes são aqueles que não há risco iminente de morte mas, para que esta

condição não se agrave, é preciso que haja atendimento médico no dia em que há procura pela

assistência, não podendo aguardar agendamentos. Já o atendimento de emergência é aquele
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onde há risco iminente de morte e que, se não houver atendimento médico imediato o paciente

poderá ir a óbito.

A rede tem o propósito de reorganizar a Atenção às Urgências e Emergências no SUS,

ampliando o acesso da população aos serviços de urgência e emergência na rede pública. Tem

por objetivos:  articular  e  integrar todos os equipamentos de saúde;  ampliar  e qualificar  o

acesso  humanizado  e  integral  aos  usuários;  promover  atendimento  de  forma  rápida  e

oportuna. A Rede foi implantada em Arapiraca no ano de 2013.

A organização desta Rede dar-se por meio da ampliação e qualificação das Portas de

Entrada  Hospitalares  de  Urgência,  das  enfermarias  clínicas  de  retaguarda,  dos  leitos  de

Cuidados Prolongados e dos leitos de terapia intensiva, e pela reorganização das linhas de

cuidados prioritárias de traumatologia, cardiovascular e cerebrovascular, de acordo com os

critérios estabelecidos nesta referida portaria.

São componentes da rede:

 Possibilitar a participação dos diversos atores sociais na definição das prioridades do

setor saúde;

 Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde;

 Atenção Básica em Saúde;

 Serviço  de  Atendimento  Móvel  de  Urgência  (SAMU  192)  e  suas  Centrais  de

Regulação;

 Sala de Estabilização;

 Força Nacional de Saúde do SUS;

 Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h);

 Hospitais;

 Atenção Domiciliar;

Segue abaixo, a situação de cada componente da rede em Arapiraca:

 Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde: Este componente é representado e tem

suas ações executadas pelos departamentos e equipe técnica da Secretaria Municipal

de Saúde – SMS.

 Atenção Básica em Saúde: Temos uma cobertura de 96% de ESF no município, com

66  equipes  habilitadas,  em  funcionamento  e  completas.  Houve  a  implantação  da
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classificação de risco em algumas unidades de saúde da Atenção Básica: Carrasco,

Teotônio Vilela; Daniel Houly; Primavera; Baixão; Canaã; Boa Vista e Arnon de Melo.

Nem todas  as  equipes  estão  treinadas  para  atendimento  às  urgências  clínicas  e/ou

possuem equipamentos/materiais para realizar este tipo de atendimento.

 SAMU 192: Arapiraca tem o serviço, e está sob administração Estadual.

 Sala de Estabilização: Este componente da RUE não está previsto para Arapiraca já

que  temos  dois  hospitais  como  Porta  de  Entrada  (uma  clínica  –  Hospital  Nossa

Senhora do Bom Conselho - HNSBC  e outra para trauma – Hospital de Emergência

Daniel Houly - HEDH) e a previsão de abertura de uma UPA 24h Tipo II;

 Força Nacional  de Saúde do SUS:  Componente  a  ser  acionado em situações  de

Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional;

 Unidades de Pronto - Atendimento (UPA 24h): Ainda não temos no município, mas

está em fase de construção, com previsão de término da obra para agosto de 2018. 

 Hospitais:  Neste  componente,  foram  habilitados  na  rede,  com  incentivos  de

investimento  e  custeio,  duas  portas  de  entrada:  Hospital  Nossa  Senhora  do  Bom

Conselho – HNSBC (Hospital Regional), para as emergências clínicas e o Hospital de

Emergência Dr. Daniel Houly para emergências traumáticas. Os leitos de retaguarda

foram habilitados no Centro Hospitalar Manoel André – CHAMA: 54 leitos clínicos

(27 leitos destinados ao HEDH e 27 destinados ao HNSBC); 14 leitos de UTI, sendo

04 leitos em UTI pediátrica e 10 leitos de UTI adulto. Alguns processos solicitando a

implantação  de  novos  leitos  de  retaguarda  estão  em  tramitação,  aguardando

autorização do Ministério da Saúde: 20 leitos de cuidados prolongados e 08 leitos de

UTI  coronariana  para  o  Centro  Hospitalar  Manoel  André  –  CHAMA e  08  leitos

clínicos  para  o  Hospital  Nossa  Senhora  do  Bom  Conselho  –  HNSBC  (Hospital

Regional).  Além desses,  14  novos  leitos  de  UTI,  pelo  SUS, estão  aguardando ser

inaugurados para o 1º semestre de 2018, sendo estes 07 leitos pediátricos e 07 leitos

adultos.
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   Avanços:

 No componente hospitalar, dos 68 leitos habilitados, 64 foram habilitados em 2013 e

outros 04 de UTI no ano de 2017.

Desafios:

 O componente  da  Atenção  Básica  passará  por  melhorias  para  melhor  atender  aos

objetivos da rede e neste ano de 2018 pretende-se implantar a classificação de risco

em  outras  unidades  de  saúde  da  família,  bem  como  melhorar  os  equipamentos/

materiais existentes, que são utilizados para as emergências básicas, e/ou providenciar

os equipamentos/ materiais para as unidades de saúde que ainda não dispuserem dos

mesmos.

 Espera-se também que no ano de 2018, haja um avanço no Componente Hospitalar,

com a  habilitação  de  novos  leitos  de  retaguarda  para  reforçar  a  RUE,  visando  a

implantação  e  implementação  das  linhas  de  cuidados  para  atender  os  pacientes

acometidos  por  Acidente  Vascular  Cerebral  (AVC),  Infarto  Agudo  do  Miocárdio

(IAM) e com complicações vasculares.

 Estima-se  que  a  UPA seja  inaugurada  no  2º  semestre  de  2018.  Arapiraca  será

contemplada inicialmente com uma UPA tipo II.

Prioridades:

 Abertura da UPA Tipo II;

 Incluir  na  Rede  de  Urgência  e  Emergência,  leitos  de  retaguarda  para  cuidados

prolongados, cuidados com o AVC e IAM;

 Incluir  na  Rede  de  Urgência  e  Emergência  leitos  clínicos  para  o  atendimento  a

pacientes psiquiátricos;

 Aumentar  a  oferta  de  leitos  clínicos  de  retaguarda  para  a  Rede  de  Urgência  e

Emergência.

5.1.4. Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência busca ampliar o acesso e qualificar o

atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva,

ou estável; intermitente ou contínua no Sistema Único de Saúde (SUS). Além de promover
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cuidados em saúde, especialmente dos trabalhos de reabilitação auditiva, física, intelectual,

visual, ostomia e múltiplas deficiências, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência busca

também  desenvolver  ações  de  prevenção  e  de  identificação  precoce  de  deficiências  nas

diversas fases da vida. 

Instituída  através  da  Portaria  nº  793  de  24  de  Abril  de  2012,  tem como objetivo

estabelecer a articulação dos serviços de saúde, com a garantia de ações de promoção à saúde,

identificação precoce de deficiências, prevenção aos agravos, tratamento e reabilitação. Esta

rede  deve  estar  organizada  nos  seguintes  componentes:  Atenção  Básica,  Atenção

Especializada em Reabilitação e Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência.

Componentes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência:

Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II:

 Centro de Medicina Física e Reabilitação de Arapiraca – CEMFRA;

 Associação Pestalozzi de Arapiraca;

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arapiraca – APAE;

 Complexo Multidisplinar de Equoterapia Tarcizo Freire.

Centro Especializado em Reabilitação Física, Intelectual e Visual – CER III:

 Associação dos Deficientes Físicos e Mentais de Arapiraca – ADFIMA.

Serviço Especializado em Reabilitação Auditiva:

 Barbosa e Motta Ltda – OTOMED.

Serviço Especializado em Reabilitação e Reintegração de Crianças e Adolescentes com

Transtorno do Espectro do Autismo – TEA:

 Espaço TRATE.

Clínicas conveniadas de fisioterapia:

 Clínica Físio e Saúde;

 Clínica João Ramalho;

 Pronto Trauma.
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Referência Hospitalar em Trauma:

 Hospital de Emergência do Agreste – UE Agreste.

Referência Hospitalar em Triagem Auditiva Neonatal:

 Hospital Beneficente Nossa Senhora do Bom Conselho – Hospital Regional;

 Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima.

Avanços:

 Ampliação da equipe técnica nos serviços municipais;

 Qualificação dos profissionais do CEMFRA em hidroterapia/fisioterapia aquática;

 Qualificação  dos  profissionais  do  CEMFRA  e  TRATE  em  cursos  voltados  ao

Transtorno do Espectro do Autismo;

 Ampliação na oferta de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM’s);

 Ampliação da oferta nos atendimentos da rede;

 Retorno na distribuição das bolsas de colostomia.

Desafios: 

 Incorporação  das  diretrizes  terapêuticas  propostas  pelo  Ministério  da  Saúde  nos

serviços da Atenção Básica/ NASF; 

 Ampliação da rede com a habilitação de mais serviços em pontos de atenção;

 Requalificação dos serviços habilitados como CER.

Prioridades:

 Humanização no atendimento às pessoas com deficiência nas Unidades Básicas de

Saúde, Unidades Especializadas e Rede Hospitalar;

 Garantia de consultas e exames especializadas;

 Contratualização dos serviços da rede;

 Retorno do serviço de hidroterapia/fisioterapia aquática.

5.1.5. Rede Cegonha

A Rede foi instituída, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, pela portaria Nº
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1459 de 26 de Junho de 2011, como estratégia do Ministério da Saúde para implementar uma

rede de cuidados e assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção

humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e às crianças o direito ao nascimento seguro e

ao crescimento e ao desenvolvimento saudável.

Objetivos da Rede:

 Fomentar um novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com

foco na atenção ao pré-natal,  parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento da

criança de zero aos vinte e quatro meses;

 Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso,

acolhimento e resolutividade; 

 Reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.

Diretrizes da Rede:

 Ampliação do acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal;

 Vinculação da gestante à unidade de referência;

 “Gestante não peregrina!” e “Vaga sempre”;

 Boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento;

 Efetivação da Lei do Acompanhante;

 Atenção  à  saúde  das  crianças  de  zero  a  vinte  e  quatro  meses  com  qualidade  e

resolutividade; 

 Acesso às ações do planejamento reprodutivo.

Avanços da Rede Cegonha no Município (Rede Municipal):

 Implantação dos testes rápidos de gravidez nas UBS;

 Disponibilização de material educativo voltado a rede materno infantil;

 Garantia aos exames do bloco da gestante preconizado na Rede Cegonha;

 Aumento da oferta de exames laboratoriais;

 Aumento da oferta de médicos especialistas e enfermeiro para a gestante de alto risco;

 Atendimento médico e de enfermagem para as gestantes de risco habitual das áreas 

descobertas;
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 Aumento  da  oferta  de  médicos  especialistas  em  pediatria  para  as  crianças  de

Arapiraca;

 Implantação do teste rápido de HIV e VDRL em todas UBS;

 Implantação da vinculação da gestante às maternidades de referências;

 Garantia de no mínimo duas USG durante o Pré- Natal com a implantação do projeto

de Olho no meu bebê.

Avanços da Rede Cegonha no Município (Rede Hospitalar):

 Efetivação da lei do acompanhante (nº 11.108);

 Acesso livre ao pai;

 Implantação do teste rápido de HIV e VDRL nas maternidades;

 Implementação das boas práticas obstétricas;

 ACCR na maternidade;

 Realização de triagem neonatal e vacinação;

 Qualificação dos leitos obstétricos;

 Implantação dos leitos canguru;

 Disponibilização de imunoglobulina anti rh \ sulfactante pulmonar;

 Implantação de equipes horizontais;

 Capacitação profissional;

 Reativação do Colegiado Gestor das Maternidades.

Desafios da Rede Cegonha na Atenção Básica:

 Classificação de risco nas Unidades de Saúde;

 Garantia de leitos /regulação;

 Garantia de exames e de especialistas;

 Referência e contra referência efetiva;

 Aumento do parto normal em detrimento da cesárea;

 Disponibilidade de carro para as visitas às maternidades.
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Prioridades da Rede:

 Humanização no atendimento das Unidades de Saúde e rede hospitalar;

 Efetivação das boas práticas obstétricas;

 Qualidade do pré-natal e do parto;

 Garantia de leitos;

 Garantia de exames e de especialistas.

54



6. ANÁLISE SITUACIONAL

A análise situacional consiste no processo de identificação, formulação e priorização

dos problemas de  saúde da nossa  realidade tendo como objetivo  orientar  a  definição das

medidas a serem adotadas no âmbito do planejamento em saúde, quando um problema ou uma

situação se afasta, negativamente, de um estado desejado.

A análise situacional da Saúde de Arapiraca foi realizada com base nos seguintes eixos

orientadores:

 Condições de Saúde da População – concentra os compromissos e responsabilidades

exclusivas do setor saúde;

 Determinantes  e  Condicionantes  de  Saúde  –  medidas  intersetoriais  compartilhadas

com os demais setores;

 Gestão em Saúde – medidas essenciais a melhoria e/ou aperfeiçoamento da gestão.

6.1 . Condições da Saúde da População

6.1.1. Dados Demográficos e socioeconômicos

O município de Arapiraca possui  localização geográfica privilegiada interligado as

demais  regiões  geoeconômicas  do  Estado  e  caracteriza-se  como  pólo  de  abastecimento

agropecuário,  comercial,  industrial  e  de  serviços,  atendendo  as  necessidades  regionais,

minimizando  as  distâncias  entre  os  centros  de  abastecimentos  e  potencializando  o

desenvolvimento da região.

A área  urbana  tem  uma  conformação  topográfica  caracterizada  de  vale  principal,

formada pelas nascentes do Rio Piauí, que é importante destacar, contribui diretamente para a

formação da Barragem da Bananeira. Esta represa é uma importante fonte de abastecimento

para projetos  de irrigação,  piscicultura e  o agro negócio,  promovendo o desenvolvimento

regional e benefícios aos produtores.

A população residente estimada para 2016 é de 231.053 habitantes segundo IBGE ,

utilizada pelo TCU para determinação das cotas do FPM. Para um melhor detalhamento em

relação à faixa etária e sexo, estamos apresentando a população estimada de 2012 (IBGE) que

é de 218.140 habitantes. A população residente do município de Arapiraca/AL corresponde a

6,9% da população do estado, e 43,5% da população da 7ª Região de saúde do Estado. 

Observando a  população segundo sexo,  verifica-se  que  o  percentual  da  população

feminina (52,39%) é maior que a do sexo masculino (47,61%), fato que também é exposto

quando observada a razão de sexos (90,9%) (Tabela 02). 
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A maior parte da população reside na zona urbana com 184.983 habitantes (84,8%), e

na área rural apresenta uma população de 33.157 habitantes (15,2%). 

Tabela 2. População residente (%) por sexo e faixa etária, Arapiraca – AL, estimativa 2012.
Faixa Etária Masculino % Feminino % Total %

TOTAL 103.852 100,00 114.288 100,00 218.140 100,00

Menor 1 ano 1.891 1,82 1.883 1,65 3.774 1,73

1 a 4 anos 7.207 6,94 7.134 6,24 14.341 6,57

5 a 9 anos 9.815 9,45 9.631 8,43 19.446 8,91

10 a 14 anos 11.265 10,85 11.149 9,76 22.414 10,28

15 a 19 anos 10.655 10,26 11.021 9,64 21.676 9,94

20 a 24 anos 10.068 9,69 10.851 9,49 20.919 9,60

25 a 29 anos 9.228 8,89 10.428 9,12 19.656 9,01

30 a 34 anos 8.353 8,04 9.591 8,39 17.944 8,23

35 a 39 anos 6.873 6,62 7.979 6,98 14.852 6,81

40 a 44 anos 6.563 6,32 7.729 6,76 14.292 6,55

45 a 49 anos 5.366 5,17 6.150 5,38 11.516 5,28

50 a 54 anos 4.181 4,02 5.120 4,48 9.301 4,26

55 a 59 anos 3.585 3,45 4.446 3,89 8.031 3,68

60 a 64 anos 2.937 2,83 3.529 3,09 6.466 2,96

65 a 69 anos 2.262 2,18 2.807 2,46 5.069 2,32

70 a 74 anos 1.533 1,48 2.042 1,79 3.575 1,64

75 a 79 anos 1.038 1,00 1.394 1,22 2.432 1,11

80 anos e + 1.032 0,99 1.404 1,23 2.436 1,12
Fonte: População Estimada 2012 – DATASUS/IBGE

6.1.2. Perfil Epidemiológico

NATALIDADE

Os dados sobre nascimentos são importantes, tanto sob o aspecto demográfico, quanto

de  saúde  por  possibilitarem a  construção  de  diversos  indicadores,  tais  como as  taxas  de

natalidade e de fecundidade, e a análise da situação de saúde (IBGE, 2009). Esses indicadores

são úteis nas atividades de vigilância epidemiológica, planejamento e avaliação de políticas de

saúde. A Taxa de Natalidade é o número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população

residente.

Desde a década de 1990 com a implantação do Sistema de Informação sobre Nascidos

Vivos  –  SINASC  se  tornou  possível  à  obtenção  de  informações  mais  fidedignas,  que

permitem retratar a situação dos nascimentos, e esses dados têm melhorado em cobertura e
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qualidade com o passar  dos anos.  Entretanto,  vale  ressaltar  que ainda existe  um caminho

muito longo a ser percorrido na busca de informações mais completas e consistentes.

Para esta análise foram coletados dados do SIM, SINASC e DATASUS, abrangendo o período

de 2012 a 2017, considerando número e condições de nascimento expressas pelos indicadores

de prematuridade, baixo peso ao nascer, acesso ao pré-natal e assistência ao parto.

Nos  últimos  cinco  anos,  o  município  vem  apresentando  valores  com  pequenas

alterações  na  Taxa  de  Natalidade,  apresentando  um  crescimento  em  2014.  Esta  taxa  é

influenciada pela estrutura da população, quanto à idade e ao sexo. Em geral, taxas elevadas

estão associadas a condições socioeconômicas precárias e a aspectos culturais da população.

O indicador pode subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas

públicas relativas a atenção materno infantil.

Tabela 03. Taxa de Natalidade por 1.000 hab. Arapiraca/AL, 2013 a 2017.

Ano Taxa de Natalidade

2013 17,2

2014 18,5

2015 18,2

2016 15,68

2017 15,94
                                           Fonte: DATASUS/SINASC
                                           *Dados sujeitos a alterações; Tabulados em dezembro de 2017.

TIPO DE PARTO

Dos 3.708 nascidos vivos, 1.128 nasceram de parto vaginal, que representa 30,42% do

total  de  partos  em  2017,  2.579  nasceram  de  parto  cesáreo,  o  que  equivale  a  69,55%.

Registramos ainda 1 nascimento sem informação do tipo de parto (0,03%), que nos aponta

para a necessidade de priorizar a revisão e as correções das inconsistências no Sistema de

Informação Sobre Nascidos Vivos – SINASC, apesar de ser realizado os fluxos de retorno

com regularidade.

No período de 2013 à 2017 (Quadro 04), observa-se expressiva tendência de aumento

de partos cesáreos, passando de 59,9% em 2013 para 69,55% em 2017. Do mesmo modo

podemos observar um decréscimo dos partos vaginal, de 39,4% em 2013 para 30,42% em

2017, contrariando a perspectiva do ministério da saúde em promover aumento dos partos

vaginal em todo o Brasil através da promoção da atenção integral à saúde da mulher e da

criança e implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e populações de maior
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vulnerabilidade. Com objetivo Nacional de Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e

Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.

Quadro 04. Número e percentual de nascidos vivos segundo tipo de parto,

Arapiraca-AL, 2013 a 2017.

Tipo de Parto
2013 2014 2015 2016 2017*

nº % nº % nº % nº % nº %

Vaginal 1.490 39,4 1.454 35,8 1.487 35,4 1.105 30,50 1.128 30,42

Cesáreo 2.267 59,9 2.611 64,2 2.685 64,0 2.505 69,14 2.579 69,55

Não Informado 27 0,7 - 0,0 25 0,6 13 0,36 1 0,03

Total 3.784 100,0 4.065 100,0 4.197   100,0 3.623 100,00 3.708 100,0
 Fonte: SINASC/SMS/ 2017 *Dados atualizados em janeiro de 2018 sujeito a revisão.

PESO AO NASCER

Quando observamos os Nascidos Vivos em relação ao peso ao nascer (Quadro 05),

identificamos um decréscimo no número de recém-nascidos de < 2.500g, de 11,5% em 2013

para 9,92% em 2017, indicador que atua como importante fator de risco para a mortalidade

neonatal  e  infantil.  Em  relação  aos  nascidos  vivos  com  peso  normal  (2.500g  <  4  Kg)

observamos um equilíbrio entre 83,8% em 2013 e 84,68% em 2017. Um ligeiro acréscimo

observa-se nos NV com peso superior a 4 kg, de 4,7% em 2013 e 5,39% em 2017. O peso ao

nascer superior a 4 Kg é considerado de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas na

vida adulta como a diabetes, e que merecem atenção especial em relação às orientações às

mães  destes  grupos,  em  busca  do  equilíbrio  do  peso,  com  incentivo  a  amamentação  e

alimentação saudável quando iniciar o desmame.

Quadro 05. Número e percentual de nascidos vivos segundo peso ao nascer,

Arapiraca-AL, 2013 a 2017.

Peso ao Nascer 2013 2014 2015 2016 2017*

nº % nº % nº % nº % nº %

< 2.500g 434 11,5 350 8,6 410 9,8 388 10,71 368 9,92

2.500g < 4 Kg 3.171 83,8 3.518 86,5 3.595 85,7 3.054 84,29 3.140 84,68

> 4 Kg 179 4,7 197 4,9 191 4,5 168 4,64 200 5,39

Ignorado - - - - 1 0,0 13 0,36 - 0,00

Total 3.784 100,0 4.065 100,0 4.197 100,0 3.623 100,00 3.708 100,00
Fonte: SINASC/SMS/ 2016 *Dados atualizados em janeiro de 2017 sujeito a revisão.
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FAIXA ETÁRIA DA MÃE

Quando analisamos os nascidos vivos em relação à faixa etária da mãe (Quadro 06),

observamos um leve decréscimo nas mães menores de 19 anos (adolescentes) no período

estudado, de 20,5% em 2013 para 17,26% em 2017, apontando mais uma vez a necessidade

de orientar o trabalho de educação em saúde voltado aos adolescentes, buscando a parceria

das escolas e comunidade em geral, para trabalhar da melhor forma a questão da sexualidade

entre os jovens. As mães de 20 a 34 anos, apresentaram um pequeno acréscimo no período, de

68,8% para 70,41%. As mães na faixa etária de 35 anos e mais, apresentaram acréscimo de

9,3% para 11,33% entre 2013 e 2017.

Quadro 06. Número e percentual de nascidos vivos segundo faixa etária da mãe, Arapiraca-

AL, 2013 a 2017.

Faixa Etária da

Mãe

2013 2014 2015 2016 2017*

nº % nº % nº % nº % nº %

< 14 anos 55 1,4 58 1,4 43 1,0 32 0,88 37 1,00

15 a 19 anos 774 20,5 791 19,5 851 20,3 684 18,88 640 17,26

20 a 34 anos 2.602 68,8 2.787 68,6 2.863 68,2 2.521 69,59 2.611 70,41

35 e mais 353 9,3 429 10,5 440 10,5 386 10,65 420 11,33

Total 3.784 100,0 4.065 100,0 4.197 100,0 3.623 100,00 3.708 100,00
Fonte: SINASC/SMS/ 2017 *Dados atualizados em janeiro de 2018 sujeito a revisão.

CONSULTA DE PRÉ-NATAL 

Com a mesma diretriz de 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,  é  objetivo  nacional  de  organizar  a  Rede de  Atenção  à  Saúde Materna  e

Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. O Brasil sugere mínimo de 65%

dos nascidos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. No município de Arapiraca/AL

conseguimos alcançar um resultado de 75,11% no ano de 2017.

No período de 2013 a 2017 (Quadro 07), podemos observar que conseguimos retomar

o crescimento em relação à Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais consultas de

pré-natal, passando de 49,0% em 2013 para 75,11% em 2017. Podemos observar também, um

decréscimo significante no percentual de gestantes que não realizaram nenhuma consulta de

pré-natal  na  gestação,  passando de  12,8% em 2013 para  2,32% em 2017.  Demonstrando

cuidado  e  a  necessidade  de  ampliar  a  cobertura,  detectando  a  gestante  no  1º  trimestre

gestacional, garantindo acesso e a assistência as gestantes, possibilitando a realização de no
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mínimo de 7 consultas de pré-natal e como consequência o alcance da meta sugerido pelo

Ministério da Saúde.

Quadro 07. Número e percentual de nascidos vivos segundo número de consulta de pré-natal

da mãe. Arapiraca-AL, 2013 a 2017.

Consultas de
pré-natal

2013 2014 2015 2016 2017*

nº % nº % nº % nº % nº %

Nenhuma 484 12,8 350 8,6 363 8,7 82 2,26 86 2,32

1 – 3 vezes 275 7,3 262 6,5 298 7,1 240 6,62 148 3,99

4 – 6 vezes 1.168 30,8 1.179 29,0 1.138 27,1 1.047 28,90 654 17,64

7 e mais 1.855 49,0 2.274 55,9 2.398 57,1 2.254 62,22 2.785 75,11

Ignorado 2 0,1 - - - - - - 6 0,16

Não Informado - - - - - - - - 29 0,78

Total 3.784 100,0 4.065 100,0 4.197 100,0 3.623 100,00 3.708 100,00
Fonte: SINASC/SMS/ 2017 *Dados atualizados em janeiro de 2018 sujeito a revisão.

MORBIDADE HOSPITALAR

Conforme Vera Martins (1994) e Lebrão et  al  (1997) apud Reis (2003) apesar das

limitações impostas pela baixa qualidade de seus dados, por não processar a totalidade das

internações  ocorridas  e  por  ser  um  sistema  basicamente  com  finalidade  administrativa,

ressalta-se a importância do SIH-SUS como fonte de dados bastante útil para avaliação dos

serviços hospitalares,  estudos epidemiológicos e atividades de vigilância em Saúde. Nesta

análise utilizaram-se as bases de dados do Sistema de Informação Hospitalar – SIH da rede

SUS.

Em Arapiraca, no ano de 2017, foram realizadas 11.777 internações na rede do SUS,

destas, a maior proporção está relacionada à gravidez, parto e puerpério, com 2.946 (25,01%),

fato justificado de que no município os partos são realizados em sua quase totalidade nos

hospitais.

Em  relação  à  morbidade  hospitalar  para  fins  da  epidemiologia,  excluindo-se  as

hospitalizações por Gravidez, Parto e Puerpério as primeiras cinco causas de hospitalizações

foram  por:  Doenças  do  Aparelho  Respiratório  com  15,49%;  seguidas  pelas  Doenças

Infecciosas e Parasitárias com 15,27%; Causas Externas (Cap. XIX) com 14,03%; Neoplasias

com 11,35%; e das Doenças do Aparelho Circulatório com 11,58% (Tabela 04). 

Ao analisarmos os últimos cinco anos (2013 e 2017), observamos que não ocorreram

mudanças nas três principais causas de hospitalização, em 2017 a quarta principal causa foi as
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Neoplasias,  seguida  das  Doenças  do  Aparelho  Circulatório.  As  Doenças  do  Aparelho

Circulatório desceram na classificação em 2017, saindo da 4ª maior causa de hospitalização

em 2013  e  ocupando  a  5ª  colocação  em  2017,  enquanto  que  as  Neoplasias  que  não  se

encontravam entre as cinco principais causas de hospitalização em 2013 passou para o 4º

lugar em 2017.

Tabela 04. Morbidade Hospitalar segundo Capítulo CID-10 e Sexo,

Arapiraca-AL, 2013 e 2017.

Capítulo CID-10
2013 Total

2013
2017* Total

2017Masc Fem Masc Fem

TOTAL 5.639 8.593 14.232 4.578 7.199 11.777

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 992 972 1.964 672 677 1.349

II. Neoplasias (tumores) 290 522 812 350 652 1.002

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 14 18 32 16 12 28

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 103 182 285 59 87 146

V. Transtornos mentais e comportamentais 172 52 224 128 48 176

VI. Doenças do sistema nervoso 43 24 67 53 40 93

VII. Doenças do olho e anexos 30 32 62 22 17 39

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 9 10 4 1 5

IX. Doenças do aparelho circulatório 517 613 1.130 516 483 999

X. Doenças do aparelho respiratório 1.141 978 2.119 723 645 1.368

XI. Doenças do aparelho digestivo 486 598 1.084 424 450 874

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 83 29 112 45 66 111

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 222 151 373 136 91 227

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 258 582 840 245 321 566

XV. Gravidez parto e puerpério - 3.223 3.223 - 2.946 2.946

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 163 131 294 182 166 348

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossô 34 26 60 28 33 61

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 23 36 59 91 77 168

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externa 1.054 403 1.457 871 368 1.239

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade  - 1 1 - - -

XXI. Contatos com serviços de saúde  13 11 24 13 19 32
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Nota: 1-Situação da base de dados nacional em 21/02/2017
2-Dados de janeiro até dezembro de 2016 sujeitos a retificação.

MORTALIDADE

O Sistema de Informações  sobre Mortalidade foi  criado em 1975 para a  obtenção

regular de dados de mortalidade no País. A partir da criação do SIM foi possível a captação de

dados sobre mortalidade, de forma abrangente e confiável, para subsidiar as diversas esferas
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de gestão na saúde pública.  Com base nessas informações  é possível  realizar  análises  de

situação, planejamento e avaliação das ações e programas na área.

O SIM proporciona  a  produção  de  estatísticas  de  mortalidade  e  a  construção  dos

principais indicadores de saúde. A análise dessas informações permite estudos não apenas do

ponto de vista estatístico e epidemiológico, mas também sóciodemográfico.

O documento base para a captação dos dados de mortalidade é a Declaração de Óbito -

DO.  Trata-se  de  um  documento  fornecido  pelo  Ministério  da  Saúde,  em  três  vias,  pré

numeradas sequencialmente e distribuído pelas Secretarias Municipais de Saúde.

A responsabilidade na emissão da DO é do médico, sendo fundamental o seu empenho no

preenchimento correto de todas as variáveis da DO.

A partir dos dados do SIM é possível a formulação de indicadores epidemiológicos

que possibilitarão a análise da situação de saúde, subsidiando a tomada de decisão. A título de

exemplo citamos as taxas de mortalidade infantil e seus componentes, taxa de mortalidade

materna,  taxas  de  mortalidade  por  causas  específicas,  etc.  que  podem  ser  desagregadas

espacialmente em diversos níveis e acompanhadas no tempo. A possibilidade de acesso aos

dados permite análises segundo as diversas variáveis da DO, como sexo, faixa etária, raça/cor,

estado civil, escolaridade, ocupação, local de ocorrência, etc.

A  Taxa  Bruta  de  Mortalidade  (Número  total  de  óbitos,  por  mil  habitantes,  na

população  residente)  expressa  a  intensidade  com  a  qual  a  mortalidade  atua  sobre  uma

determinada população, e é influenciada pela estrutura da população quanto à idade e ao sexo.

Taxas  elevadas  podem  estar  associadas  a  baixas  condições  sócioeconômicas  ou  refletir

elevada  proporção  de  pessoas  idosas  na  população  total.   No   período  de  2013 a  2017,

observa-se  valores  da  Taxa  Bruta  de  Mortalidade  em Arapiraca  com pequenas  variações,

passando de 6,30/1.000 habitantes em 2013 para 6,21/1.000 habitantes em 2017.

Tabela 05. Taxas Bruta de Mortalidade, Arapiraca /AL, 2013 a 2017.

Ano Taxa bruta de mortalidade/1.000
hab.

2013 6,30/1.000

2014 6,51/1.000

2015 7,20/1.000

2016 6,65/1.000

2017* 6,21/1.000
Fontes: SMS/SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade.  
* Dados sujeito a revisão
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MORTALIDADE PROPORCIONAL POR GRUPO DE CAUSAS

Mede a participação relativa dos principais  grupos de causas  de morte  no total  de

óbitos com causa definida. De modo geral, é influenciado pela participação de fatores que

contribuem  para  aumentar  ou  diminuir  determinadas  causas,  alterando  a  distribuição

proporcional das demais: condições socioeconômicas, perfil  demográfico,  infraestrutura de

serviços públicos, acesso e qualidade dos serviços de saúde.

Todos os capítulos do CID-10, exceto o XVIII (Sintomas sinais e achados anormais

exames clínicos e laboratoriais)  entram para a  avaliação da Mortalidade Proporcional  por

Grupo de Causas. Os capítulos XIX (Lesões, envenenamento e algumas outras consequências

de causas externas) e XXI (Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os

serviços de saúde), não são utilizados como causa básica de óbito.

Tabela 06. Frequência de óbitos por grupo de causas (CAP CID-10),

Arapiraca – AL, período de 2012 a 2016.

GRUPO DE CAUSAS (CAP CID10) 2013 2014 2015 2016 2017*

TOTAL 1.435 1.493 1.512 1.670 1.446

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 77 57 63 77 44

II. Neoplasias (tumores) 139 148 169 184 147

III. Doenças sangue e órgãos hemat e transt 
imunitário

3 6 3 7 2

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 109 87 92 133 123

V. Transtornos mentais e comportamentais 9 8 9 16 21

VI. Doenças do sistema nervoso 10 15 25 21 20

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 - - - -

IX. Doenças do aparelho circulatório 360 389 407 444 370

X. Doenças do aparelho respiratório 117 123 128 164 133

XI.  Doenças do aparelho digestivo 75 81 89 89 69

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 5 3 - 8 3

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 4 3 2 6 2

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 32 21 19 26 23

XV. Gravidez parto e puerpério 4 3 3 6 3

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 27 42 31 30 67

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômic 15 10 15 16 12

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 171 210 215 166 178

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 277 287 242 277 229
Fonte: SIM/DATASUS/SMS. * Dados tabulados em janeiro de 2018, sujeito a revisão

Nos  últimos  cinco  anos  (2013  a  2017),  as  causas  de  óbitos  mais  frequentes  no

município de Arapiraca/AL, foram aquelas relacionadas às Doenças do Aparelho Circulatório,
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seguidas das Causas Externas, e das Neoplasias (Tumores). No ano de 2017 as três principais

causas de morte foram: Doenças do Aparelho Circulatório com 370 óbitos (25,59%), Causas

Externas com 229 óbitos (15,84%), e as Neoplasias com 147 (10,17%) respectivamente. Estas

três causas de morte representaram 51,60% dos óbitos informados.

MORTALIDADE POR GRUPO DE CAUSA E SEXO

A tabela abaixo identifica as principais causas de óbitos e os diferentes riscos de morte

entre homens e mulheres no município de Arapiraca/AL em 2017. Para a classificação das

causas de óbito foram utilizados os capítulos da CID-10 que é a lista de categorias de causas

de morte  proposta  pela  Organização Mundial  de Saúde -  OMS. Podemos observar  que o

número de óbitos no sexo masculino com 58,71% é maior que no feminino com proporção de

41,29% do total de 1.446 óbitos. A tabela abaixo mostra que as principais causas de morte no

sexo masculino foram as Causas Externas com 23,56%, seguidas das Doenças do Aparelho

Circulatório  com  20,73%,  e  das  mortes  por  Neoplasias  (tumores)  com  9,19%.  No  sexo

feminino as  principais  causas  de  morte  foram as  Doenças  do  Aparelho  Circulatório  com

32,49%,  seguidas  das  Neoplasias  e  Doenças  endócrinas  com 12,56%,  e  das  Doenças  do

Aparelho Respiratório com 11,05%. Podemos observar que as mortes por causas externas no

sexo  masculino  foi  589,89%  maior  quando  relacionadas  ao  sexo  feminino.  Os  homens

apresentaram 87,34%, enquanto as mulheres 12,66% em relação ao total de óbitos por Causas

Externas.

Tabela 07. Mortalidade por grupo de causas segundo sexo, Arapiraca/AL, 2017*.

Grupos de Causas (Capítulo CID-10) Mas Fem Total

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 21 23 44

II. Neoplasias (tumores) 78 69 147

III. Doenças sangue órgãos hemato 1 1 2

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 54 69 123

V. Transtornos mentais e comportamentais 16 5 21

VI. Doenças do sistema nervoso 12 8 20

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - -

IX. Doenças do aparelho circulatório 176 194 370

X. Doenças do aparelho respiratório 67 66 133

XI. Doenças do aparelho digestivo 49 20 69

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0 3 3

XIII. Doenças sistema osteo muscular e tecido conjuntivo 1 1 2

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 16 7 23
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XV. Gravidez parto e puerpério 0 3 3

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 39 28 67

XVII. Malformação congênita def. e anomalias cromos. 10 2 12

XVIII. Sintomas sinais e achados anorm ex clínico e labor. 109 69 178

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 200 29 229

Total 849 597 1.446
 Fonte: SIM/SMS. * Dados sujeitos a revisão

MORTALIDADE POR GRUPO DE CAUSAS E FAIXA ETÁRIA 

Avaliando  o  quadro  abaixo,  sobre  mortalidade  por  grupo  de  causas  (CID-10)  em

relação à faixa etária, podemos observar que as crianças menores de 1 ano apresentaram em

2017,  como principal  causa  de  mortes  as  que se concentram no Capítulo  XVI (Algumas

afecções originadas no período Peri natal) com 66,67% do total de mortes nessa faixa etária,

seguidas  das  doenças  que  compõem  o  Capítulo  XVII  (Malformações  congênitas,

deformidades  e  anomalias  cromossômicas)  com 27,78%,  e  em terceiro  lugar  das  mortes

contidas  no  Capítulo  I  (Algumas  doenças  infecciosas  e  parasitárias)  com 2,78% e  as  do

Capítulo XX (Causas externas) com 2,78% também. A avaliação nessa faixa etária sinaliza a

necessidade de um melhor acompanhamento e identificação de fatores de riscos (biológicos,

socioeconômicos e assistenciais) relacionados à gestação e ao recém-nascido, fazendo com

que a mortalidade nesse período de vida venha diminuir.

Quadro 08. Mortalidade por grupo de causas (CID-10) segundo faixa etária.

Arapiraca-AL, 2017*

Classificação por Capítulo- CID 10
Faixa Etária (anos)

< 1 ano 01 - 04 05 - 14 15 - 49 50 e + Ign Total

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1 0 0 8 35 0 44

II. Neoplasias (tumores) 0 0 1 21 125 0 147

III. Doenças sangue órgãos hemato 0 0 0 1 1 0 2

IV. Doenças endócrina nutricionais e metabólicas 0 0 1 15 107 0 123

V. Transtornos mentais e comportamentais 0 0 0 5 16 0 21

VI. Doenças do sistema nervoso 0 0 0 4 16 0 20

IX. Doenças do aparelho circulatório 0 0 0 35 335 0 370

X. Doenças do aparelho respiratório 0 0 0 18 115 0 133

XI. Doenças do aparelho digestivo 0 0 0 19 50 0 69

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0 0 0 1 2 0 3

XIII. Doenças do sist osteomus e tec conjuntivo 0 0 0 1 1 0 2

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 0 0 1 7 15 0 23

XV. Gravidez parto e puerpério 0 0 0 3 0 0 3
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XVI. Algum. afec originadas no período perinatal 24 0 0 0 0 43 67

XVII. Malf cong deformi e anoma cromossô. 10 1 0 0 0 1 12

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 0 0 2 34 142 0 178

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 1 2 3 177 46 0 229

Total 36 3 8 349 1.006 44 1.446
Fonte: SIM/SMS, * Dados sujeitos a revisão.

Nas faixas etárias de 1 a 4 anos, encontramos como principal causa morte as doenças

relacionadas com as Causas Externas com 66,67%, seguidas das Malformações Congênitas

deformidades e anomalias cromossômicas com 33,34%. Na faixa etária de 5 a 14 anos e 15 a

49 anos a maior causa de morte são as relacionadas com Causas Externas com 37,50% e

50,72% respectivamente, dados preocupantes, visto que o grande número de óbitos por estas

causas (acidentes e violências) dimensiona a sua magnitude como problema de Saúde Pública,

subsidiando através da sua análise o processo de planejamento, gestão e avaliação de políticas

de proteção e recuperação da saúde.

As mortes em pessoas com 50 anos e mais se apresentaram como a primeira causa as

doenças diretamente ligadas ao Aparelho Circulatório, com 33,30% do total de óbitos nessa

faixa etária, retratando a incidência dessas doenças na população, associada a fatores de risco

como  o  tabagismo,  hipertensão,  obesidade,  hipercolesterolemia,  diabetes,  sedentarismo  e

estresse. Expressa também as condições de diagnóstico e da assistência médica dispensada.

Logo em seguida aparecem as mortes por Neoplasias com 12,42%, e em terceiro lugar os

óbitos por Doenças do Aparelho Respiratório com 12,42%.

No município de Arapiraca, as Doenças do Aparelho Circulatório, seguidas das Causas

Externas, e das Neoplasias (tumores), são as principais causas de morte. Isso, sem falar nas

incapacidades  produzidas  como  sequelas  das  suas  complicações  e  do  impacto  social  e

econômico que provocam.

Mostraremos  a  seguir  as  principais  causas  de  mortalidade  no  município  de

Arapiraca/AL no ano de 2017 com maior detalhamento.

MORTALIDADE POR DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO

O número de óbitos por doenças do aparelho circulatório, por 100 mil habitantes, na

população residente em determinado espaço geográfico. Estima o risco de morte por doenças

do aparelho circulatório e  dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública.

Rerata  a  incidência  dessas  doenças  na  população,  associada  a  fatores  de  risco  como

tabagismo, hipertensão, obesidade, hipercolesterolemia, diabete, sedentarismo e estresse.
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As Doenças do Aparelho Circulatório representam a principal causa de morte na maior

parte  dos  países  desenvolvidos  e  em  desenvolvimento,  apesar  da  tendência  de  queda

observada nos países mais desenvolvidos e do aumento crescente da mortalidade causada pelo

câncer. Problemas no coração, especialmente em idosos, são as principais causas de mortes no

Brasil,  segundo  os  Indicadores  Sociais  do  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística).

Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade específica

por doenças do aparelho circulatório em segmentos populacionais, identificando situações de

desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.  Pode contribuir  na

avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população. Subsidiar

processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e

recuperação da saúde, as doenças do aparelho circulatório.

Dentre as doenças do Aparelho Circulatório, as que mais levaram a óbito em 2017 em

Arapiraca, foram os Acidentes Vascular Cerebral NE como hemorragia Isquêmico com 121

óbitos  (32,70%),  os  Infartos  Agudo  do  Miocárdio  com  75  (20,27%),  e  as  Hipertensão

essenciais com 47 (12,70%).

Tabela 08. Mortalidade por doenças do aparelho circulatório segundo causa CID – 10, 2013 a

2017, Arapiraca/AL

Causa CID -  10 2013 2014 2015 2016 2017*

Total 360 389 407 444 370

Taxa de Mortalidade Específica/100.000hab. 158/ 169/ 176/ 190/ 159/

I64 Acid vasc cerebr NE como hemorrag isquêmico 128 143 153 154 121

I21 Infarto agudo do miocárdio 39 73 77 88 75

I50 Insuficiência cardíaca 84 67 63 77 37

I10 Hipertensão essencial 31 21 33 37 47

I11 Doença cardíaca hipertensiva 16 27 19 25 26

I42 Cardiomiopatias 8 4 5 10 5

I69 Sequelas de doença cerebrovasculares 5 4 7 12 18

I12 Doenças renal hipertensiva 5 1 2 7 3

I24 Outras doenças isquêmicas aguda do coração 6 3 4 3 2

I61 Hemorragia intracerebral 1 2 3 3 8

I13 Doenças cardíaca e renal hipertensiva 1 - 1 2 1

I25 Doenças isquêmica crônica do coração 6 - 5 2 7

I26 Embolia pulmonar 5 7 2 1 -

I51 Complicações cardiopatia doen. cardiaca mal def 2 2 - 2 4

I71 Aneurisma e dissecção da aorta 1 1 1 2 1

67



I05 Doenças reumáticas da valva mitral - 2 4 3 -

Outras doenças do aparelho circulatório 22 32 28 16 15
Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), e base demográfica do IBGE.

MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS

A mortalidade  por  causas  externas  estima  o  risco  de  morte  e  dimensiona  a  sua

magnitude como problema de saúde pública. Reflete aspectos culturais e de desenvolvimento

socioeconômico, com o concurso de fatores de risco específicos para cada tipo de acidente ou

violência. Expressa as condições da assistência médica dispensada e a qualidade do registro

das ocorrências. Entre os anos de 2013 e 2017, a mortalidade por causas externas apresentou-

se com pequenas oscilações entre as principais causas.

A Taxa de Mortalidade Específica por Causas Externas em 2017 foi de 98/100.000

habitantes, podendo-se observar que dentre as principais causas de óbitos encontram-se as

Agressões, com 55,02%, seguidos pelos Acidentes de Transporte com 27,95%, e dos óbitos

por Outras causas externas de lesões acidentais com 11,79%. Com essa análise fica evidente

que as mortes por causas externas tornou-se um problema de saúde pública para o município,

e  o  estudo  deverá  subsidiar  processos  de  planejamento,  gestão  e  avaliação  de  políticas

públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, concernentes às causas externas de

mortalidade.

O aumento das taxas de mortalidade por causas externas refletem a necessidade de

implementação de programas de prevenção na cidade de Arapiraca/AL. Faz-se necessário

para tanto a realização de novos estudos que identifiquem o perfil da violência, seus fatores

determinantes e agravantes, objetivando formular estratégias de controle eficazes. 

Tabela 09 - Principais Grupos de Mortalidade por Causas Externas, 

Arapiraca-AL, 2013 a 2017.

Grande Grupo Causas Externas 2013 2014 2015 2016 2017*

X85 -Y09 Agressões 153 157 141 153 126

V01-V99 Acidentes de transporte 73 84 68 70 64

W00-X59 Outras causas externas de lesões acidentais 48 31 20 36 27

X60-X84 Lesões auto provocadas e voluntariamente 14 10 9 11 9

Y83–Reação anorm. compl. tard. interv. Cirurg. s/acid 3 3 2 4 6

Y85 -Y89 Sequelas de causas externas - - - 1 -

Y40-Y84 Complicações assistência médica e cirúrgica - - - - -

Y10-Y34 Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada 1 2 2 2 -

TOTAL 277 287 242 277 229
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Taxa de Mortalidade Específica/100.000 hab. 119 125 105 119 98
 Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), e base demográfica do IBGE.

MORTALIDADE POR NEOPLASIAS (TUMORES)

Neoplasias malignas (câncer) é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças

que têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e

órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. Caracterizam-se pela

perda do controle da divisão celular e pela capacidade de invadir outras estruturas orgânicas. 

As duas propriedades principais das neoplasias malignas são: a capacidade invasiva

destrutiva local e a produção de metástases. Por definição, a metástase constitui o crescimento

neoplásico à distância, sem continuidade e sem dependência do foco primário.

A Taxa  de  Mortalidade  Específica  por  Neoplasias  Maligna  expressa  o  número  de

óbitos  por  neoplasias  malignas,  por  100  mil  habitantes,  na  população  residente  em

determinado espaço geográfico, no ano considerado. Estima o risco de morte por neoplasias

malignas e dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública. Retrata a incidência

dessas doenças na população, associada ao envelhecimento e a fatores de risco específicos, de

natureza dietética, comportamental, ambiental e genética. Apresenta a concentração de tipos

mais graves de neoplasias. Expressa também as condições de diagnóstico e da assistência

médica dispensada.

Entre 2013 e 2017, no município de Arapiraca, a taxa de mortalidade por neoplasias

malignas vem apresentando aumentou significativo, principalmente no ano de 2016. A Taxa

de Mortalidade Específica por Neoplasia passou de 61/100.000 hab. em 2013 para 63/100.000

hab. em 2017. As três principais causas de óbitos por neoplasias maligna em 2017 foram:

Pulmões, traquéias e brônquios (10,88%), seguidas da Próstata (7,48%), Estômago e Colo do

Útero com (6,80% cada). 

Tabela 10. Mortalidade por Neoplasias Maligna segundo categoria CID – 10,

Arapiraca/AL, 2013 a 2017*.

Causa CID -  10 2013 2014 2015 2016 2017*

TOTAL 139 148 169 184 147

C34 Neopl malig dos Brônquios e dos Pulmões 20 10 16 23 16

C61 Neopl malig da próstata 17 15 15 9 11

C16 Neopl malig do estomago 10 8 12 9 10

C53 Neopl malig do colo do útero 5 6 7 7 10

C22 Neopl malig fígado vias biliares intra-hepat 6 6 16 12 9
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C15 Neopl malig do esôfago 5 6 8 7 8

C25 Neopl malig do pâncreas 1 10 4 6 8

C50 Neopl malig da mama 8 15 15 9 8

C44 Outr neopl malig da pele 3 2 3 2 4

C32 Neopl malig da laringe 7 5 2 4 3

C71 Neopl malig do encéfalo 7 5 6 7 8

C76 Neopl malig outr localiz e mal definidas 6 2 3 1 3

C20 Neopl malig do reto 1 5 8 5 2

C18 Neopl malig do colon - 4 3 9 2

C85 Linfoma nao-Hodgkin de outr tipos e tipo NE 1 4 - 4 2

C95 Leucemia de tipo celular NE 1 4 3 3 3

C56 Neopl malig do ovário 4 2 2 5 2

C67 Neopl malig da bexiga 2 2 2 5 3

C80 Neopl malig s/especificacao de localiz 3 3 5 5 3

C92 Leucemia mieloide 1 2 5 5 2

Outras Neoplasias 31 32 34 47 30

Taxa específica de mortalidade/100.000 hab. 61 64 73 79 63
Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). *Dados sujeitos a revisão.

MORTALIDADE INFANTIL

A mortalidade infantil resulta de uma complexa rede de determinantes e,  apesar do

reconhecimento dessas redes distais como a pobreza, refletidos no ambiente hostil e na baixa

escolaridade materna, o enfoque nos fatores proximais permite o direcionamento das ações do

setor saúde,  àqueles passíveis de intervenção.  Estudos têm demonstrado a importância de

intervenções na redução da mortalidade infantil em todo o país, com destaque especial para as

ações dos serviços de saúde. Segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e

Problemas Relacionados à Saúde – CID 10, a mortalidade infantil é definida como o número

de óbitos que ocorrem entre o nascimento e 11 meses e vinte nove dias para cada mil nascidos

vivos em um determinado ano (OMS, 2004).

O risco de morte varia ao longo do primeiro ano de vida,  especialmente quando se

consideram as causas da mortalidade e seus respectivos fatores determinantes. Tal situação é

demonstrada de forma mais evidente quando se analisa a mortalidade infantil a partir dos seus

componentes neonatal e pós-neonatal. O componente neonatal começa com o nascimento e

termina aos 28 dias completos. Esse período compreende as mortes neonatais precoces, que

ocorrem durante os primeiros sete dias de vida, e as mortes neonatais tardias, que acontecem

entre o sétimo e vigésimo oitavo dia de vida. O componente pós-neonatal compreende a faixa

etária de 29 a 364 dias de vida completos (figura 14).
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Figura 14. Componentes da Mortalidade Infantil

MORTALIDADE INFANTIL POR COMPONENTES

A mortalidade  nos  primeiros  dias  de  vida  exprime  a  intrincada  união  de  fatores

biológicos, socioeconômicos e assistenciais, relacionados à atenção à gestante e ao recém-

nascido fazendo com que o óbito neonatal passe a ser o principal componente da mortalidade

infantil, responsável por mais da metade dos óbitos no primeiro ano de vida. É um indicador

negativo da saúde e no Brasil, apresenta níveis elevados não compatíveis com o seu potencial

econômico e tecnológico, visto que na maioria das circunstâncias é considerado evitável pela

utilização de tecnologias disponíveis.

A taxa de mortalidade infantil do município de Arapiraca, no ano de 2017, ainda com

dados sujeitos a revisão, ficou na ordem de 10,38/1.000 NV, com 41 óbitos, sendo 16 óbitos

em menores de 7 dias, 15 óbitos entre 7 e 27 dias, e 10 óbitos de crianças de 28 dias a < 01

ano (Tabela 10). Ressaltamos que o município, ao longo dos últimos 5 anos apresentou uma

taxa abaixo de 15 óbitos infantis para cada 1.000 nascidos vivos, e que em 2017, apresentou a

menor  taxa  de  todos  os  tempos,  com  10,38/1.000  NV,  atestando  o  enfoque  dado  à

implementação das ações da atenção básica, com incremento no número de equipes para atuar

na estratégia de saúde da família. Destacamos nesse contexto a implantação de leitos de UTI e

UCI em duas unidades hospitalares de Arapiraca, bem como a implantação do Comitê de
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Prevenção e Redução da Mortalidade Materna e Infantil, em março de 2008.

Tabela 11.  TMI com os componentes neonatal precoce, neonatal tardia e pós-neonatal,

Arapiraca/AL, de 2013 a 2017.

Ano
Neonatal Precoce Neonatal Tardia Pós-Neonatal TMI/1.000

NV Nº
Óbitos

Nº % Nº % Nº %

2013 22 41,51 10 18,87 21 39,62 14,01 53

2014 39 63,94 9 14,75 13 21,31 15,01 61

2015 26 49,06 13 24,53 14 26,41 12,63 53

2016 24 40,00 14 23,33 22 36,67 15,86 60

2017* 16 39,02 15 36,59 10 24,39 10,38 41
    Fonte: www.datasus.gov.br/ Dados revisados em janeiro/2018 *Dados sujeitos a revisão.

A mortalidade infantil Neonatal Precoce, verificada em crianças de 0 a 6 dias de vida,

apresentou em 2017 uma proporção de 39,02% em relação ao total de óbitos ocorridos no ano

estudado, com um número absoluto de 16 óbitos, com 15 óbitos a mortalidade infantil no

componente de Neonatal Tardia apresentou uma proporção de 36,59%, e a mortalidade Pós-

Neonatal apresentou proporção de 24,39% com 10 óbitos.

Observamos a necessidade de incremento das ações desenvolvidas pelas unidades de

saúde, com enfoque na prevenção de doenças e promoção da saúde, para a redução desses

óbitos, na sua maioria considerados evitáveis.

MORTALIDADE INFANTIL POR TIPO DE CAUSAS/EVITABILIDADE

Analisando mais detalhadamente os óbitos infantis no município de Arapiraca/AL no

período  de  2013  a  2017  em  relação  a  classificando  do  tipo  de  causas/evitabilidade,

observamos  que  em  média  50,00%  dos  óbitos  poderiam  ter  sido  evitáveis.  Dos  óbitos

evitáveis de 2017, 75,00% (12 óbitos) poderiam ter sidos evitados, por ações de prevenção,

diagnóstico e tratamento precoce, e 12,50% (2 óbitos) evitados através da adequado controle

na gravidez. Os óbitos não evitáveis compreenderam 33,33%, com 12 óbitos, os mal definidos

com 2,78% (1 óbito), e não classificados com 19,44% (7 óbitos).
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Quadro 09. Óbitos < 01 ano residentes de Arapiraca-AL, segundo classificação do tipo de

causas/evitabilidade, 2013 a 2017.

TIPO DE CAUSAS 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017
*

%

I. EVITÁVEIS 26 49,06 36 59,02 25 47,17 32 53,33 16 44,45

Reduzíveis através de:

* Imunoprevenção 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

* Adequado controle na 
gravidez

3 11,54 6 16,67 2 8,00 1 3,12 2 12,50

* Adequada atenção ao 
parto

3 11,54 3 8,33 4 16,00 4 12,50 1 6,25

* Ações de prev, diag. e 
trat. Preco.

16 61,54 24 66,67 17 68,00 26 81,26 12 75,00

* Parceria com outros 
setores

4 15,38 3 8,33 2 8,00 1 3,12 1 6,25

II. NÃO EVITÁVEIS 14 26,41 20 32,78 22 41,51 19 31,67 12 33,33

III. MAL DEFINIDAS 3 5,66 3 4,92 6 11,32 2 3,33 1 2,78

IV. NÃO 
CLASSIFICADAS

10 18,87 2 3,28 0 0,00 7 11,67 7 19,44

TOTAL 53 100,00 61 100,00 53 100,00 60 100,00 36 100,00
 Fonte: SIM/SMS.  * Dados revisado em julho/2017, sujeito a revisão.

É necessário,  portanto,  esforço especial e mobilização dos gestores e das equipes de

saúde para a identificação dos óbitos infantis,  através  da  qualificação das informações e

incorporação da avaliação dos serviços de saúde para melhoria da assistência.  A

responsabilização e o compromisso dos serviços de saúde sobre a população de sua área de

abrangência e, neste caso, sobre a morte de uma criança, devem fazer parte do cotidiano dos

serviços de saúde, com o propósito de se identificar os problemas, as estratégias e medidas de

prevenção de óbitos evitáveis,  de modo que o País diminua as desigualdades nas taxas de

mortalidade e alcance melhores níveis de sobrevivência infantil.

MORTALIDADE MATERNA

A 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10)  define morte

materna obstétrica direta como a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42  dias

após o término da gestação,  e de morte materna obstétrica indireta até 12  meses após a

gestação,  independentemente da duração ou da localização da gravidez,  devido a qualquer

causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não

devida a causas acidentais ou incidentais.
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A razão  de  mortalidade  materna  para  o  município  de  Arapiraca/AL,  situou-se  no

período de 2013 a 2017, entre 105,70 e 80,91 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Valores

elevados  podem  estar  retratando  os  esforços  realizados  para  melhorar  a  qualidade  da

informação, o que pode justificar a grande oscilação entre 2013 e 2017. Essa oscilação pode

estar relacionada também com os pequenos números envolvidos.

Para que possamos melhorar este indicador será necessário a organização a Rede de

Atenção  à  Saúde  Materna  e  Infantil  para  garantir  acesso,  acolhimento  e  resolutividade,

através da 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.

Tabela 12. Razão de Mortalidade Materna do município de Arapiraca/AL,

2013 a 2017.

Ano do óbito Nº de óbitos Nº de nascidos vivos Razão de mortalidade
materna/100.000 NV

2013 4 3.784 105,7

2014 4 4.057 98,6

2015 3 4.197 71,5

2016 5 3.623 138,0

2017* 3 3.708 80,91
  FONTE: DATASUS/MS/Sinasc/SMS  *Dados tabulados em janeiro de 2018 sujeitos a revisão

6.1.3. Atenção Básica

A atenção  básica  caracteriza-se  por  um  conjunto  de  ações  de  saúde,  no  âmbito

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos,

o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde, autonomia

das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida

por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão,  democráticas e  participativas,  sob

forma de  trabalho em equipe,  dirigidas  a  populações  de  territórios  definidos,  pelas  quais

assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em

que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem

auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância

em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo

ético de que toda demanda, a necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 
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Saúde da Família

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País,

de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, é tida pelo Ministério da Saúde,

gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da

atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial

de  aprofundar  os  princípios,  diretrizes  e  fundamentos  da  atenção  básica,  de  ampliar  a

resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar

uma importante relação custo-efetividade.

 A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde

tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no

SUS. Busca maior racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido

resultados  positivos  nos  principais  indicadores  de  saúde  das  populações  assistidas  pelas

equipes de saúde da família. 

Quadro 10. Distribuição das UBS/ Equipes de Saúde

Nº Ubs Zona
Urbana Nº Equipes Nº Ubs Zona Rural Nº Equipes

01 1º Centro  2 ESF 26 Baixa da Onça 1 ESF
02 2º Centro 2 ESF 27 Batingas  2 ESF
03 3º Centro 3 ESF 28 Bananeiras 1 ESF
04 4º Centro 4 ESF 29 Bom Jardim 1 ESF
05 5º Centro 2 PACS 30 Cangandú 1 ESF
06 Arnon de Melo 1 ESF 31 Canaã 2 ESF
07 Bom Sucesso 3 ESF 32 Carrasco 1 ESF
08 Baixão 2 ESF 33 Capim 1 ESF
09 Brisa do Lago 2 ESF 34 Pau D’arco 2 ESF
10 Cacimbas 3 ESF 35 Vila Aparecida 1 ESF
11 Canafistula 3 ESF 36 Vila São Francisco 1 ESF
12 Cavaco 2 ESF 37 Vila São José 1 ESF
13 Cohab 3 ESF 38 Laranjal 1 ESF
14 Daniel Houly 2 ESF 39 Poção 1 ESF
15 Edler Lins 2 ESF 40 Pau Ferro 1 ESF
16 Manoel Teles 2 ESF
17 Primavera 3 ESF
18 Riacho Seco 1 ESF
19 Teotônio Vilela 1 ESF
20 Verdes Campos 2 ESF
21 João Paulo II 1 ESF
22 Nilo Coelho 1 ESF
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23 Jardim das 
Paineiras 1 ESF

24 Nossa Senhora 
Aparecida 1 ESF

25 Boa Vista 2 ESF
Total 25 UBS ZU 49 ESF Total 15 UBS ZR 18 ESF

Unidades Simplificadas
Corredor (Referência da UBS Canaã)

Bom Jardim  (Referência da UBS Pé Leve)
Pau Ferro – ( Referência da UBS Fernandes)

Fonte: SMS Arapiraca.

Cobertura de Estratégia de Saúde da Família em Arapiraca 

A  Atenção Básica do município está composta por 67 equipes de Saúde da Família, 02

PACS –  Programa de  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  48  equipes  de  Saúde Bucal  e  10

equipes de NASF – Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Possui 100% de cobertura de

Agentes Comunitários de Saúde e 97,86% de cobertura da Estratégia de Saúde da Família. O

Sistema de Saúde de Arapiraca conta com 40 Unidades Básicas de Saúde e  03 Unidades

Simplificadas, sendo 15 localizadas na zona rural (com 18 ESF ) e 25 na zona urbana (com

49 ESF e 02 PACS).

Quadro 11. Unidades de Saúde e Suas Respectivas Áreas de Cobertura

1º Centro 
São Luiz I
São Luiz II
Guaribas

Ouro Preto
Nova

Esperança

2º Centro 
Baixa Grande

Jardim Esperança

3º Centro
Caititus I

Santa Esmeralda
(parte)

Brasiliana
Santa Edwiges
Mangabeiras

Jardim de Maria

4º Centro
Itapoã

Brasília (parte)
Novo Horizonte

(parte)
Jardim Tropical (parte)

Rio dos Bichos
Sítio Gaspar
Sítio Mocó

Sítio Pedra Preta
Sítio Campestre

5º Centro
Centro
Capiatã

Alto do Cruzeiro

Bananeiras
Bananeiras

Sitío Ingazeira
Riacho Seco
Fazenda São

José
Sítio Terra Fria

Sítio São
Bernardo

Boa Vista

Verdes Campos
Boa Vista

Conj. Alfaville
Conj. Resid. Bela

Vista
Conj. Chácara
das Palmeiras

Baixão
Eldorado
Baixão

Bom Sucesso
Massaranduba
Bom Sucesso

Residencial Arapiraca
Vila do Grilo

Condomínio Zé do
Ouro

Residencial Cerejeira
Residencial Arueira

Baixa da Onça
Baixa da Onça

Tapera
Baixa da Hora
Sitio Perucaba

Sítio Barro
Vermelho

Logradouro São
Pedro
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Sítio Piauí Guaribas (parte) Residencial Colibri
Conjunto Mandacaru 

Batingas
Sítio Batingas
Sítio Alazão

Beco da Granja
Poço de

Sant’Ana
Sítio Furnas

Barracão
Frei Galvão

Bom Jardim/ Pé
Leve

Sítio Bom Jardim
Sítio Pé Leve

Brisa do Lago

Conj. Brisa do
Lago

Conj. Lago do Sul
Cazuzinhos

Cohab Nova
Planalto

Quati
Olho D’água de Cima

Serra dos Ferreira

Canaã
Vila Canaã 

Assentamento Ceci
Cunha

Sítio Campestre
Sítio Breu

Sítio Fazenda Velha
Sítio Itapicuru

Sítio Lagoa Nova
Canafistula
Canafistula
Frei Damião

Jardim
Tropical
(parte)

Cangandú
Sítio Cangandú
Sítio Flexeiras
Sítio Varginha

Sítio Barro
Vermelho

Sítio Terra Fria

Carrasco
Sítio Carrasco

Sítio Bom Nome
Sítio Sementeira

Sítio
Bananeiras/Tabela 
Sítio Olho D’água

de Cima

Capim
Povoado Capim
Sítio Capim do

Umbuzeiro
Sítio Mundo Novo
Sítio Bom Nome

Sítio Esporão
Sítio Riachão
Lagoa Cavada

Cavaco
Cavaco

Daniel Houly
Brasília

Edler Lins
Zélia Barbosa

Rocha
Poço Frio

Vale das Águas

Fernandes
Sítio Fernandes
Auto do Breu
Fazenda Santa

Helena
Pau Ferro

Braunas
Fazenda Magalhães

Olho D’água do
Brejão

Povoado São
Lourenço

Baixa da Lama

Jardim das Paineiras

Jardim das Paineiras

João Paulo II
João Paulo II

Laranjal
Pov. Lagoa

Seca
Laranjal
Bálsamo

Manoel Teles
Manoel Teles

Nossa Sª
Aparecida

Conj. Nossa Sª
Aparecida

Nilo Coelho
Sen. Nilo Coelho

Pau D’arco
Sítio Poção
Pau D’arco

Sítio Narciso
Sítio Sapucaia
Sítio Cajarana

Sítio Gruta D’água
Sítio Taboquinha

Sítio Taquara
Primavera
Primavera

Poção
Poção

Sítio Oitizeiro
Sítio Lagoa do

Poção
Sítio Mocó

Riacho Seco

Riacho Seco

Arnon de Melo
Senador Arnon de

Melo
Mangabeiras

Sítio Mangabeiras
Povoado Santa Mônica

Condominío Auto

Teotônio Vilela
Senador Teotônio

Vilela
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Jardim
Lot. Ares da Serra
Lot. Cidade Nova

Vila São José 
Vila São José 
Sítio Tingui
Sítio Xexeu

Sítio Azedem
Sítio Lagoa

Azeda

Vila Aparecida
Vila Aparecida

Sítio Lagoa
D’água

Baixa do Capim
Genipapo

Poço da Pedra 

Vila São
Francisco

Vila São Francisco
Sítio Serrote de

Cima
Sítio Serrote do

João Dias
Sítio Alto dos

Galdinos
Fazenda São José

da Silva
Divisa com Capim
Divisa com Mundo

Novo
Lagoa Cavada

Verdes Campos

Verdes Campos

Fonte: SMS Arapiraca.

Diretrizes da Atenção Básica

Os  princípios  e  diretrizes,  a  caracterização  e  a  relação  de  serviços  ofertados  na

Atenção Básica serão orientadores para a sua organização nos municípios, conforme descritos

a seguir: 

Princípios: 

Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro

contato), acolhendo as pessoas, promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção

às  suas  necessidades  de  saúde.  O  estabelecimento  de  mecanismos  que  assegurem

acessibilidade  e  acolhimento  pressupõe  uma  lógica  de  organização  e  funcionamento  do

serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas

UBS devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços, de modo universal,

de fácil acesso e sem diferenciações excludentes, e a partir daí construir respostas para suas

demandas e necessidades.

Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de

acordo com as  necessidades  das  pessoas,  considerando que o direito  à  saúde passa pelas

diferenciações  sociais  e  deve  atender  à  diversidade.  Ficando  proibida  qualquer  exclusão

baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de

gênero,  estado  de  saúde,  condição  socioeconômica,  escolaridade  ou  limitação  física,
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intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades,

evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação; de

maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.

Integralidade: É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às

necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da

saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos

cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de

atenção  à  saúde  e  o  reconhecimento  adequado  das  necessidades  biológicas,  psicológicas,

ambientais e sociais causadoras das doenças, manejo das diversas tecnologias de cuidado e de

gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da

Saúde  em  2008  com  objetivo  de  apoiar  a  consolidação  da  Atenção  Básica  no  Brasil,

ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência

e o alvo das ações.

Atualmente  regulamentados  pela  Portaria  nº  2.488,  de  21  de  outubro  de  2011,

configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes

de Saúde da Família (ESF), as equipes de atenção básica e com o Programa Academia da

Saúde.  Esta  atuação  integrada  permite  realizar  discussões  de  casos  clínicos,  possibilita  o

atendimento  compartilhado  entre  profissionais  tanto  na  Unidade  de  Saúde  como  nas

domiciliares, permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e

qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. Essas ações de

saúde  também  podem  ser  intersetoriais,  com  foco  prioritário  nas  ações  de  prevenção  e

promoção da saúde.

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família foram implantados em Arapiraca em 2008.

Hoje, o município possui 10 equipes de NASF, totalizando 92,42% das ESF apoiadas. Cada

equipe  é  constituída  por  01  assistente  social,  01  farmacêutico,  01  fisioterapeuta,  01

nutricionista, 01 profissional de Educação Física e 01 Psicólogo.

ACADEMIAS DA SAÚDE

Lançado em 2011, o Programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção da

saúde e produção do cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos conhecidos
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como pólos  do Programa Academia  da Saúde.  Esses  pólos  são dotados de  infraestrutura,

equipamentos e profissionais qualificados. Como ponto de atenção no território, complementa

o cuidado integral e fortalece as ações de promoção da saúde em articulação com outros

programas e ações de saúde como a Estratégia da Saúde da Família, os Núcleos de Apoio à

Saúde da Família e a Vigilância em Saúde.

Atualmente, o município de Arapiraca conta com dois pólos em funcionamento e um

em fase de elaboração de projetos. Em 2015, foi inaugurada a Academia da Saúde Cícero

Santos, localizada no Lago da Perucaba, e em 2016, a Academia de Saúde Ricardo Amorim,

localizada no bairro Verdes Campos. Em 2017, o Ministério da Saúde aprovou a proposta de

construção de mais uma unidade no bairro Bom Sucesso.

Quadro 12. Distribuição das Equipes NASF/UBS

NASF 1 NASF 2 NASF 3 NASF 4 NASF 5

Primavera 2º Centro Canafistula 4º Centro Batingas

João Paulo II
B. da Onça
Bom Jardim

Cavaco
Nilo Coelho

Capim

Boa Vista
Bananeira

Teotônio Vilela
Canaã

Pau D’arco
Daniel Houly

NASF 6 NASF 7 NASF 8 NASF 9 NASF 10

Planalto Edler Lins 1º Centro 3º Centro Brisa do Lago

Poção
Arnon de Melo

Baixão
J. das Paineiras

Vila São
Francisco

Vila Fernandes

Cangandú
Manoel Teles

Bom Sucesso
Vila Aparecida

Cacimbas
Vila São José

Carrasco

Fonte: SMS Arapiraca.

Apoiadores Institucionais da Atenção Básica 

A equipe de apoiadores é composta por: 01 Assistente Social, 01 Cirurgião dentista, e

02 Enfermeiras.  Esses profissionais  buscam auxiliar  a  coordenação da Atenção Básica na

identificação de problemas e na formulação de estratégias. Trata-se de um colaborador para a

qualificação dos processos de trabalho das unidades básicas de saúde. 
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Indicadores de Monitoramento da Atenção Básica 

O acesso a dados relacionados às condições de saúde das populações, à estrutura de

serviços de saúde que compõem o SUS e aos dados envolvendo os atendimentos realizados no

âmbito do SUS, fica cada vez mais complexa a tarefa de monitorar e avaliar o desempenho e a

efetividade do sistema de saúde. Consideram-se os seguintes sistemas ou programas: SISAB,

Pactuação Interfederativa  e PMAQ.

SISAB

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela

Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação da

Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da

Política Nacional de Atenção Básica, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica

(SIAB).

O SISAB integra a estratégia do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) de-

nominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que propõe o incremento da gestão da informa-

ção, a automação dos processos, a melhoria das condições de infraestrutura e a melhoria dos

processos de trabalho.

Além do SISAB, temos os sistemas e-SUS AB para captar os dados, composto por

dois sistemas de software que instrumentalizam a coleta dos dados que serão inseridos no SI-

SAB. São eles:

1) Coleta de Dados Simplificado (CDS);

2) Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e

3) Aplicativos (App) para dispositivos móveis, atualmente disponível: app AD (Atenção Do-

miciliar).

Nesse sentido, os sistemas e-SUS AB foram desenvolvidos para atender os processos

de trabalho da Atenção Básica para a gestão do cuidado em saúde, podendo ser utilizado por

profissionais de todas as equipes de AB, pelas equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Fa-

mília (NASF),) além dos profissionais que realizam ações no âmbito de programas como o

Saúde na Escola (PSE) e a Academia da Saúde.

Com o SISAB, será possível obter informações da situação de saúde da população do

território por meio de relatórios de saúde, bem como de relatórios de indicadores de saúde por

estado, município, região de saúde e equipe.
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Atualmente o Prontuário Eletrônico implantado em 25 equipes de Saúde e as 41 equi-

pes restantes estão utilizando o sistema de Coleta de Dados Simplificado (CDS). Realizado

aquisição dos equipamentos necessários para continuação da implantação do Prontuário Ele-

trônico.  

PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 

Tem como premissa harmonizar o processo de construção dos instrumentos de planeja-

mento e a pactuação de indicadores com vistas ao fortalecimento do planejamento em saúde;

Manter vinculação com as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde, onde houver aplicabili-

dade, para o estabelecimento de prioridades, respeitado o § 4º do art. 30 da LC n° 141, de

2012;

Estabelecer indicadores para pactuação nacional que mensurem o acesso a ações e ser-

viços de saúde, a qualidade da organização em redes, além de considerar indicadores epidemi-

ológicos de abrangência nacional e o desempenho do sistema, podendo ser universais ou espe-

cíficos:

 Universais: indicadores pactuados por todos os municípios, estados, Distrito Federal e

regiões de saúde.

 Específicos: indicadores pactuados por municípios, estados, Distrito Federal e regiões

de saúde, de acordo as especificidades locais.

 

Compor-se por indicadores mensuráveis a partir de dados disponíveis em sistema naci-

onal informatizado, passíveis de monitoramento e a avaliação; Buscar a redução do número

de indicadores; Respeitar a autonomia do ente federado com relação à inclusão de  outros  in-

dicadores, observadas as especificidades locais e as diretrizes nacionais.

Em Arapiraca, no ano de 2016, foram pactuados 29 indicadores de saúde. Através do

monitoramento e  avaliação desses  indicadores pode ser realizada a  análise  dos resultados

alcançados, o que contribui para o processo de planejamento e tomada de decisões necessárias

ao cumprimento das metas.

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ

O PMAQ objetiva a adoção de processos que ampliem a capacidade da gestão,  além das

Equipes de Atenção Básica, em ofertarem à população serviços que assegurem maior acesso e

qualidade da atenção básica à saúde.
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O PMAQ-AB tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a

qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território. Para isso, propõe um

conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes

de saúde.

O  programa  eleva  o  repasse  de  recursos  do  incentivo  federal  para  os  municípios

participantes que atingirem melhora no padrão de qualidade no atendimento. Foi lançado em

2011 e em 2015, iniciou seu 3º ciclo com a participação de todas as equipes de saúde da

Atenção Básica (Saúde da Família e Parametrizada), incluindo as equipes de Saúde Bucal,

Núcleos de Apoio à Saúde da Família  e  Centros de Especialidades  Odontológicas que se

encontrem em conformidade com a PNAB.

SAÚDE BUCAL

Está composta por 48 Equipes de Saúde Bucal, totalizando 70,71% de cobertura da

população,  além  de  06  dentistas  tradicionais  e  um  Centro  de  Especialidades  com  12

especialistas (Cirurgia buco-maxilo, endodontia, pacientes especiais, periodontia, radiologia,

estomatologia). A Equipe  de  Saúde  Bucal  na  estratégia  Saúde  da  Família  representa  a

possibilidade  de  criar  um  espaço  de  práticas  e  relações  a  serem  construídas  para  a

reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos

serviços de saúde. Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa a exigir a conformação de

uma equipe de trabalho que se relacione com usuários e que participe da gestão dos serviços

para  dar  resposta  às  demandas  da  população  e  ampliar  o  acesso  às  ações  e  serviços  de

promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, por meio de medidas de caráter coletivo e

mediante o estabelecimento de vínculo territorial.

Quadro 13. Relação das ESB / PSF

Nº UBS Nº UBS

01
1º Centro I

18
Daniel Houly I
Daniel Houly II

02
2º Centro I
2º Centro II

19 Edler Lins

03
3º Centro I
3º Centro II
3º Centro III

20 Jardim das Paineiras

04
4º Centro I
4º Centro II
4º Centro III

21
Manoel Teles I
Manoel Teles II
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05 Baixa da Onça 22 Poção
06 Baixão I 23 Arnon de Melo

07
Bom Sucesso I
Bom Sucesso II

24 Teotônio Vilela

08
Batingas I
Batingas II

25 Vila São Francisco

09 Bananeira 26 Vila São José

10
Boa Vista I
Boa Vista II

27
João Paulo II

11 Brisa do Lago I
Brisa do Lago II

28 Nilo Coelho

12
Cacimbas I
Cacimbas II
Cacimbas III

29
Carrasco 

13 Cangandú
30

Primavera I
Primavera II

14 Canafistula 31 Pau D’arco
15 Canaã 32 Cohab Nova I

Cohab Nova II
16 Capim 33 N. Srª Aparecida
17 Cavaco

              Fonte: SMS Arapiraca.

Saúde do Homem

Instituído pelo Governo Federal através da Portaria nº 1944 de 27 de agosto de 2009,

no ano em que o Sistema Único de Saúde completa vinte e um anos, o Ministério da Saúde

estabelece como prioridade a proteção à população jovem e adulta masculina,  lançando a

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, desenvolvida em parceria entre

gestores do SUS. Em 2010 é implantado no município de Arapiraca. 

A  Saúde  do  Homem  tem  como  objetivo  o  fortalecimento  da  integralidade  da

assistência à saúde da população masculina, promovendo a melhoria das condições de saúde,

contribuindo,  de  modo  efetivo,  para  a  redução  da  morbidade  e  mortalidade  através  do

enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos

serviços de assistência integral à saúde da rede SUS.
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Figura 15.  Fluxo da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

Fonte: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

Princípios: 

1.  Universalidade  e  equidade  nas  ações  e  serviços  de  saúde  voltados  para  a  população

masculina, abrangendo a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos;

2.  Articulação  com  as  diversas  áreas  do  governo,  com  o  setor  privado  e  a  sociedade,

compondo redes de compromisso e co-responsabilidade quanto à saúde e a qualidade de vida

da população masculina;

3. Informações e orientação à população masculina, aos familiares e a comunidade sobre a

promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação dos agravos e das enfermidades do

homem;

4. Captação precoce da população masculina nas atividades de prevenção primária relativa às

doenças cardiovasculares e cânceres, entre outros agravos recorrentes;

5. Capacitação técnica dos profissionais de saúde para o atendimento do homem;

6. Disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos;

7. Estabelecimento de mecanismos de monitoramento e avaliação continuada dos serviços e

do desempenho dos profissionais de saúde, com participação dos usuários;

8.  Elaboração e  análise  dos  indicadores  que permitam aos  gestores  monitorar  as  ações  e

serviços  e  avaliar  seu  impacto,  redefinindo  as  estratégias  e/ou  atividades  que  se  fizerem

necessárias.
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Diretrizes: 

 Entender a Saúde do Homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção,

assistência e recuperação da saúde, executado nos diferentes níveis de atenção. Deve-

se priorizar a atenção básica, com foco na Estratégia de Saúde da Família, porta de

entrada do sistema de saúde integral, hierarquizado e regionalizado;

 Reforçar a responsabilidade dos três níveis de gestão e do controle social, de acordo

com as competências de cada um, garantindo condições para a execução da presente

Política;

 Nortear  a  prática  de  saúde  pela  humanização  e  a  qualidade  da  assistência  a  ser

prestada, princípios que devem permear todas as ações;

 Integrar a execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem às

demais políticas, programas, estratégias e ações do Ministério da Saúde;

 Promover a articulação interinstitucional, em especial com o setor Educação, como

promotor de novas formas de pensar e agir;

 Reorganizar as ações de saúde, através de uma proposta inclusiva, na qual os homens

considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os

serviços de saúde reconheçam os homens como sujeitos que necessitem de cuidados;

 Integrar  as  entidades  da  sociedade  organizada  na  corresponsabilidade  das  ações

governamentais pela convicção de que a saúde não é só um dever do Estado, mas uma

prerrogativa da cidadania;

 Incluir na Educação Permanente dos trabalhadores do SUS, temas ligados a Atenção

Integral à Saúde do Homem;

 Aperfeiçoar  os  sistemas  de  informação  de  maneira  a  possibilitar  um  melhor

monitoramento que permita tomadas racionais de decisão; e

 Realizar estudos e pesquisas que contribuam para a melhoria das ações da Política

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.

Avanços da Gestão Municipal 

 Realização de Seminário Pai Presente;

 Ações voltadas a Saúde do Homem na semana que comemora o dia do Homem nas

UBS;
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 Educação continuada nas UBS com os ACS sobre o Guia de Saúde do Homem para

ACS, trabalhando os eixos temáticos:

- Acesso e Acolhimento;

- Saúde Sexualidade e Reprodução;

- Paternidade e Cuidado;

- Agravos e condições crônicas na População Masculina;

- Prevenção de Violências e Acidentes;

 Realização  de  ações  voltada  a  Saúde  do  Homem  em  todas  UBS  e  Empresas

Promotoras de Saúde durante o mês de novembro “Novembro Azul”. 

Desafios e Perspectivas 

1. Criar estratégias para  sensibilizar e atrair  por meio de ações ampliadas com a  equipe de

saúde; 

2. Definir estratégias contextualizadas com base no reconhecimento da diversidade; 

3. Desenvolver campanhas sobre a importância dos homens cuidarem da saúde;

4. Incluir os homens como sujeitos nos programas de saúde; 

5.  Promover  articulação  entre  os  diferentes  níveis  de  atenção,  especialmente  entre  a

emergência e a atenção primária;

6.  Apoiar  ações  e  atividades  de  promoção de  saúde  para  facilitar  o  acesso da  população

masculina aos serviços de saúde.

Saúde da Pessoa Idosa

Através da Portaria Nº 2.528 de 19 de outubro de 2006, a Política Nacional do Idoso

foi revogada e uma nova política atualizada foi elaborada. Esta política já se fazia necessária

tendo em vista o novo rumo que tomou a saúde pública focando na integralidade e equidade

da atenção à saúde nos três níveis de atenção.

A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar,

manter  e  promover  a  autonomia  e  a  independência  dos  indivíduos  idosos,  direcionando

medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e

diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros

com 60 anos ou mais de idade.

Tendo como objetivos recuperar, manter e promover a autonomia e a independência

dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim,
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em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Diretrizes: 

 Promoção do envelhecimento ativo e saudável;

 Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa;

 Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção;

 Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa

idosa;

 Estímulo à participação e fortalecimento do controle social;

 Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde

da pessoa idosa;

 Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para

profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS;

 Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde

da pessoa idosa;

 Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.

Desafios e Perspectivas 

 Elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS;

 Elaborar projeto de Política Municipal de Saúde da Pessoa Idosa em consonância a

PNSPI;

 Definir  recursos  orçamentários  e  financeiros  para  a  implementação  desta  Política,

considerando que o financiamento do Sistema Único de Saúde é de competência das

três esferas de governo;

 Discutir e pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as estratégias e metas a

serem alcançadas por essa Política a cada ano;

 Promover articulação intersetorial para a efetivação da Política;

 Estabelecer  mecanismos  para  a  qualificação  dos  profissionais  do  sistema local  de

saúde;

 Estabelecer  instrumentos  de  gestão  e  indicadores  para  o  acompanhamento  e  a

avaliação do impacto da implantação/implementação da Política;
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 Divulgar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa;

 Apresentar e aprovar proposta de inclusão da Política de Saúde da Pessoa Idosa no

Conselho Municipal de Saúde.

Práticas Integrativas e Complementares

A Política Nacional  de  Práticas  Integrativas  e  Complementares  (PNPIC),  aprovada

através da Portaria de no. 971/2006, de 03 de maio de 2006, traz como conceito: “O campo

das  Práticas  Integrativas  e  Complementares  contempla  sistemas  médicos  complexos  e

recursos terapêuticos, os quais são também denominados, pela Organização Mundial da Saúde

(OMS),  de  Medicina  Tradicional  e  Complementares/Alternativa  (MT/MCA)”,  conforme

WHO,  2002.  Tais  sistemas  e  recursos  envolvem  abordagens,  que  buscam  estimular  os

mecanismos  naturais  de  prevenção  de  agravos  e  recuperação  da  saúde,  por  meio  de

tecnologias  eficazes  e  seguras,  com ênfase  na  escuta  acolhedora,  no  desenvolvimento  do

vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outro

ponto  abordado  é  a  “visão  ampliada  do  processo  saúde-doença  e  a  promoção  global  do

cuidado humano, especialmente do autocuidado”. A PNPIC está dividida em cinco eixos de

práticas terapêuticas, as quais o Ministério da Saúde estimula e recomenda a adoção por parte

dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Tendo como objetivos implantar as Práticas Integrativas e Complementares PIC nos

serviços da Atenção Básica de Saúde do Município de Arapiraca, com foco na prevenção de

agravos, promoção da saúde e recurso terapêutico, de forma multidisciplinar, estimulando a

escuta qualificada e o acolhimento.

Diretrizes:

1.  Constituir  grupo  condutor  para  cada  um  dos  eixos  da  Política  Nacional  de  Práticas

Integrativas e Complementares PNPIC no Município;

2. Realizar seminários para cada eixo temático da PMPIC;

3.  Apoiar  e  estimular  às  ações  em  conformidade  com  a  Política  Municipal  de  Práticas

Integrativas e Complementares;

5.  Estabelecer  parcerias  com  Faculdades,  Universidades  e  Centros  ou  Salas  de  Terapias

Naturais e Complementares do município, com intuito de desenvolver cursos e formação dos

profissionais de saúde e da rede intersetorial, fomentar a produção de pesquisas referentes aos
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eixos  da  PNPIC  e  absorver  conhecimentos  que  os  mesmos  já  possuem,  através  de  sua

experiência na área;

6.  Desenvolver  estratégias  de  qualificação  em  PIC  para  profissionais  no  SUS,  em

conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidas pela Educação Permanente.

7.  Propor,  nos  espaços  das  Academias  da  Saúde,  as  ações  de  Práticas  Integrativas  e

Complementares;

8.  Articular  as  ações  das  Práticas  Integrativas  e  Complementares  as  demais  Políticas

Municipais de Saúde.

9.  Divulgar  e  informar  a  PMPIC para  a  população  usuária,  a  fim de  fortalecer  as  ações

implementadas:  Elaborar  material  institucional  e  educativo  para  os  diversos  pontos  de

atenção;  Incentivar  a  participação  popular  e  a  troca  de  saberes;  e  Incluir  a  PMPIC  nos

materiais  e campanhas de divulgação da Secretaria da Saúde e no “site” da Prefeitura de

Arapiraca.

10. Monitorar a implantação e implementação da PMPIC nos serviços de saúde, em cada eixo

temático: Incluir no Sistema as PICs; Cadastrar os profissionais habilitados em práticas no

sistema; Qualificar a coleta de dados e alimentação dos sistemas de informação em saúde; e

definir indicadores e instrumentos de avaliação para o acompanhamento.

11. Articular o acesso aos demais insumos estratégicos da PIC com qualidade e segurança.

12.  Articular  recursos  humanos,  com  formação  específica  em  Práticas  Integrativas  e

complementares em saúde;

13. Articular o apoio de profissionais de áreas correlatas, tais como: engenheiro agrônomo,

técnico agrônomo, biólogo e auxiliar operacional, dentre outros;

14. Implantar nas Unidades Básicas de Saúde as Práticas Integrativas e Complementares no

Município de Arapiraca.

Avanços da Gestão Municipal 

 Elaboração  do  Projeto  da  Política  Municipal  de  Práticas  integrativas  e

Complementares em saúde;

 Articulação  com  órgãos  capacitadores  e/ou  Universidades  para  capacitação  dos

profissionais da Atenção Primária em Práticas Integrativas e Complementares.

Desafios e Perspectivas 

Implantar  em  100%  das  unidades  básicas  de  saúde  as  práticas  integrativas  e
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complementares conforme PMS/2018-2021.

Alimentação e Nutrição

 As ações  de  alimentação e  nutrição  desenvolvidas  na  rede  de  atenção à  saúde do

município, se referencia à Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada em

1999 e revisada em 2011,  que tem como propósito a melhoria das condições de alimentação,

nutrição e saúde da população, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e

saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e cuidado integral dos agravos

relacionados à alimentação e nutrição.

      As ações são realizadas  nas Unidades Básicas de Saúde pelas Equipes de Saúde da

Família e NASF como também no atendimento ambulatorial das Unidades Especializadas.

      Nas Programações Anuais de Saúde do município são contempladas ações e atividades

referentes  aos  programas  de  Suplementação  de  Vitamina  A  e  Ferro,  NutriSUS  como

estratégias para o controle das carência de micronutrientes.

      A Vigilância Alimentar e Nutricional, realizada pelas equipes da atenção básica que é

definida para o acompanhamento de todos os usuários atendidos no âmbito da unidade de

saúde como também em atividades coletivas  desenvolvidas pelos profissionais.

O  acompanhamento  das  condicionalidades  da  saúde  no  Programa  Bolsa  Família

realizado  de  forma  intersetorial  é  compartilhado  com a  Assistência  Social  e  Educação  e

representa um conjunto de ações direcionadas  às crianças e mulheres  em idade fértil  que

proporciona a melhoria na qualidade das ações ofertadas a essa população específica, com o

estímulo ao acesso às Unidades Básicas de Saúde.

O incentivo ao aleitamento materno também é prioridade e tem como desafio agregar

às práticas rotineiras da Unidade Básica, ações direcionadas pelo Ministério da Saúde, como a

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil que se propõe a qualificar todos os profissionais das

Unidades  Básicas  para  esse  trabalho,  contribuindo  assim para  o  aumento  dos  índices  do

aleitamento materno exclusivo.

        Portanto o ponto de partida para o planejamento das ações específicas é a Política

Nacional de Alimentação, a partir de suas diretrizes que norteiam a organização da oferta do

cuidado, no Sistema Único de Saúde, que devem contribuir para a conformação de uma rede

integrada, resolutiva e humanizada  em todos os pontos de atenção da Rede de Atenção à

Saúde.
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Saúde da Mulher

O Programa Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher- PNAISM criado em

2009 redefiniu a agenda relativa à saúde da mulher, ampliando o leque de ações, até então

focadas na assistência ao ciclo gravídico-puerperal, para incluir outros aspectos relevantes da

saúde da população feminina, tais como a assistência às doenças ginecológicas prevalentes, a

prevenção, a detecção e o tratamento do câncer de colo uterino e de mama, a assistência ao

climatério, a assistência à mulher vítima de violência doméstica e sexual, os direitos sexuais e

reprodutivos  e  a  promoção  da  atenção  à  saúde  de  segmentos  específicos  da  população

feminina, entre outros.

       Segundo o Ministério da Saúde, são objetivos gerais da Política Nacional de Atenção

Integral à Saúde da Mulher:

 Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante

a  garantia  de  direitos  legalmente  constituídos  e  ampliação  do acesso  aos  meios  e

serviços  de  promoção,  prevenção,  assistência  e  recuperação  da  saúde  em  todo

território brasileiro;

 Contribuir  para  a  redução  da  morbidade  e  mortalidade  feminina  no  Brasil,

especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos

populacionais, sem discriminação de qualquer espécie;

 Ampliar,  qualificar  e  humanizar  a  atenção integral  à  saúde da  mulher  no  Sistema

Único de Saúde.  

PRIORIDADES

Em seus objetivos específicos, a PNAISM aponta como prioritário desenvolver ações

que garantam atenção humanizada às mulheres nas seguintes situações que envolvem sua

saúde:

 Mortalidade  materna,  com  subdivisões  que  abrangem:  precariedade  da  atenção

obstétrica;  abortamento  em  condições  precárias,  precariedade  da  assistência  em

anticoncepção; DST/HIV/Aids;

 Violência doméstica e sexual;

 A saúde de mulheres adolescentes;

 Saúde da mulher no climatério/menopausa;

 Saúde mental e gênero;
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 Doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico;

 Saúde das mulheres negras;

 Saúde das mulheres indígenas;

 Saúde das mulheres lésbicas;

 Saúde das mulheres residentes e trabalhadoras na área rural;

 Saúde das mulheres em situação de prisão.

No município de Arapiraca estamos seguindo a premissa do PNAISM no que se cabe a

assistência as mulheres que procuram o serviço. Estabelecendo para cada área as seguintes

ações:

PLANEJAMENTO FAMILIAR

 As  USF  realizam  planejamento  familiar  em  seu  cronograma  semanal,  Grupos  de

Planejamento familiar  (  USF,  Escolas,  CRAS)/  Junto com Teste  Rápido de HIV e

Sífilis;

 Disponibilização de Métodos contraceptivos: Camisinha Masculina e Feminina; DIU;

Anticoncepcionais  oral  E  Injetável;  Aba exclusiva no sistema para inserir  DIU no

Cria;

 Laqueadura no pós parto na Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima;

 Câncer  de  Mama: Uso do Siscan;  Rede Oncológica  estruturada;   Mamografia  em

grande quantidade;

 Câncer de Colo de Útero: Acompanhamento pelo siscan; prestadores npdc e citofen;

05 ginecologistas na rede; Rede de Oncologia Estruturada: Chama e Afra;

 Tratamento de IST’s pelas UBS;

 Todas as USF colhem citologia ( No momento sem insumos);

 Prestadores de Citologia: CITOFEN e NPDC;

 Prestadores  de  Mamografia:  CRIA,  ULTRAMED, SANTA FÈ,  CSNSF,  CHAMA,

HAB, IMAGRE, CLINICA IMAGEM;

 Atendimento Ginecológicos com 05 especialistas atendendo semalmente;

 Ampliação de especialistas de mastologia no combate ao câncer de mama;

 Sistema de Monitoramento do Câncer – SISCAN- Todas as UBS
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PRÉ – NATAL

 Todas as ESF  realizando acompanhamento de pré natal área coberta de PSF;

 Enfermeiro e Médico para acompanhamento pré natal de área descoberta no V centro;

 Acompanhamento Pré Natal para gestantes trabalhadoras;

 Mapa de vinculação estabelecida conforme resolução da CIB Al;

 Teste rápido de Gravidez implantado;

 Teste rápido de HIV e VDRL Implantado;

 Teste rápido de proteinuria implantado;

 Disponibilização  exames de rotina conforme portaria de Nº 650 , com aba exclusiva

no SISREG;

 Disponibilização de  Ultrassonografia Obstétrica no SISREG;

 Disponibilização  de  medicamentos  para  sífilis  ,  toxoplasmose  ,  antibióticos  e

medicamentos de alto custo;

 USG do Projeto de Olho no meu bebê: Garantia de 02 USG para as gestantes no 1°

Trimestre e 3° Trimestre;

 SPWEB Implantado em 100% das Unidades de Saúde;

 Implantação do Comitê de combate a Mortalidade Materno Infantil;

 Semana 100% Mamãe e Bebê: È lei e sempre acontece na 2ª Semana de Maio ;

 ESF  Classificando o risco gestacional;

 Exames  de  alto  custo  disponíveis  para  o  serviço:  USG  com  Doopler,  USG

Morfológica; Teste de Avidez  ToxoplasmoseIgG;

 Reativação e mudanças nas metodologias dos grupos de gestantes;

 Pronto atendimento atendendo as gestantes com queixas clínicas;

 Acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo oportuno: Espaço Nascer.

O ESPAÇO NASCER -  Unidade  de  referência  para  as  gestantes  de  Alto  Risco,

Custeada exclusivamente pelo município; com uma equipe de  04 Obstetras, 04 Pediatras, 01

Assistente  Social,  01  Enfermeira  Obstetra  e  Neonatal,  01  Psicóloga,  01  nutricionista,  01

Fonoaudiólogo, 01 gerente, 02 técnicos de enfermagem e 03 agentes administrativos. 

Disponibilização de cotas específicas para exames de acompanhamento de alto risco. 

Serviços Realizados: 

 Acompanhamento de Equipe Multiprofissional (Obstetras, Enfermeiro, Nutricionista,
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Assistente Social e Psicólogo);

 Testagem de HIV e Sífilis;

 Educação em saúde (Individual e coletiva);

 Acompanhamento Pediátrico as Crianças de Alto Risco.

AVANÇOS NA SAÚDE DA MULHER

O princípio  da  integralidade  de  assistência,  entendida  como conjunto  articulado  e

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, conseguimos atingir a partir de

ampliação do serviços de saúde referente á saúde da mulher tais como:

 Disponibilização  da  colocação  do  DIU  para  as  mulheres  do  Município  com  a

colocação de 20 DIU durante o ano de 2017, mesmo sendo um número pequeno, este

indicador tem grande resistência por parte das mulheres;

 Aumento das cotas de exames no Bloco de Gestantes;

 Implantação do Projeto de Olho no meu Bebê com disponibilização de 02 USG para

as gestante que realizam as consultas de pré natal no SUS por meio da atenção Básica;

 Disponibilização de exames específicos para detecção de complicações fetais: Teste de

Avidez de Toxoplasmose; USG Morfológica, USG Obstétrica com Doppler;

 Reativação do Comitê de Prevenção e Redução de Morbimortalidade Materno Infantil

de  Arapiraca  com  ações  visando  a  melhoria  da  Assistência  materno  infantil  do

Município;

 Realização do 1° Fórum Materno Infantil de Arapiraca enfatizando a importância de

fluxos para a assistência;

 Disponibilização de Cirurgias eletivas para as mulheres (Histerectomia, Períneo, entre

outras);

 Aumento da cobertura de consultas de Pré Natal de acordo com o número de nascidos

vivos com uma porcentagem de 80% de mulheres que realizaram mis de 07 consultas

de pré natal;

 Ampliação  de  mastologistas  para  atendimento  com  uma  média  de  40  consultas

realizadas semanalmente;

 Disponibilização de 10 cirurgias benignas de mama mensalmente suprindo a demanda

reprimida.
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 DESAFIOS

         Ainda que os objetivos dessa política tenham logrado êxito ao longo da sua existência,

não  se  pode  deixar  de  focalizar  alguns  desafios,  principalmente  no  que  tange  ao

enfrentamento de reduções que costumam ocorrer no âmbito de algumas práticas que buscam

viabilizar  tais  objetivos.  Nesse  sentido,  observam-se  dificuldades  de  atender  à  saúde  das

mulheres  de  forma  integral,  por  conta  de  abordagens  biomédicas  reducionistas;  não

contextualização  da  mulher  no  campo  das  relações  de  gênero;  questões  estruturais  que

limitam o acesso à saúde; e demora dos processos licitatórios responsável pelo abastecimento

de insumos que  são necessários  para  realização de procedimentos  referentes  á  saúde das

mulheres.

Atenção Integral a Saúde da Criança 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC foi instituída

por meio da Portaria  nº  1.130, em 05 de agosto de 2015. Considerada um marco para a

atenção integral à criança, que articula as ações em todos os níveis de atenção.

Objetivo:  promover  e  proteger  a  saúde  da  criança  e  o  aleitamento  materno,  mediante  a

atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) anos de vida, com especial

atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da

morbimortalidade e um ambiente facilitador  à  vida com condições dignas de existência  e

pleno desenvolvimento.

Princípios:                     

Figura  16.  Princípios  da  Política  Nacional  de  Atenção   Integral   à   saúde  da  Criança

(PNAISC) 
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Eixos estratégicos: 

A PNAISC está estruturada em 7 (sete) eixos estratégicos, com a finalidade de orientar e

qualificar as ações e serviços de saúde da criança:

Eixo I – Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-

nascido

Eixo II – Aleitamento materno e alimentação complementar saudável

Eixo III – Promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral

Eixo IV – Atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças

crônicas

Eixo V – Atenção integral à criança em situação de violências,  prevenção de acidentes e

promoção da cultura de paz

Eixo VI – Atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de

vulnerabilidade

Eixo VII – Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno

 AVANÇOS DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA CRIANÇA 

Realização da Semana Mamãe Bebê.

A semana do bebê é uma iniciativa apoiada pelo Fundo das Nações Unidas para a

Infância (Unicef) vem contribuindo para a garantia do direito de cada bebê a sobreviver e se

desenvolver, aprender, brincar, conviver com sua família e comunidade, crescer sem violência

e ser protegido do HIV/aids e de outras doenças. 

A Semana Mamãe Bebê foi legalmente instituída pelo município através da Lei n°

2.890/2013.  Esta semana já é realizada  no município há sete anos. A 7ª edição da Semana

realizada em 2017 teve como tema “O Fortalecimento do Laço Familiar”. O  acolhimento,

vínculo, informações e troca de experiências fizeram parte do trabalho humanizado realizado

durante mais uma edição, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), maternidades, Unidades

Especializadas e nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) de Arapiraca.

Implantação do Fluxograma do Programa Palivizumabe na 2ª Macrorregião do Estado

de Alagoas.

O  vírus  sincicial  respiratório  (VSR)  é  um  dos  principais  agentes  etiológicos  das

infecções que acometem o trato respiratório inferior entre lactentes e crianças menores de 2
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anos de idade. (75% das bronquiolites e 40% das pneumonias). A infecção pelo vírus (VSR)

ocorre em todas as partes do mundo, sendo a principal responsável pela mortalidade infantil

mundial.

A implantação do programa no Brasil  ocorreu em 2013, a partir  da publicação da

Portaria nº 522, do Ministério da Saúde, aprova o protocolo de uso do Palivizumabe.  Está

indicada durante a sazonalidade do VSR, em crianças com maior risco de complicação da

doença: Crianças prematuras nascidas com idade gestacional ≤28 semanas (até 28semanas e 6

dias); Crianças com idade inferior a 2 anos (1 ano 11 meses e 29 dias) com doença pulmonar

crônica  da  prematuridade  (displasia  broncopulmonar)  ou  doença  cardíaca  congênita  com

repercussão hemodinâmica demonstrada.

Em Alagoas a implantação do programa Palivizumabe foi em 2015, sendo o município

de Arapiraca polo de referência da 2ª macrorregião do estado de Alagoas. Em março de 2017

foi implantado um fluxograma para o Programa Palivizumabe na 2ª Macrorregião do Estado

de  Alagoas,  ampliando  a  administração  para  a  maternidade  de  Palmeira  dos  Índios,

implantação de instrumento para levantamento e monitoramento de crianças com indicação

clinica ao uso do palivizumabe.  

Tabela 13. Evolução – Administração de Palivizumabe, segundo ano -  2ª Macroregião

Alagoas,  2016-2017.

Indicação clinica 2016 2017

≤ 28 semanas 02 11

< 2 anos com doença pulmonar crônica 02 02

< 2 anos com doença cardíaca congênita 11 17

Total 15 30

Fonte: Programa Estadual de Profilaxia Palivizumabe, 2017.

Ao analisar a tabela acima pode-se observar um crescimento significativo da cobertura

de crianças com indicação clinica para uso do palivizumabe, passando de 15 crianças (2016)

para 30 crianças (2017).  

Reativação  do  Comitê  de  Prevenção  e  Redução  de  Mortalidade  Materno  Infantil  -

CPRMMI

O Comitê Municipal  de Prevenção e  Redução de Mortalidade Materno Infantil  de
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Arapiraca,  foi  instituído em 2008, através da Portaria  nº 1096,  com caráter ético,  técnico,

educativo  e  consultivo  tem  o  objetivo  de  propor  medidas  de  prevenção  e  controle  das

mortalidades materna, infantil.

Em maio de 2017 o CPRMMI foi reativado, com reuniões mensais. É composto por 17

membros  titulares,  representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  de  Educação  e

Assistência  Social,  Poder  Legislativo,   Universidade  Federal  de  Alagoas,  maternidades,

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho tutelar, entidades e

sociedade civil. A gestão colegiada é uma estratégia que permite intervir nos problemas da

sociedade  em seus  mais  diversos  níveis  de  atenção sob a  ótica  de  perspectivas  diversas,

possibilitando a promoção da saúde e a prevenção de agravos por meio de ações educativas e

de mudanças nas políticas públicas.  

Dessa forma com a  reativação do comitê  foi  instituído  um espaço de  discussão  e

socialização sobre a situação da mortalidade materno infantil de Arapiraca, conferindo maior

credibilidade aos dados levantados e proporcionando a avaliação da qualidade da assistência

prestada aos usuários e das condições de acesso aos serviços. 

Implantação do Ambulatório de Seguimento do Recém-nascido de Alto Risco. 

O Ambulatório de Seguimento do Recém-nascido de Alto Risco foi implantado no

Espaço Nascer, centro de referência de crianças e gestantes de  alto risco, em maio de 2017 no

Município  de  Arapiraca/AL.  Visa  implementar  uma  rede  de  cuidados  para  assegurar  às

crianças o direito ao crescimento e desenvolvimento saudáveis, integrando a linha de cuidados

de saúde da criança da atenção básica dando destaque para a vigilância à saúde e interlocução

entre os níveis de atenção.

Com sua implantação pode-se caracterizar a rede de atenção à saúde da criança do

município, visando uma melhor articulação para continuidade do cuidado ampliado ao recém-

nascido de alto risco possibilitando além da prevenção de agravos, um cuidado resolutivo e

sistematizado. 

Houve  uma  ampliação  da  equipe  multiprofissional,  atualmente  contando  com  05

médicos  pediatras,  enfermeiro,  fonoaudiólogo,  psicólogo,  nutricionista,  fisioterapeuta  e

assistente social, garantindo o atendimento integral à saúde da criança. 

 Implantação do Fluxograma do Programa do Pré-natal do Parceiro.

A PNAISH (Portaria GM/MS nº 1.944, de 27 de agosto de 2009) dispõe-se a qualificar
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a  saúde  da  população  masculina  na  perspectiva  de  linhas  de  cuidado  que  resguardem a

integralidade da atenção. Um dos eixos prioritários da PNAISH é a Paternidade e Cuidado,

este  tema  está  relacionado  ao  engajamento  dos  homens  nas  ações  do  planejamento

reprodutivo;  no  acompanhamento  do  pré-natal,  parto  e  pós-parto  de  suas  parceiras  e  nos

cuidados no desenvolvimento da criança, trazendo como possibilidade real a todos envolvidos

uma melhor qualidade de vida e vínculos afetivos saudáveis. 

Ponto  fundamental  para  a  consolidação  deste  eixo  é  expansão  na  rede  SUS  da

estratégia Pré-Natal do Parceiro, que visa integrar os homens na lógica dos serviços de saúde

ofertados, possibilitando que eles realizem seus exames preventivos de rotina e testes rápidos,

atualizem o cartão de vacinação, participem de atividade educativas desenvolvidas. 

O Projeto “O Impacto da Implementação do Pré-natal do Parceiro em uma Unidade

Básica de Saúde”, de Arapiraca/Al foi premiado, no mês de julho, na 14ª Mostra Brasil Aqui

tem SUS,  na  programação  do  XXXIII  Congresso  Nacional  de  Secretarias  Municipais  de

Saúde,  em  Brasília.  O  trabalho  recebeu  menção  honrosa  na  categoria  Planejamento

Reprodutivo/Planejamento Familiar, conferido pelo Fundo de População das Nações Unidas

(UNFPA),  Organização  Pan  Americana  da  Saúde/Organização  Mundial  da  Saúde

(Opas/OMS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 

Para  expansão  dessa  estratégia  no  município,  foi  em  agosto  de  2017  com  a

implementação do fluxograma do pré-natal do parceiro na atenção básica e maternidades. Que

consiste em potencializar a presença de homens acompanhando suas parceiras nas consultas

médicas periódicas, aproveitando essa oportunidade para que possam se cuidar e se preparar

para o exercício da paternidade com cuidado e compromisso. 

 Promoção de Capacitação e Educação Permanente dos Profissionais de Saúde.

 Treinamento Triagem neonatal biológica/ teste pezinho - para enfermeiros e técnicos

de enfermagem da atenção básica e maternidades. Realizada em maio de 2017.

 Capacitação Profilaxia com o anticorpo monoclonal específico, o palivizumabe -  com

a equipe do complexo neonatal do município de Arapiraca e Palmeira dos Índios.

 Capacitação  Pré-natal  do  parceiro-   para  enfermeiros  da  atenção  básica  e

maternidades. Realizada em agosto de 2017.

 Curso Atendimento Integral as Doenças Prevalentes na infância AIDPI/Neonatal - para

Médicos e enfermeiros da atenção básica e pediatras do espaço nascer e maternidades.

Realizado em setembro de 2017.
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Indicadores na Saúde da Atenção à Saúde da Criança

Triagem Neonatal Biológica – teste do Pezinho 

A Portaria GM/MS nº 822, de 6 de junho de 2001, instituiu, no âmbito do Sistema

Único de Saúde – SUS, o Programa Nacional de triagem Neonatal-PNTN. É um programa de

rastreamento populacional que tem como objetivo geral identificar distúrbios e doenças no

recém-nascido,  em  tempo  oportuno,  para  intervenção  adequada,  garantindo  tratamento  e

acompanhamento  contínuo  às  pessoas  com  diagnóstico  positivo,  com  vistas  a  reduzir  a

morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

O percentual de cobertura de triagem neonatal biológica refere-se ao percentual de

recém-nascidos que realizaram os exames de triagem neonatal, em 1ª amostra, em relação ao

número de nascidos vivos  informados na fonte de dados especificada para o cálculo,  em

determinado espaço geográfico, no ano/ período considerado. 

Podemos  observar  na  tabela  2,  que  Arapiraca  atingido  no ano de  2017 mais  de  95% de

cobertura dos nascidos vivos. 

TABELA 14. Percentual Cobertura de Triagem Neonatal - Comparativo de 2015 a 2017

EM
2015

%COBERTURA
2015

EM
2016

%COBERTURA
2016

EM
2017

%COBERTURA
2017

Nº NASCIDOS
VIVOS 4197 3623 3945

Nº NASCIDOS
TRIADOS

3774 89,92% 3450 95,22% 3757 95,23%

Fonte: Programa Estadual de Triagem Neonatal de Alagoas/2017
 *Dados atualizados em janeiro de 2018 sujeito a revisão.

Recomenda-se que o período ideal de coleta da primeira amostra esteja compreendido

entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê devido às especificidades das doenças diagnosticadas

atualmente. O percentual de coleta do teste do pezinho na data ideal é obtida pelo número

de recém-nascidos com coleta do teste do pezinho realizada até o 5º dia de vida dividido pelo

número total de recém-nascidos triados em primeira amostra x 100. 
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TABELA 15. Cobertura da Triagem Neonatal por Idade, Arapiraca/Al, 2017.

IDADE
N º DE CRIANÇAS

TRIADAS
COBERTURA POR

IDADE

Até 5 DIAS
1.796 47,8%

6 A 8 DIAS
998 26,56%

9 A 14 DIAS
611 16,26%

15 A 30 DIAS 247 6,57%

ACIMA DE 30 DIAS 105 2,79%
Fonte: Programa Estadual de Triagem Neonatal de Alagoas/2017  *Dados atualizados em janeiro de 2018

sujeito a revisão.

O percentual de cobertura de coleta do teste do pezinho realizada  o 5º dia de vida do

município de Arapiraca foi de 47,8% (Tabela 3). Superior ao percentual do Estado de Alagoas

que foi de 42,12. 

  Redução da Taxa de Mortalidade infantil

A taxa de mortalidade infantil (TMI) é o indicador mais significativo da situação de

saúde de uma população, por estar associado a fatores socioeconômicos determinantes das

condições de vida e a fatores relacionados à atuação dos serviços de saúde, como o acesso e

qualidade da atenção de saúde e das políticas públicas de saúde.

A Taxa de Mortalidade Infantil – TMI, segundo a Rede Interagencial de Informação

para Saúde - RIPSA - é o número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos

vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, em um ano considerado.

Esse indicador estima o risco de uma criança nascida viva morrer antes de completar seu

primeiro ano de vida. 

O desafio de reduzir a taxa de mortalidade infantil foi abraçada pelo município de

Arapiraca, que adotou um modelo de política pública de prevenção e cuidado com gestantes e

crianças. O resultado desse compromisso aparece em forma de números. 
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Gráfico 1. Evolução – Taxa de Mortalidade Infantil Segundo Ano, Arapiraca/Al, 2013-2017* 

  

Fonte: DATASUS  /   Sistema de Informação de Mortalidade. Dados revisados em janeiro/2018  
                                *sujeitos a revisão.

De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registra a

menor taxa da sua história.  O índice foi de 10,38 por mil  nascidos vivos,  em 2017. Em

comparativo  com  o  ano  anterior,  que  registrou  14,85,  é  possível  avaliar  o  avanço  do

município nessa área, o que representa uma queda de aproximadamente 30%.

Essa conquista demonstra a compromisso da equipe da saúde com o modelo de gestão

adotado,  que  valoriza  um  atendimento  humanizada  nos  serviços  de  atenção  básica  em

consonância ao atendimento das maternidades e da vigilância em saúde. E ainda destaca a

implantação de um conjunto de atividades e reativação de importantes projetos da área da

saúde, direcionados aos cuidados com a infância, a exemplo:

 Reativação do Projeto de Olho no Meu Bebê e do Comitê de Prevenção e Redução de

Mortalidade Materno Infantil;

 Implantação do Ambulatório do Seguimento do Recém-nascido de Alto Risco;

 Levantamento e monitoramento das crianças em situação de vulnerabilidade clínica; 

 Ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da Família de 89% em 2016 para 98%

em 2017;

 Aumento da proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-

natal, de 62,22% em 2016 para 75,11% em 2017;

 Qualificação dos profissionais da atenção básica e maternidades;
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 Qualificação  da  assistência  das  maternidades,  adequada  atenção  ao  parto  e  aos

cuidados com o recém-nascido. 

 “Pela primeira vez Arapiraca registra uma taxa de mortalidade infantil próxima do que é pre-

conizado pela Organização Mundial de Saúde, que tem como meta taxas inferiores a 10 óbi-

tos/mil nascidos vivos. Alcançamos uma taxa menor que a nacional.  Essa é uma maravilhosa

notícia para nós, que fazemos um serviço de saúde pública com compromisso na qualidade de

vida da população. Ela ainda acaba refletindo positivamente nos números do estado, que por

conta de Arapiraca também deve ser reduzido”, afirmou Aurélia Fernandes, secretária Munici-

pal da Saúde.

A mortalidade infantil pode ser dividida em períodos a depender da idade de morte da

criança, a saber: mortalidade neonatal, neonatal precoce (de 0 a 7 dias),  neonatal tardio (de 7

a 28 dias) a mortalidade infantil pós-neonatal (28 dias a menor que 1 ano de idade). Essa

divisão é importante uma vez que são diferentes os conjuntos de causas de morte que incidem

em cada um dos períodos.

Gráfico 2. Evolução – Taxa de Mortalidade Infantil por Componentes, Arapiraca/Al -2013-

2017

Ao  analisar  o  gráfico  acima  verificamos  que  há  uma  tendência  de  queda  no

componente neonatal precoce enquanto que no componente neonatal tardio  a  mortalidade é
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crescente. Outra informação importante  é a acentuada redução dos índices de mortalidade

infantil pós-neonatal entre os anos de 2016 e 2017, variando de 36,67% para 21,43%. 

Ao analisar o gráfico 2 pode-se verificar que os componentes que mais contribuíram

para essa redução da TMI em Arapiraca foram o neonatal precoce e o pós-neonatal. A taxa de

mortalidade  neonatal  precoce  reduziu  1,90%,  entre  o  ano  2016  para  2017.  A taxa  de

mortalidade pós-neonatal teve uma acentuada redução entre os anos de 2016 e 2017, variando

de 36,67% para 21,43% (redução de 15,24%). Enquanto que no componente neonatal tardio a

mortalidade é  crescente  ultrapassando  as  TMI  neonatal  precoce  e  pós-neonatal,

correspondendo ao maior percentual de óbitos, 40,48%. 

De maneira geral, Arapiraca, em termos de redução da TMI entre 2013 e 2017 (-30%)

obteve  a  mais  baixa  taxa  de  mortalidade  infantil  da  história  em 2017.  Entre  os  fatores

apontados para a redução estão:

 Implantação do Programa de Olho no Meu Bebê;

 Reativação do Comitê de Prevenção e Redução de Mortalidade Materno Infantil;

 Implantação do Ambulatório do Seguimento do Recém-nascido de Alto Risco;

 Ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da Família;

 Aumento do número de consultas de pré-natal (Proporção de Nascidos Vivos de Mães

com 7 ou mais consultas de pré-natal, passando de 62,22% em 2016 para 75,11% em

2017);

 Qualificação dos profissionais da atenção básica e maternidades;

 Qualificação  da  assistência  das  maternidades,  adequada  atenção  ao  parto  e  aos

cuidados com o recém-nascido. 

Desafios da Atenção a Saúde da Criança 

 Implantar protocolo de seguimento de crianças expostas ao vírus da sífilis e HIV

 Implantar plano de ação a síndrome congênita do vírus zika 

 Realizar a 8ª edição da semana 100% mamãe bebê 

  Promover capacitações e educação permanente dos profissionais de saúde

 Implantar atendimento de pediatria no pronto atendimento municipal 
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Coordenação Médica

A coordenação médica da superintendência de atenção à saúde foi criado em 2017 e

encontrou  um  cenário  em  que  os  profissionais  estavam  desmotivados  por  não  terem

incorporado  às  suas  práticas  condições  adequadas  de  trabalho ,  perseguição  por  parte  da

gestão , falta de cronograma de educação permanente. O trabalho médico era centrado apenas

no atendimento e não incorporavam ações de planejamento e participação interdisciplinar nas

ações na comunidade .

O  maior desafio para os próximos anos é mudar essa visão e incorporar a capacitação

e o realinhamento dos profissionais buscando profissionais que tenham perfil para trabalhar

na atenção primária e aceitem passar por um programa de atualização que o prepare para a

construção de um cronograma de atendimento centrado na segurança do paciente, na garantia

do acesso e da acessibilidade, além de proporcionar a equidade nos atendimentos e incorporar

o senso de trabalho em equipe .

Estratégias para garantir esse novo cenário:

 Implantação de núcleos de segurança na atenção primária;

 Formatação de cronograma de educação permanente anual ;

 Melhoria nas condições de trabalho ;

 Valorização do profissional médico.

O  programa  é  entendido  como  uma  reorientação  do  modelo  assistencial,

operacionalizado mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas

de saúde.  As equipes  são responsáveis  pelo acompanhamento  de  um número definido  de

famílias,  localizadas em uma área geográfica delimitada.  As equipes atuam com ações de

promoção  da  saúde,  prevenção,  recuperação,  reabilitação  de  doenças  e  agravos  mais

frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade (BRASIL, 2013).

Quadro 14. Distribuição dos Médicos nas UBS

Nº UBS Nº UBS
01 1º Centro I

1º Centro II

Tradicional

21 Capim

02 2º Centro I 22 Carrasco
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2º Centro II

Tradicional

03

3º Centro I

3º Centro II

3º Centro III

23
Daniel Houly I

Daniel Houly II

04

4º Centro I

4º Centro II

4º Centro III

4º Centro IV

Tradicional

24 Jardim das Paineiras

05

5º Centro PACS I

PACS II

Tradicional

25 João Paulo II

06
Baixão I

Baixão II
26 Laranjal

07
Batingas I

Batingas II
27

Manoel Teles I

Manoel Teles II

08 Bananeira 28
Nossa Srª Aparecida I

Tradicional

09
Boa Vista I

Boa Vista II
29 Nilo Coelho

10 Baixa da Onça 30
Pau D’arco I

Pau D’arco II
11 Bom Jardim 31 Poção

12

Bom Sucesso I

Bom Sucesso I

Bom Sucesso I

Tradicional.

32

Primavera I

Primavera II

Primavera III

13

Brisa do LagoI

Brisa do LagoII

Tradicional

Tradicional

33 Riacho Seco

14
Canaã I

Canaã II
34 Arnon de Melo

15 Cohab Nova I

Cohab Nova II

Cohab Nova III

35 Teotônio Vilela
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16

Cacimbas I

Cacimbas II

Cacimbas III

36 Vila Aparecida

17 Canafistula I

Canafistula II

Canafistula III

37
Vila São José

18
Cangandú 

Tradicional
38 Vila São Francisco

19
Cavaco I

Cavaco II
39 Vila Fernandes

20
Edler Lins I

Edler Lins II
40

Verdes Campos I

Verdes Campos II
              Fonte: SMS Arapiraca.

Serviços Oferecidos na Atenção Básica 

 Acesso e acolhimento;

 Atendimento por  equipe multiprofissional  –  Médico,  Enfermeiro,  Dentistas,  NASF

(Núcleo  de  Apoio  à  Saúde  da  Família:  Fisioterapeuta,  Nutricionista,  Psicólogo,

Farmacêutico, Assistente Social, Profissional de Educação Física;

 Atenção domiciliar por equipe multiprofissional;

 Abordagem à pessoa vítima de violência;

 Aplicações de Vacinas;

 Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes;

 Atividades educativas de prevenção e de promoção da saúde, individual ou coletiva.

 Atenção, investigação e acompanhamento da pessoa de doenças crônicas Saúde da

Mulher – Assistência ao pré-natal, atendimento à mulher após o parto e planejamento

reprodutivo;

 Atendimento ao Homem;

 Atendimento ao idoso;

  Saúde Mental – Atendimento às pessoas com sofrimento psíquico, atendimento as

pessoas com doenças infecto contagiosas como Tuberculose, HIV e hanseníase;

 Cadastramento  das  Famílias  residentes  na  área  de  responsabilidade  das  equipes  e

emissão do cartão SUS;

108



 Consultas Médicas, Odontológicas e de Enfermagem;

 Avaliação preventiva;

 Rastreio de doenças como diabetes, hipertensão, câncer de mama, câncer de colo de

útero e câncer bucal;

 Administração e dispensação de medicamentoso;

 Educação em saúde e atividades em grupo para a comunidade;

 Emissão de atestados e declarações (após avaliação clínica);

 Saúde Bucal;

 Orientação  à  prática  de  atividades  física  (por  profissional  de  Educação  Física)  e

manutenção de hábitos saudáveis (alimentação, higiene bucal e pessoal);

 Tratamento do Tabagismo;

 Tratamento e curativo de feridas e úlceras;

 Passagem de sondas;

 Medicação de pressão arterial e da glicemia (para controle do diabetes);

 Retirada de pontos;

 Desenvolve  os  programas:  Saúde  Bucal,  Saúde  da  Mulher,  Saúde  da  Criança,

Hiperdia,  Tuberculose,  Hanseníase,  Saúde  do  Homem,  Saúde  do  Idoso,  Saúde  do

Adolescente,  Saúde  da  Escola,  Vigilância  Epidemiológica,  Vigilância  Nutricional,

Programa Nacional de Imunização, Saúde Mental;

 Marcação de exames e consultas especializadas (SISREG).

6.1.4. Assistência Ambulatorial Especializada

É um dos três níveis de atenção à Saúde, considerados no âmbito do SUS. Compõe-se

por ações e serviços que visam a atender aos principais problemas de saúde e agravos da

população, cuja prática clínica demanda disponibilidade de profissionais especializados e o

uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico “em ambiente ambulatorial”.

A oferta dos serviços de: Consultas Especializadas, Exames de Patologia Clínica, Raio

X,  Ultrassonografias,  Endoscopias  Digestivas,  Eletroencefalograma,  Diagnoses  em

Oftalmológia, Cintilografia, Densitometria, Tomografia, Ressonância Magnética e Radiologia

Intervencionista,  Pequenas  Cirurgias  Ambulatoriais,  Oncologia,  são  realizadas  através  do

Sistema  SISREG  III,  com  agendamento  para  90%  dos  serviços  pactuados  através  da
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Programação  Pactuada  e  Integrada  –  PPI  para  todos  os  munícipes  pertencentes  aos  56

municípios que alocaram recursos financeiros no município de Arapiraca. 

Os grupos que compõem os procedimentos de média complexidade do Sistema de

Informações Ambulatoriais são os procedimentos especializados realizados por profissionais

de nível  superior  (psicólogo,  médico,  entre  outros) e  nível  médio;  cirurgias ambulatoriais

especializadas;  procedimentos  traumato-ortopédicos;  ações  especializadas  em odontologia;

patologia  clínica;  citopatologia;  radiodiagnóstico;  exames  ultrassonográficos;  diagnose;

fisioterapia; terapias especializadas (psicoterapia); próteses e órteses e anestesia.

Unidades Especializadas

1. BANCO DE LEITE HUMANO-BLH

OBJETIVO: Trabalhar as questões pertinentes à prática da amamentação, bem como, coletar e

distribuir leite humano com qualidade certificada. Atendimento por equipe multiprofissional

de  saúde  a  nutrizes  com  dificuldade  em  aleitamento;  Captação  de  doadoras;  Visitas

domiciliares  /coleta  de LHEC – Leite  Humano Extraído  Cru;  Recebimento  de LHEC no

domicílio; Oferta de leite humano ao hospital de referência; Oferta de testes rápidos em HIV,

sífilis  e  hepatite;  Educação  em  saúde  nas  UBS,  maternidades  e  clínicas  particulares;

Orientações presenciais ou à distância (via telefone, e-mail); Treinar e capacitar profissionais

e  seguimentos  da  sociedade;  Apoio  às  mães  trabalhadoras  que  amamentam,  entre  outros

serviços inerentes a proposta. 

2. CAPS AD

OBJETIVO: Promover assistência qualificada às pessoas que fazem uso abusivo de álcool

e/ou outras drogas, ofertando um tratamento de acordo com as particularidades do indivíduo,

através do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e acompanhamento aos familiares. CARTA DE

PRODUTOS:  Atendimentos  Individuais  e  Compartilhados  por  equipe  multiprofissional;

Educação em saúde através de grupos de reencontro, prevenção de recaídas, reinserção social,

fisioterapia, caminhada, autocuidado e orientações farmacêuticas; Oficina de relaxamento e

de geração de renda; Comemorações temáticas; Visitas domiciliares; Trabalho intersetorial;

Alimentação balanceada; Transporte aos usuários em tratamento diário. PÚBLICO: Adultos e

adolescentes (a partir de 12 anos), de ambos os sexos que façam uso abusivo de álcool e/ou

outras drogas e que aceitem o tratamento. 

110



3. CAPS NISE DA SILVEIRA

OBJETIVO: Assistir à população que apresenta sofrimento psíquico, favorecendo a qualidade

de vida destes e de seus familiares. CARTA DE PRODUTOS: Atendimentos Individuais e

Compartilhados por equipe multiprofissional; Atendimento em Grupo; Oficinas terapêuticas;

Comemorações temáticas; Visitas domiciliares; Reunião de Famílias; Busca ativa de usuários

faltosos; Oferta  de Exames; Administração de Medicação em domicílio;  Atividades  extra-

muros; Educação em Saúde; Alimentação balanceada; Transporte aos usuários em tratamento

diário.  PÚBLICO:  Usuários  com  transtorno  mental  severo  e/ou  persistente,  psicóticos  e

neuróticos. 

4. CEMFRA

OBJETIVO:  Garantir  atenção  integral  e  contínua  às  pessoas  com  deficiência  física  e/ou

intelectual  temporária  ou  permanente,  progressiva,  regressiva,  ou  estável.  CARTA  DE

PRODUTOS:  Atendimentos  Individuais  e  Compartilhados  por  equipe  multiprofissional;

Reabilitação física e/ou intelectual adulta e infantil; Atendimento individual e/ou em grupo;

Atendimento e orientações aos familiares; Oferta de cadeiras de rodas e rodas banho, meios

auxiliares de locomoção, bolsa de colostomia; Aplicação de toxina botulínica; Carteira de

passe livre e um microônibus adaptado para uso dos usuários que não apresentam condições

de  mobilidade  e  acessibilidade  autônoma  aos  meios  de  transporte  convencional,  ou  que

manifestem grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos urbanos. PÚBLICO: Todo

usuário que resida em Municípios que compõe a 2ª Macrorregião de Saúde, necessitando de

reabilitação física e/ou intelectual. 

5. CRIA - CENTRO DE REFERÊNCIA INTEGRADO DE ARAPIRACA

OBJETIVO: Prestar assistência humanizada de serviços especializados de saúde à população

de Arapiraca e municípios circunvizinhos, favorecendo o bem estar biopsicossocial. CARTA

DE PRODUTOS:  Plantão  Social  (Articulação  e  orientação  ao  usuário  para  aquisição  de

serviços  do  SUS);  Consultas  especializadas  em  diversas  áreas;  Ambulatório  de  Feridas;

Ambulatório  de  Psiquiatria;  Ambulatório  de  Psicologia;  Atendimento  especializado  para

Tuberculose e Hanseníase; Educação em saúde; Oficina de calçados e instrumentos adaptados

para  pessoas  com  hanseníase;  Dispensação  de  medicamentos  especiais  relacionados  às

especialidades  médicas;  Realização  de  mamografia,  eletrocardiograma,  colposcopia,

colposcopia com biopsia, cauterização de colo do útero, inserção de DIU, baciloscopias de
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escarro  e  linfa,  prova  tuberculínica,  teste  rápido  Anti-HIV  e  biópsia  de  pele.

PÚBLICO:População  arapiraquense  e  demais  municípios  da  2ª  macrorregião  que  haja

pactuação com o município de Arapiraca. 

6.  ESPAÇO  NASCER  -  UNIDADE  DE  REFERÊNCIA À  GESTANTE  DE  ALTO

RISCO E PEDIATRIA

OBJETIVO: Reorganizar a assistência especializada em pré- -natal de alto risco e referência

pediátrica. 

CARTA DE PRODUTOS: Acolhimento com classificação de risco; Atendimentos por equipe

multiprofissional;  Acompanhamento  e  monitoramento  das  gestantes  de  alto  risco;

Ambulatório de seguimento do recém-nascido de alto risco Educação em saúde individual e

coletiva; Realização de testagem rápida para HIV, Sífilis e Proteinúria; Exame citopatológico

(Papanicolau); Marcações de exames e ultrassonografia; Contra referência; Puericultura e pré-

natal de risco habitual para áreas descobertas. PÚBLICO: Todas as gestantes de alto risco e as

de risco habitual residentes em áreas descobertas; Crianças referenciadas pelas UBS e as de

áreas descobertas. 

7. TRATE

OBJETIVO: Proporcionar atendimento especializado a criança com autismo, em condições e

possibilidades  para  seu  desenvolvimento,  com vistas  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  e

fortalecimento  de  sua  inclusão  no  meio  social.  CARTA DE  PRODUTOS:  Atendimentos

multiprofissionais;  Oficinas  terapêuticas;  Educação  continuada  para  os  pais  na  área

psicossocial  e  educacional;  Atividades  extras  em datas  comemorativas  de  acordo  com o

calendário anual; Promoção e educação em saúde através de palestras, seminários, curso de

formação continuada com cuidadores,  professores  e  profissionais  da educação;  Atividades

específicas  para reintegração como o TRATE no circo,  e  o ABC do TRATE. PÚBLICO:

Crianças  com faixa etária  de 0 a 12 anos,  encaminhados com suspeita  ou diagnóstico de

autismo.

8. PA - PRONTO ATENDIMENTO

OBJETIVO:  Promover  atendimento  humanizado,  qualificado,  integral  e  equânime  em

urgências  clínicas  à  população  arapiraquense.  CARTA  DE  PRODUTOS:  Atendimentos

Individuais e Compartilhados por equipe multiprofissional; Administração de medicamentos;
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Realização de curativos; Trocas de sonda; Oferta de exames; Declarações de óbitos nos finais

de semana e feriados para os munícipes com mortes por causas clínicas bem identificadas;

Encaminhamentos  para  Serviço de Verificação de  Óbito;  Notificação de agravos à  saúde.

PÚBLICO: Usuários acima de 4 anos de idade, com necessidade de atendimento em urgência

clínica provenientes das UBS, do Hospital Regional de Arapiraca, classificados como azul ou

verde de acordo com a classificação de Manchester e/ou demanda espontânea .

9. SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

OBJETIVO: Favorecer a desospitalização ofertando assistência focada na humanização da

atenção, ampliando a autonomia dos usuários, realizando a articulação dos pontos de atenção

de modo a ampliar a resolubilidade e a integralidade do cuidado em domicílio. CARTA DE

PRODUTOS: Consultas  especializadas em domicilio;  Curativos diários;  Procedimentos de

sondagem;  Administração  de  medicamentos;  Debridamentos  de  lesões;  Orientação  e

prevenção acerca do desenvolvimento de úlceras de pressão; Atendimento compartilhado e

individualizado;  Dieta  enteral  artesanal;  Cuidados  com  ostomias;  Suporte  Ventilatório;

Treinamentos com os cuidadores. PÚBLICO: Usuários arapiraquenses com dificuldade ou

impossibilidade  física  de  locomoção  até  uma  Unidade  Básica,  que  necessitem  de  maior

frequência de cuidados, recursos de saúde, a exemplo de portadores de gastrostomia, grandes

feridas, paraplégicos, tetraplégicos, RN de baixo peso, pacientes em oxigênio terapia, até a

estabilização do quadro. 

10. CEAF - COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO:  Fornecer  um  serviço  humanizado,  atencioso  e  acolhedor,com  o  intuito  de

oportunizar aos pacientes um tratamento digno com medicamentos de alto custo e de difícil

acesso.  CARTA  DE  PRODUTOS:  Fornecimento  de  Medicamentos  de  alto  custo,

disponibilizados  através  de  preenchimento  de  impresso  específico  e  prescrição  médica.

PÚBLICO ALVO: Paciente da 2ª macro e 7ª macrorregião, portadores de doenças crônica e

raras que necessitam de medicamentos de valor e complexidade diversas em conformidade

com a portaria GM/MS N°1554/2013.

Avanços das Unidades Especializadas:

 CRIA- aumento da oferta de consultas de especialistas; reativação do ambulatório de 

feridas; 
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 BLH- renovação do termo de cooperação entre o BLH e o Hospital Regional;

 CEMFRA - incremento da equipe técnica; redução da fila de espera; retorno da oferta 

das bolsas de colostomia; aumento na oferta de atendimento;

 Espaço Nascer- aumento na oferta de atendimentos; implantação do ambulatório de 

seguimento de recém nascido de alto risco;

 TRATE-incremento da equipe técnica; redução da fila de espera;

 Pronto Atendimento- implantação da classificação de risco;

 SAD- reestruturação do serviço de atenção domiciliar.

6.1.5. Assistência Hospitalar

A Assistência  Hospitalar  gerenciada  pelo  município  é  composta  por  05  Hospitais,

sendo  04  privados  e  01  filantrópico.  Dentre  os  privados  03  são  Hospitais  Gerais  e  01

Especializado, o filantrópico também é especializado.  Esta rede hospitalar disponibiliza ao

SUS  649  leitos,  ainda  sem  sistema  de  regulação  hospitalar  implantado.  Os  leitos  estão

distribuídos em especialidades conforme quadro abaixo:

Quadro15. Distribuição dos Leitos

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Cirúrgico 172

Clínico 149

Complementar 69

Obstétrico 84

Pediátrico 71

Psiquiatria 104

TOTAL 649
                             Fonte: SMS Arapiraca.

A rede hospitalar é contemplada com programas de incentivo disponibilizados pelo

Governo Estadual com o intuito de melhorar a qualidade da assistência à população da 2ª

Macrorregião de Saúde. Atualmente estão em vigor os seguintes programas:  PROMATER,

PROVIDA, PROHOSP/ESPECIALIDADE.

 PROMATER: Programa de Implantação da Rede de Atenção Materno-infantil do Estado de
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Alagoas.

1 – Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima

Tem como objetivo realizar serviços, ações e atividades de saúde, com o intuito de

fortalecimento  e  melhoria  da  qualidade  do  atendimento  da  rede  materno-infantil,

consolidando-se como referência em obstetrícia e neonatologia para o município e região. 

Valor mensal: R$ 97.573,32

2 – Hospital Regional de Arapiraca

Tem como objetivo realizar serviços, ações e atividades de saúde, com o intuito de

estruturar e fortalecer a rede de assistência materno-infantil hospitalar, garantindo o acesso de

forma  universal,  com  equidade  no  atendimento,  com  foco  na  melhoria  da  qualidade  de

assistência ao parto e redução da morbi-mortalidade materna e neonatal precoce e tardia.

Valor mensal: R$ 53.801,70

PROVIDA: Programa  de  Implantação  de  Rede  de  Atenção  Integral  as  Urgências  e

Emergências do Estado de Alagoas.

Hospital Regional de Arapiraca

Tem como objetivo realizar serviços, ações e atividades de saúde com o intuito de

estruturar o atendimento à urgência e emergência, com foco no acolhimento dos pacientes de

Arapiraca e dos demais municípios da macrorregião.

Valor mensal: R$ 250.749,27

PROHOSP Especialidade: Programa  de  Fortalecimento  e  Melhoria  da  Qualidade  dos

Hospitais SUS de Alagoas.

1 – Hospital Regional de Arapiraca

Tem como objetivo realizar o fortalecimento, a melhoria da qualidade e a garantia do

acesso ao serviço especializado, as ações e atividades de saúde com intuito de aprimorar a

estrutura e o atendimento em cirurgia geral, cirurgia vascular, bucomaxilofacial, Unidade de

Terapia Intensiva (UTI), com foco no acolhimento dos pacientes e sua inserção no SUS. 

Valor mensal: R$ 411.514,40
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2 – Centro Hospitalar Manoel André – CHAMA

Tem como objetivo realizar o fortalecimento, a melhoria da qualidade e a garantia do

acesso ao serviço especializado, as ações e atividades de saúde com intuito de aprimorar a

estrutura  e  o  atendimento  em  Cardiologia,  Hemodinâmica,  Neurocirurgia,  Ortopedia  e

traumatologia,  Unidade  de  Terapia  Intensiva  (UTI)  adulta  e  pediátrica,  com  foco  no

acolhimento dos pacientes e sua inserção no SUS. 

Valor mensal: R$ 557.622,40

3 – Hospital Afra Barbosa

Tem como objetivo realizar o fortalecimento, a melhoria da qualidade e a garantia do

acesso ao serviço especializado, as ações e atividades de saúde com intuito de aprimorar a

estrutura e o atendimento em Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Oncologia e

Mastologia, com foco no acolhimento dos pacientes e sua inserção no SUS. 

Valor mensal: R$ 155.050,10

Vale  salientar  que  o  programa  PROHOSP/ESPECIALIDADE,  em  2018,  estará

sendo  substituído  pelo  novo  programa  do  governo  estadual  chamado  MAIS

SAÚDE/ESPECIALIDADE,  este  tem  objetivos  similares,  a  melhoria  da  qualidade  da

assistência e expansão de serviços à população da 2ª Macrorregião de Saúde.

6.1.6.  Assistência Farmacêutica

A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção,

proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como

insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional. 

No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de

agravos  são  aqueles  padronizados  na  Relação  Nacional  de  Medicamentos  Essenciais

(RENAME).   As  responsabilidades  das  instâncias  gestoras  do  SUS  (Federal,  Estadual  e

Municipal),  em  relação  aos  medicamentos,  estão  definidas  em  3  Componentes:  Básico,

Estratégico e Especializado.

 A Coordenação de Assistência Farmacêutica Municipal está ligada à Superintendência

de Atenção à Saúde (SAS) com a competência de realizar o planejamento, a formulação, a

implementação  e  a  coordenação  da  gestão  da  política  de  assistência  farmacêutica  e  da

execução das atividades relacionadas à seleção, programação, aquisição, armazenamento e

distribuição de medicamentos.  
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Figura 17. Ciclo da Assistência Farmacêutica

  

Cabe  a  gestão  da  Central  de  Abastecimento  Farmacêutico  (CAF),  a  seleção  dos

medicamentos básicos, de acordo com o perfil de morbidade local, o processo de aquisição

de  produtos  farmacêuticos,  o acondicionamento e controle dos estoques de medicamentos, o

controle  dos  medicamentos  de  regime  especial   (psicotrópicos  e  entorpecentes)   e  a

distribuição  de  medicamentos  e monitoramento do consumo das UBS.

Os objetivos do serviço da Assistência Farmacêutica no município de Arapiraca são os

seguintes:

 Garantir o uso racional dos  medicamentos  dentro  do  sistema;

 Otimizar  e  racionalizar  o  uso  dos recursos  (humanos  e  financeiros);

 Instituir um sistema planejado, flexível  e  compatível com os  objetivos gerais da

Secretaria de Saúde;

 Garantir a provisão de medicamentos com qualidade, no tempo e quantidade corretos

aos usuários.

Nesse contexto,  a  CAF atende,  de forma geral,  as  demandas  de  medicamentos  e

insumos  farmacêuticos  provenientes  dos  diversos  serviços  ofertados  pela  SMS,  tanto  no

nível hospitalar (Pronto Atendimento – 5º Centro) como no nível ambulatorial ( todas as UBS

e as USF), bem como aos Programas da Atenção Básica; DST/AIDS; Hipertensão e Diabetes;

Saúde da Mulher, do  idoso, da criança e do Homem; Saúde  Mental, Antitabagismo, entre

outros.
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Com relação a   Seleção   de   medicamentos, o município dispõe de uma relação

municipal de medicamentos  essenciais  (REMUME), que é   utilizada  como  guia  norteador

para   os   processos   de   aquisição   e   distribuição   de medicamentos.   Em conjunto,  o

município possui uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), instituída, órgão assessor,

formado por membros da equipe   de   saúde,   com   o   papel   de   fio   condutor   entre   as

áreas   clínica,   técnica   e administrativa,    para    instituir    a    política   de    medicamentos

municipal,    constando, obrigatoriamente, o farmacêutico como membro de sua composição.

Quanto ao componente Aquisição de  medicamentos,  a mesma é realizada  por  meio

de   licitação,   conforme   legislação  vigente  (Lei  nº  8.666/93),  através  da  Comissão  de

Licitação da Prefeitura de Arapiraca, na  opção  da modalidade  de  Registro  de  Preço,  por

suas  vantagens,  especialmente  em  se  tratando  de  medicamentos.  Outra modalidade

inovadora na aquisição utilizada a partir do ano de 2017 foi a compra compartilhada com 48

municípios  alagoanos  através  de  Consórcio  (CONISUL),  o  que  garantiu  celeridade  e

economia no processo.

Relacionado  à  infraestrutura,  o  município  possui  farmácias  para  a  dispensação de

medicamentos  em  todas  as  Unidades  de  Saúde,  no  Centro  de  Referência  Integrado  de

Arapiraca (CRIA), Centro de Apoio Psicossocial Nise da Silveira (CAPS), Centro de Apoio

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e uma farmácia descentralizada do Componente

Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) que serve de referência para a 7ª Região

de Saúde.    As mesmas, atendem ao cumprimento de  requisitos  básicos  de  armazenamento

no  que  concerne  à garantia  da  conservação  e  integridade  dos  medicamentos.  

Quanto  ao  quadro  funcional,  a  SMS  apresenta  em  sua  rede,  21  profissionais

farmacêuticos,  atuando  nas  seguintes  Unidades:  CAF,  CEAF,  CAPS,  CAPS AD,  VISA e

NASF.  Desenvolvem  atividades  também  nos  programas  de  HIPERDIA,  IST/AIDS,

Tuberculose, Hanseníase e no auxílio às resoluções de judicialização de medicamentos.

De  acordo  com  o  elenco  municipal  de  cerca  de  210  itens,  a  programação  de

medicamentos é feita anualmente e é elaborada tendo como base a média de consumo mensal

e anual de cada USF, levando- se em consideração  os  estoques  existentes.  Assim, essa

programação é consolidada  pelos farmacêuticos  da CAF.  Nessa programação estão incluídos

todos  os  medicamentos,  inclusive  os  dos  programas  de,  Hiperdia,  Saúde  Mental  e

planejamento familiar.  A CAF, de posse de todos os mapas de consumo das Unidades de

Saúde, procede à consolidação dos mesmos e realiza a  verificação dos estoques existentes.

A partir desse momento,  a  programação  é  ajustada  para  atender  a  toda  a  rede municipal,
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colocando-se  uma  margem  de  segurança  de  20%  acima  do  programado.

 O  armazenamento  e  a  distribuição  dos  medicamentos  se  encontram  sob  a

responsabilidade   da  Central  de Abastecimento  Farmacêutico,  local  onde  são  recebidas,

estocadas  e  distribuídas  todas  as aquisições  de  insumos  farmacêuticos  realizadas  pela

prefeitura,  bem  como  é  também  na CAF  que  se  concentra  toda  a  parte  administrativa

e  de  controle  dos  procedimentos referentes à AF municipal.

A CAF abastece as  Farmácias  das Unidades de Saúde  mensalmente,  visto  que  as

mesmas não dispõem de espaço físico para acondicionarem os medicamentos por mais de um

mês.  Assim, são responsáveis pelo  armazenamento  e  conservação  dos  medicamentos e

fazem  a  distribuição  para  as  USF  de  acordo  com  as  demandas  das referidas unidades.

As solicitações de medicamentos à CAF pelas Farmácias das US são  mensais  e  ocorrem  a

partir  do  dia  20  de  cada  mês,  e  estas,  assim  que  recebem  os medicamentos,  iniciam  o

processo  de  dispensação  para  os usuários,   concluindo esse processo. Entretanto, caso

necessário,  esses  pedidos  podem ser  feitos  a  qualquer  tempo,  para  atender  às  demandas

específicas das USF.

O município utiliza como ferramenta de controle de estoque o software do sistema

HÓRUS do MS, o que facilita bastante por ser um sistema gratuito, de fácil acesso e on- line.

São realizados inventários mensais no final das entregas dos pedidos para as Unidades de

Saúde. 

A implementação da política de AF está diretamente relacionada a um  conjunto   de

fatores   interdependentes:   contexto   político   e   social,   características organizacionais   do

setor   saúde,   componentes   técnicos,   administrativos,   recursos   de natureza   diversos,

além   das   culturas   organizacionais   que   permeiam   esse   processo.

Os  desafios  da  Coordenação  da  Assistência  Farmacêutica  no  município  para  o

próximo quadriênio serão os seguintes:

 Acompanhar o andamento da política de AF no município;

 Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP) da Assistência Farmacêutica;

 Reformar ou mudar para uma nova CAF; 

 Descentralizar e integrar o sistema HORUS de controle de estoque para todas as US

da rede; 

 Implantar a  atenção farmacêutica que é um  serviço indispensável para a promoção

do  uso  racional  de  medicamentos; 
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 Capacitar por  meio   de   educação continuada os  atores  envolvidos,  buscando uma

maior  integração  e  articulação  das ações voltadas a implementação da AF.

Desse modo,  poderá  o  município  ascender  a  um  patamar  mais  elevado  quanto  à

qualificação    e   efetivação    da    política    farmacêutica    municipal,    contribuindo,

indubitavelmente, para a melhoria das condições de saúde da população.

Dentro  deste  contexto,  estão  sendo  dados   os   primeiros   passos   para   a

implementação  da  Política  Municipal  de  Assistência  Farmacêutica.  Nesse sentido,  as

medidas tomadas na área de Assistência Farmacêutica são principalmente voltadas para sanar

a  falta  de  medicamentos,  tendo  como  alvo  o  abastecimento  da  rede,  o  fortalecimento

estrutural e técnico das farmácias das Unidades de Saúde e a realização de um diagnóstico

situacional,  cuja  pretensão  será  tomar  conhecimento  da  real  situação  da  AF  municipal,

identificando os principais problemas existentes, de forma a nortear as ações que se façam

necessárias. 

6.1.7. Vigilância em Saúde

“A Vigilância em Saúde desenvolve ações de forma integrada e de monitoramento

contínuo,  através  de  estudos  e  análises  que  identifiquem  problemas  de  saúde  e  o

comportamento dos indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento adequado de

saúde, com vistas a Prevenção e Promoção da Saúde”.

Figura 18. Composição da Vigilância em Saúde

CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

O CEREST Arapiraca foi habilitado em 19 de maio de 2004, através da portaria nº 177
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do Ministério da Saúde e tem como missão atual, desenvolver ações na área da promoção,

prevenção  e  vigilância  da  saúde  do  trabalhador.  O  CEREST  atende  trabalhadores

encaminhados pela rede básica de saúde com agravos gerados por atividades relacionadas ao

trabalho que realiza ou foi realizado.

A atuação da área de Saúde do Trabalhador ultrapassa os limites do SUS e deve ser

realizada necessariamente em conjunto com outras áreas do poder público, com a cooperação

da sociedade e dos próprios trabalhadores organizados, pois estes são os que conhecem de

fato seu trabalho e os riscos a que estão submetidos. O Centro de Referência Regional em

Saúde do Trabalhador de Arapiraca tem a missão de desenvolver políticas e ações no âmbito

da Saúde do Trabalhador  na 7ª  e 8ª  regiões  de saúde do Estado de Alagoas,  abrangendo

Arapiraca e mais 24 municípios do agreste e sertão alagoano.

O CEREST promove ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de

vida do trabalhador por meio da prevenção, educação, monitoramento e vigilância.

I  -  desempenhar  as  funções  de  suporte  técnico,  de  educação  permanente,  de

coordenação de projetos de promoção, vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores, no

âmbito da sua área de abrangência;

II - dar apoio matricial para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na

atenção primária  em saúde,  nos  serviços especializados e de urgência e  emergência,  bem

como na promoção e vigilância nos diversos pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde;

A rede sentinela que dá suporte ao serviço em Saúde do Trabalhador é composta pelas

seguintes  instituições:  Sociedade Beneficente  Nossa  Senhora  do  Bom Conselho (Hospital

Regional)  que  nos  fornecem informações  de  atendimentos  e  notificações  em Intoxicação

Exógena, o Hospital de Emergência do Agreste Dr. Daniel Hoully fornece dados relacionados

aos Acidentes de Trabalho Grave, Acidente por Exposição a Material Biológico e Intoxicação

Exógena, enquanto a Clínica OTOMED atende pacientes com suspeitas de Perdas Auditivas

Induzida por Ruídos e o Hospital Afra Barbosa que nos informam as notificações de Câncer

Relacionado ao Trabalho.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

“Realiza um  conjunto  de  atividades  que  proporciona  a  obtenção  de  informações

fundamentais para o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança que possa

ocorrer  nos  fatores  que  determinam  e  condicionam  o  processo  saúde-doença,  em  nível

individual ou coletivo, com objetivo de recomendar e adotar de forma oportuna as medidas de
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prevenção e controle dos agravos”. (BRASIL, 1990, P. 3). 

SETOR DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE EM SAÚDE

“Tem como objetivo criar informações e conhecimentos válidos sobre a situação de

saúde  de  uma  população  em  determinado  território/contexto,  mas  tem  como  finalidade

principal  informar a  tomada de decisão  em saúde de  maneira  oportuna  em todas  as  suas

instâncias. Além disso, temos como ganhos adicionais dessa prática o apoio ao controle social

em saúde e a retroalimentação das fontes notificadoras em saúde”. 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

"A vigilância sanitária realiza um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,

da  produção  e  circulação  de  bens  e  da  prestação  de  serviços  de  interesse  da  saúde,

abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, 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." 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

“A  Vigilância  Ambiental  em  Saúde  desenvolve  um  conjunto  de  ações  que

proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e

condicionantes do meio ambiente e que interferem na saúde humana, com a finalidade de

identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais, relacionados

às doenças ou outros agravos à saúde”. 

VIGILÂNCIA ENDÊMICA 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) é a unidade de saúde pública que têm como

atribuição fundamental prevenir e controlar as zoonoses (como raiva o calazar, além da den-

gue e doença de Chagas). O mesmo desempenha suas funções através do controle de popula-

ções de animais domésticos (cães, gatos e animais de grande porte) por meio de esterilização

cirúrgica (castração) e controle de populações de animais sinantrópicos. Essa ação é baseada

em trabalhos educativos, procurando esclarecer e contar com a colaboração e participação de

toda a sociedade, complementada por ações legais e fiscais.
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“A Vigilância Endêmica trabalha na ocorrência de determinada doença que acomete

sistematicamente populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um

longo período,  (temporalmente ilimitada),  e  que mantém uma de incidência relativamente

constante, permitindo variações cíclicas e sazonais”. 

PROMOÇÃO DA SAÚDE

“A promoção da saúde se refere às ações sobre os condicionantes e determinantes

sociais  da  saúde,  dirigidas  a  impactar  favoravelmente  a  qualidade  de  vida.  Por  isso,

caracterizam-se fundamentalmente por uma composição intersetorial  e,  intra-setorialmente,

pelas ações de ampliação da consciência sanitária – direitos e deveres da cidadania, educação

para a saúde, estilos de vida e aspectos comportamentais”. 

LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA

“O Laboratório de Saúde Pública é uma unidade de prestação de serviços que têm

como  atividade  básica  a  execução  de  exames  laboratoriais  para  identificação  de  agentes

etiológicos  de  determinados  quadros  nosológicos,  o  monitoramento  de  ações  de  controle

sanitário e a participação em inquéritos epidemiológicos. Outras atividades de importância

são a padronização de métodos e técnicas de diagnóstico e a supervisão e treinamento de

recursos humanos”.

AVANÇOS E DESAFIOS

AVANÇOS:

 controle  das  doenças  transmissíveis,  em  particular  aquelas  com  alto  poder  de

disseminação;

 melhoria no desempenho do Programa Ampliado de Imunização;

 dissociação da vigilância epidemiológica em relação à vigilância sanitária;

 interlocução com outras áreas, viabilizando a capacidade de respostas mais efetivas;

 ações de controle sobre o meio ambiente relacionadas à saúde, como, por exemplo, a

vigilância da água para consumo humano;
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 ações  gerenciais  e  sanitárias  desenvolvidas  pela  VISA por  meio  de  um exercício

democrático, participativo e de forma articulada, de modo a garantir a qualidade dos

produtos, dos serviços e dos ambientes;

 fortalecimento da promoção da saúde no Sistema Único da Saúde (SUS),  em especial

à prevenção de violências e promoção da cultura de paz.

DESAFIOS:

 Produzir  um  espaço  que  agregue  a  conformação  das  práticas  das  vigilâncias

epidemiológica,  ambiental  e  sanitária,  respeitando  a  condição  concreta  de  cada

território;

 Fomenta a produção de ações que potencializem os recursos e tecnologias disponíveis

dentro de um processo permanente de planejamento, monitoramento e avaliação na

VS;

  Repensar de conteúdos e de modos da organização do trabalho, de competências e

estratégias  de  intervenção,  no  sentido  de  ultrapassar  seus  principais  desafios  na

direção do melhor funcionamento da Vigilância em Saúde.

 Elaboração de políticas e planos de Promoção da Saúde locais;

  Integração e fortalecimento da Promoção da Saúde no cotidiano do SUS (linha de

cuidado);

 Articulação  intersetorial  pela  saúde  (organização,  gestão  e  financiamento)  e

financiamento da Promoção da Saúde no SUS;

 Intensificação da castração de cães e gatos pelo CCZ.

                                                         

6.2. Determinantes e Condicionantes

6.2.1. Aspectos socioeconômicos

* Taxa de analfabetismo: percentual de pessoas com 15 e mais anos de idade que não sabem

ler e escrever pelo menos um bilhete simples.

21,9% (DATASUS/IBGE/2010)

*  População  de  baixa  renda:  proporção  de  pessoas  com  renda  inferior  a  meio  salário

mínimo. 

54,0% (Fonte: DATASUS/IBGE/2010)

* Taxa de desemprego: medida na população com 16 anos e mais de idade.

124



    8,5% em 2010 (Fonte: DATASUS/IBGE/2010). 

* Taxa trabalho infantil: 

8,2% (Fonte: DATASUS/IBGE/2010)

* Situação de saneamento e moradia:

Água pela rede pública de → 81%

Moradias particulares permanentes que possuem energia → 99,4%

Domicílios com coleta de lixo → 91,3% (Fonte: DATASUS/IBGE/2010)

6.2.2. Intersetorialidade

Saneamento

Água pela rede pública de → 81%

Moradias particulares permanentes que possuem energia → 99,4%

Domicílios com coleta de lixo → 91,3% (Fonte: DATASUS/IBGE/2010);

6.2.3. Promoção da Saúde

Eixos:

* Alimentação saudável;

* Prática corporal/atividade física;

* Prevenção e controle do tabagismo; 

* Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo 

de álcool e outras drogas; 

* Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; 

* Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz; 

* Promoção do desenvolvimento sustentável;

* Lazer; 

* Mobilização de Combate a Dengue;

* Saúde Integral da População Negra; 

* Comunidade LGBT

* Programa Saúde na Escola (12 Eixos trabalhados);

Eixos do Programa de Saúde ao Escolar-PSE

01- Atualização Vacinal dos Estudantes; 

02- Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade Infantil; 
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03- Ações de Combate aedes aegypti; 

04- Avaliação de Saúde Bucal e Aplicação tópica de Flúor; 

05- Saúde Ocular e Identificação de Possíveis Sinais de Alteração; 

06- Avaliação da Saúde Auditiva e identificação de Possíveis Sinais de alteração; 

07- Prevenção da Violências e dos Acidentes; 

08- Identificação de Sinais de Agravos de Doenças em Eliminação; 

09- Prevenção ao uso de álcool, tabaco crack e outras Drogas; 

10- Realização de Práticas Corporais, da Atividade física e do Lazer; 

11- Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos; 

12- Prevenção de DST/AIDS E Orientação Sobre Direitos Sexual e Reprodutiva.

6.3. Gestão em Saúde

A Gestão em Saúde concentra, entre outras, medidas que se configuram essenciais à

melhoria  e/ou  ao  aperfeiçoamento  da  gestão,  tais  como:  planejamento,  financiamento,

participação social,  infraestrutura,  gestão do trabalho, educação em saúde,  informação em

saúde, etc. 

Dessa maneira, a gestão do SUS municipal tem as seguintes competências:

 Planejar, organizar e avaliar a provisão local de serviços de saúde; 

 Gerenciar as unidades públicas de saúde; 

 Executar os serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutri-

ção, de saneamento básico e de saúde do trabalhador; 

 Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos; 

 Elaborar a proposta orçamentária; 

 Implementar a política de insumos e equipamentos em saúde; 

 Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

A Gestão Municipal de Saúde de Arapiraca estabeleceu como uma de suas prioridades,

a implementação e o fortalecimento do processo de planejamento, monitoramento e avaliação,

sob a coordenação da Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa.

Contribuindo assim, com o  aprimoramento  e qualificação das ações de saúde oferecidas à

população. 

6.3.1. Planejamento 

A Superintendência de Gestão Estratégica e Participativa (SUPGEP) da Secretaria
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Municipal  de  Saúde de  Arapiraca  coordena as  funções  de  Gestão  e  Planejamento  com o

desenvolvimento  de  ações  sistemáticas  e  integradas  que  dão  direcionalidade  às  ações  e

serviços de saúde. 

A Portaria 141/2012 do Ministério da Saúde enfatizou a necessidade de organização

do  Planejamento  do  SUS,  corroborando  com  o  trabalho  desenvolvido  pela  àrea  de

planejamento,  fortalecendo suas  ações  e  funcionamento  bem como,  o aprimoramento  das

bases de planejamento. 

O processo de planejamento em saúde é desenvolvido de forma contínua, articulada,

ascendente e participativa com a definição dos instrumentos oficiais de planejamento (Plano

Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatórios Quadrimestrais e Anual de

Saúde) que orientam a execução das políticas de saúde e a elaboração dos instrumentos de

governo.   Desta  forma,  o  processo  de  construção  coletiva  é  composto  por  etapas  que

contemplam a definição do Plano Municipal de Saúde, a elaboração da Programação Anual de

Saúde respectiva com base nas prioridades do PMS, nas deliberações da Conferência, nas

programações específicas, na avaliação e prestação de contas e nos Relatórios de Gestão.     

O monitoramento e a avaliação sistemática das ações e indicadores de saúde são

essenciais para a consolidação do processo de planejamento e ocorrem quadrimestralmente

com  a  realização  de  Oficinas  de  Avaliação  da  Programação  Anual  de  Saúde  com  a

participação das equipes técnicas das superintendências e da gestora. A avaliação da P.A.S. a

partir da Lei 141/ 2012 se dá quadrimestralmente compondo o Relatório Anual de Gestão cuja

alimentação ocorre no Sistema SargSUS.

6.3.2. Financiamento

O aporte de recursos públicos para o financiamento das ações e dos serviços de saúde

segue uma lógica de distribuição de recursos fiscais da federação, na qual, parte dos recursos

provém dos tributos instituídos e arrecadados em cada esfera de governo. 

A Lei Complementar n° 141, de 13 de janeiro de 2012 regulamenta a Emenda Constitucional

n° 29, de 13 de setembro de 2000 estabelecendo que cada esfera da federação deve destinar

valores  mínimos que deverão ser  aplicados anualmente para o financiamento das  ações  e

serviços públicos de saúde. 

A alocação de recursos financeiros dos Estados e Municípios realiza-se a partir de

recursos dos tributos de arrecadação própria,  e ainda conta com dois conjuntos de fontes

adicionais que são as transferências constitucionais e legais e as transferências do SUS, ambas
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de natureza intergovernamental. As transferências constitucionais e legais são as decorrentes

do modelo de distribuição federativa de recursos fiscais estabelecido na Constituição Federal

de 1988. As transferências do SUS consistem, em sua maioria, em recursos do orçamento

federal da saúde relativos a políticas e programas nacionais, cujas regras de transferência pela

União e de utilização por Estados, Distrito Federal e Municípios estão dispostas na legislação

do Ministério da Saúde. Os Municípios também recebem transferências do SUS provenientes

dos Estados, embora em volumes menores do que os aportados pelo governo federal.

Os  Estados  e  o  Distrito  Federal  deverão  aplicar  anualmente  12%  das  receitas

provenientes dos impostos e de outras receitas próprias e das transferências federais. Por sua

vez, os Municípios precisam aplicar no mínimo 15% das receitas provenientes dos impostos e

de outras transferências constitucionais e legais. É importante ressaltar que as transferências

do SUS provenientes das esferas municipal e estadual devem ser aplicadas em sua totalidade

exclusivamente em ações e serviços de saúde. Já na esfera federal, a vinculação de recursos

tem como base a Receita Corrente Líquida (RCL) da União, de acordo com o estabelecido

pela  Emenda  Constitucional  n°  86,  de  2015,  aplicando  o  mínimo  de  15%  da  RCL da

arrecadação de competência federal a partir de uma regra progressiva, a ocorrer escalonada

em cinco anos a partir de 2016, sendo 13,2% no primeiro ano, 13,7% no segundo ano, 14,1%

no terceiro ano, 14,5% no quarto ano e 15% no quinto ano. A partir do quinto ano, o patamar

de 15% da RCL deverá ser o montante mínimo de recursos financeiros a ser aplicado pela

União em ações e serviços de saúde. O valor a ser aplicado pela União segue uma sistemática

semelhante à regra já estabelecida para os Estados e Municípios, a diferença consiste na base

de recursos para a vinculação: no caso dos Estados e Municípios, a base é o conjunto das

receitas provenientes de impostos (receita arrecadada própria + transferências constitucionais

e legais), enquanto, na esfera federal, será a Receita Corrente Líquida. Portanto, o padrão

definido  pela  legislação  do SUS tem por  objetivo  constituir  um desenho  federativo  com

expressiva  participação  de  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  que  valoriza  o  caráter

unificado  e  integrado  do  sistema  de  saúde  em  âmbito  nacional.  Essa  característica  está

expressa  na  distribuição  das  competências  e  responsabilidades  de  gestão  de  políticas  e

programas, na organização e dinâmica da governança institucional e na alocação de recursos

para o financiamento das ações e serviços de saúde. 

Dentre  os tributos arrecadados pela  União,  os principais impostos são:  Imposto de

Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que são alocados para estados e

municípios obedecendo o princípio da descentralização e a lógica da racionalidade. 
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A lógica do financiamento municipal pode ser analisada a partir do quadro abaixo: 

Quadro 16. Financiamento do Município

Principais fontes de recursos fiscais empregados pelo município para o financiamento do SUS

MUNICÍPIO

Fontes de recursos do SUS, por esfera Origem das receitas Regra de vinculação de recursos

Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU)

Arrecadação Própria 

15% do total

Imposto sobre Transmissão de Bens “Inter Vivos” 
(ITBI)

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

Outras receitas próprias (dívida ativa, multas, juros de 
mora etc.)

Imposto Territorial Rural (ITR)

Transferências Cons
titucionais e Legais

Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

CotaParte IPVA

CotaParte ICMS

CotaParte ITR

CotaParte IPI Exportação

Transferências Federais da Saúde

Transferências do
SUS

100% dos recursos, nos termos da
legislação específica

Transferências Estaduais da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde, 2016. 

Os principais  impostos  municipais  são:  o  Imposto  sobre  a  Propriedade  Territorial

Urbana (IPTU) e o Imposto Sobre Serviços (ISS), além de outras taxas. 

O Fundo Municipal de Saúde – FMS de Arapiraca foi criado pela Lei Municipal n.º 1692 de

25 de abril de 1991. E adquiriu personalidade jurídica própria em 08 de dezembro de 2009,

encontra-se  inscrito  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –  CNPJ,  sob  o  n.º

12.198.693/0003-10. 

Referente à Receita aplicada nas Despesas com Ações e Serviços Públicos com Saúde

– Limite Constitucional <15%> da LC n° 141, de 2012, art. 35, o município de Arapiraca
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superou nos últimos anos o percentual mínimo de aplicação sobre a  Receita  de Impostos

Líquida e Constitucional Legal, entretanto observa-se um declínio no percentual de recursos

próprios investidos em saúde, no exercício 2017, reflexo de fatores como: a diminuição da

arrecadação municipal  de  impostos;  a  revisão dos  processos  licitatórios  e  do processo de

adesão do CONISUL, que pode ser observado no gráfico abaixo:

Gráfico 3. Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde

2014 2015 2016 2017
15

30

45

33,21
34,99 34,41

22,78

Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde

Percentual de 
Recursos Pró-
prios Aplicados 
em Saúde

Fonte: SIOPS.

Podemos acompanhar a evolução das receitas de impostos municipais e transferências 

constitucionais legais de Arapiraca para a saúde, nos últimos quatro anos, a partir da tabela a 

seguir:

Tabela 16. 

Descrição

Ano

2014 2015 2016 2017

Arrecadação municipal 
(impostos)

54.136.334,66 61.742.882,81 68.703.328,40 48.982.445,17

Transferências                  
intergovernamentais

135.970.382,02 183.872.212,02 153.533.371,04 183.021.575,90

Fonte: SIOPS.

No contexto de financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, o município 

apresentou, em 2017, Indicadores Financeiros que demonstram o percentual de participação 
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das Transferências intragovernamentais na receita do município correspondente a 77,22% e 

em Relação à Participação da Receita Própria Aplicada em Saúde, o município apresentou o 

percentual de 22,78%. 

No detalhamento das despesas com saúde por subfunção, o município apresentou em 

2017 o seguinte comportamento:

Gráfico 4. Despesas com Saúde por Subfunção

21,07

58,4

0,11

7,21
13,21

Despesas com saúde por subfunção

Atenção Básica

Assist ncia Hospitalar e ẽ
Ambulatorial
Vigilância Sanitária

Vigiância Epidemiológica

Outras ações em saúde

Fonte: SIOPS, 2017. 

No campo da transparência e fiscalização dos recursos, a LC n° 141, de 2012 inclui os

sistemas de prestação de contas e a exigência de apresentação de Relatório Quadrimestral,

contendo  as  informações  sobre  o  montante  e  fonte  de  recursos  aplicados  no  período,

comparando tais dados com os Indicadores de Saúde da população em seu âmbito de atuação. 

Ficou estabelecido no § 5°, do Art. 36 que nos meses de maio, setembro e fevereiro de

cada ano, o gestor SUS deverá apresentar o referido Relatório Quadrimestral de Prestação de

Contas que deverá do ser apreciado pelo respectivo Conselho de Saúde e o mesmo deverá ser

apresentado à sociedade, em audiência pública, na respectiva Casa Legislativa, bem como o

Relatório Anual de Gestão – RAG, no mês de março do ano subsequente a cada exercício

financeiro. 

6.3.3 Gestão Participativa

Ao estabelecer  como princípio  organizativo  do Sistema Único  de  Saúde – SUS a

participação popular, a Constituição Federal de 1988 apontou para a relevância da inserção da

população brasileira na formulação, fiscalização e controle de políticas públicas em defesa do
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direito à saúde. Através da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é garantido aos cidadãos

a prática do controle social no âmbito do SUS com a institucionalização das Conferências de

Saúde e dos Conselhos de Saúde. Nesse sentido, os Conselhos de Saúde são órgãos de caráter

permanente e deliberativo que atuam como espaços participativos estratégicos na gestão da

Política de Saúde. 

No município de Arapiraca,  o Conselho Municipal  de Saúde – CMS foi  instituído

através da Lei nº 1691 de 25 de abril de 1991, e reformulado conforme Lei nº 2766 de 17 de

outubro de 2011. Integrante da Secretaria Municipal de Saúde, segundo a Resolução nº 453,

de outubro de 2012, o CMS atua na formulação e proposição de estratégias, e no controle da

execução da Política de Saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros. 

O CMS possui constituição paritária, formado por 40 membros, sendo 20 titulares e 20

suplentes.  Suas  reuniões  são  realizadas  mensalmente,  podendo  ser  ordinárias  ou

extraordinárias,  conforme  preconizado  em  Regimento  Interno.  No  ano  de  2017,  foram

realizadas 12 reuniões ordinárias e 03 extraordinárias, estas tiveram como pautas principais:

Avaliação  da  Ouvidoria  SUS/2016;  Apresentação  e  aprovação  da  Programação  Anual  de

Saúde/2017; Apresentação do “Programa De Olho no meu bebê”; Apresentação e aprovação

do  Relatório  Anual  de  Gestão/2016;  Funcionamento  do  Sistema  SISREG  no  município;

Apresentação e aprovação dos Indicadores  de Saúde/2017;  Apresentação de Relatórios  de

visitas às Unidades de Saúde; Apresentação da proposta de Construção do Plano Municipal de

Saúde  2018-2021;  Apresentação  dos  Relatórios  Gerencias  da  Ouvidoria  SUS/  1º  e  2º

quadrimestre e Apresentação e aprovação do Edital de Convocação para Eleição do Conselho

Municipal  de  Saúde,  biênio  2018-2019.  Em novembro  de  2017,  foi  lançado  o  edital  de

convocação para eleição do CMS, o processo eleitoral foi realizado nos dias 11, 12 e 13 de

dezembro com os  segmentos de Prestadores de Saúde, Trabalhadores de Saúde e Usuários do

SUS.

O  CMS  possui  Comissões  permanentes  e  transitórias,  formadas  entre  seus

conselheiros  titulares  para  promover  estudos  e  emitir  pareceres  a  respeito  de  temas

específicos,  respeitando  a  paridade  estabelecida  pela  Resolução  Nº453/2012  do  Conselho

Nacional de Saúde. As Comissões são: Acompanhamento de Projetos e Contratos; Legislação,

Fiscalização, Denúncia e Ética; Informação e Divulgação; e Orçamento e Financiamento.  

Estas possuem representação dos diversos segmentos do CMS de Arapiraca,  sendo

50% (cinqüenta por cento) Usuários, 25% (vinte e cinco por cento) Trabalhadores de Saúde e

25% (vinte e cinco por cento) Prestadores de Serviços.
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Em conformidade com a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, no que

diz respeito à transparência e visibilidade, os Instrumentos Oficiais de Gestão e Planejamento

(Plano  Municipal  de  Saúde,  Programação  Anual  de  Saúde,  Relatórios  Quadrimestrais  e

Relatório Anual de Gestão), passam periodicamente pela apreciação do CMS. Já o Pleno do

CMS, manifesta-se por meio de Resoluções, Recomendações, Moções e outros documentos

deliberativos,  os  quais  são  obrigatoriamente  homologados  pela  Secretária  Municipal  de

Saúde.

Com  dotação  orçamentária  própria,  o  CMS  possui  espaço  físico  adequado  para

atendimento  ao  usuário  e  o  desenvolvimento  de  suas  atividades  regulares.  Localizado no

anexo da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Expedicionários Brasileiros, nº 1987, Bairro

Baixa  Grande  -  Arapiraca/AL.  O  CMS dispõe  ainda  de  Secretária  Executiva,  Assessoria

Técnica, computador com acesso à internet, impressora e TV LCD com transmissão online

para  os  conselheiros,  doados  pelo  Ministério  da  Saúde (kit  de  inclusão  digital),  além da

previsão de recursos  cedidos  pela  SMS, para garantir  a  participação dos  Conselheiros  de

Saúde em atividades que estejam relacionadas ao controle social.

Com o propósito de fortalecer a participação e o controle social na gestão da saúde no

âmbito local, foi instituído no ano de 2017, o processo de reativação dos Conselhos Locais de

Saúde - CLS que até então, encontravam-se inativos ou com os mandatos se excedendo. Ao

término  deste  processo,  foram  compostos  40  CLS,  em  100%  das  Unidades  Básicas  do

município. São atualmente cerca de 640 conselheiros locais entre titulares e suplentes. Os

CLS  possuem  caráter  consultivo  e  deliberativo  em  sua  área  de  abrangência,  devendo

encaminhar ao CMS as questões que demandam decisões de âmbito municipal.

A gestão municipal de saúde tem apoiado a participação dos Conselheiros de Saúde

em ações  que  promovam o  fortalecimento  do  controle  social.  Além disso,  a  gestão  tem

trabalhado constantemente na sensibilização e mobilização de seus trabalhadores quanto a

importância  da  parceria  com o  Conselho  para  o  bom andamento  das  atividades  de  suas

respectivas Unidades de Saúde. Este trabalho é realizado periodicamente em parceria com os

gerentes e Assistentes Sociais de toda rede.

Estabelecida como prioridade ao longo dos Planos Municipais de Saúde, a capacitação

dos Conselheiros é considerada um grande desafio por conta da ausência de recursos da União

destinados às ações de Gestão Participativa.  Esta ação tem ocorrido de forma pontual em

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e UFAL. Nas

capacitações  de  conselheiros  municipais  e  locais  de  saúde  utiliza-se  a  metodologia
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participativa com a realização de oficinas abordando os temas: SUS, Participação e Controle

Social; Planejamento em Saúde e o SUS; e a Pactuação Interfederativa de Indicadores. 

As  Conferências  Municipais  de  Saúde  são  realizadas  a  cada  4  anos,  e  reúnem

segmentos representativos da sociedade organizada do município para debater a situação de

saúde e propor diretrizes para a formulação da Política de Saúde a nível local. A proposta

metodológica parte do planejamento estratégico ascendente e participativo e contempla as

etapas de preparação, execução e avaliação. As propostas deliberadas definem as prioridades

para a gestão no quadriênio. 

CISTT

A Comissão  Intersetorial  de  Saúde  do  Trabalhador  e  da  Trabalhadora(CISTT)  é

estabelecida no Artigo 12 da Lei Orgânica da Saúde 8.080, de 19 de setembro de 1990. Ela

tem  o  propósito  de  assessoramento  dos  conselhos  de  saúde  na  temática  de  Saúde  do

Trabalhador e da Trabalhadora. 

A CISTT tem a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a Saúde

do Trabalhador e da Trabalhadora, cuja execução envolva ou não áreas compreendidas no

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, mas que zelam ou têm interface com a Saúde do

Trabalhador e da Trabalhadora.

O Pleno do Conselho de Saúde, por meio de resolução, deliberou sobre a reativação da

CISTT Arapiraca, em reunião extraordinária, realizada no dia 19 de fevereiro de 2018. 

COMAD

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD  é um órgão de deliberação

coletiva, propositivo e consultivo de natureza paritária, que integra-se ao esforço nacional de

combate às drogas,  a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e

dependentes de drogas, regulamentado pela Lei nº 2.929/2013, tem como objetivo: 

I-  contribuir,  na qualidade  de órgão integrante  do Sistema Nacional  de Políticas  Públicas

sobre Drogas, para inclusão social do cidadão, visando torná-lo menos vulnerável a assumir

comportamento de risco para o uso indevido de drogas;

II – instituir e desenvolver o Programa Municipal Antidrogas – PROMAD;

III – acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e repressão, executadas pelo

Estado e pela União;
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IV  –  propor  ao  Prefeito  as  medidas  que  assegurem  o  cumprimento  dos  compromissos

assumidos mediante a instituição desta Lei .

Composição:

I – Órgãos ou Entidades Governamentais:

a) 01 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
b) 01 representante da Secretaria Municipal de Educação;  
c) 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde (Cledja Almeida e Alzenir Almeida);  
d) 01 representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes;  
e) 01 representante do 3° Batalhão de Polícia Militar;
f) 01 representante do Poder Legislativo;
g) 01 representante do Ministério Público;

II – Órgãos ou Entidades Não Governamentais:

a) 01 representante do Fórum de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – FDLIS;
b) 01 representante de entidades/instituições que atendem familiares  de  pessoas  com de-

pendência química;
c) 01 representante de  entidades/instituições que objetivem aprimorar a formação de pais

ajudando-os a exercerem sua funções educativas na família e na sociedade;
d) 01 representante de  entidades/instituições que trabalhem com pessoas em situação de ex-

clusão visando a promoção humana;
e) 01 representante do Conselho Tutelar;
f) 01 representante das Instituições Casas Abrigos;
g) 01 representante das Instituições Comunidades Terapêuticas.

OUVIDORIA SUS

É fundamental  para  a  consolidação do SUS que o  cidadão  tenha  um espaço  para

solicitar informações sobre as ações e os serviços de saúde ou registrar sua sugestão, elogio,

reclamação e denúncia, com resposta ágil e resolutiva à sua manifestação, visando à melhoria

do atendimento prestado.

Neste  sentido,  a  Ouvidoria  em  Saúde  constitui-se  em  um  espaço  estratégico  e

democrático  de  comunicação  entre  o  cidadão  e  os  gestores  do  Sistema Único  de  Saúde,

relativos  aos  serviços  prestados.  A Ouvidoria,  como componente  da  Política  Nacional  de

Gestão  Estratégica  e  Participativa,  visa  fortalecer  os  mecanismos de  participação social  e

qualificar a gestão participativa do Sistema Único de Saúde (SUS).

No município de Arapiraca, a Ouvidoria do SUS foi implantada no dia 30 maio de

2011, funcionando no Centro de Referência Integrado de Arapiraca – CRIA, localizado na

Rua Lino Roberto,  nº  998,  Bairro Santa Edwiges.  A central  de atendimento conta com 1
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Técnico  e  1  Ouvidora  e  funciona  de  segunda  à  sexta-feira,  no  período  de  8  às  17h.  As

denúncias, reclamações, sugestões ou elogios, podem ser feitas pessoalmente, pelo telefone,

pelo formulário web, por  carta  ou  e-mail  disponibilizado  pelo  Órgão. Sua rotina  de

trabalho  compreende   as   seguintes  etapas:  acolhimento  das  manifestações  dos  cidadãos;

análise para efetuar o devido encaminhamento; orientação e acompanhamento da demanda;

resposta  ao  cidadão  na  busca  de  propiciar  uma  resolução  adequada  aos  problemas

apresentados e por fim, fechamento.

A Ouvidoria SUS Arapiraca  tem  avançado na  divulgação  de suas ações. Além disso,

encontra-se  em  processo  de  implementação  do  Acesso  Nível  III,  o  qual  permite  o

recebimento, encaminhamento e resposta das manifestações, assegurando a todos os gestores

cadastrados nesse nível fazerem parte de uma rede.

Um  dos  desafios  da  Ouvidoria  SUS  Arapiraca,  é  a  implementação  das  ações  da

Ouvidoria Itinerante, que é uma ação ativa na qual a Ouvidoria vai até o cidadão para captar o

que estes tem a dizer sobre o SUS. Ocorre por meio do deslocamento de profissionais da

Ouvidoria para as Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, atuando junto aos Conselhos

Locais  de  Saúde  e  com  objetivo  de  realizar  escuta  qualificada  e  ampliar  o  acesso  às

Ouvidorias do SUS.

6.3.4. Auditoria

A Auditoria Municipal desenvolve suas atribuições através de análise de relatórios dos

Sistemas de Informações Ambulatoriais e Hospitalares e visitas técnicas aos Serviços da rede

pública,  filantrópica  e  privada,  conveniados  com  o  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS,

constatando se os recursos destinados à Saúde da população estão sendo utilizados de forma

adequada. O Setor subsidia a gestão durante os processos de cadastramento, habilitação de

Serviços no SUS, emissão de pareceres, apuração de denúncias e auditorias programadas. Faz

parte  da  Superintendência  de  Controle,  Regulação,  Avaliação e  Auditoria  funcionando na

Sede da  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  Sua  equipe  é  formada por  duas  médicas  e  uma

Assistente Social.

6.3.5. Gestão do Trabalho

Segundo a NOB/RH–SUS, cabe a Gestão do Trabalho gerenciar os trabalhadores que

participam do processo de trabalho no SUS, pautando-se em três eixos principais: o processo

de  planejamento  e  gestão  dos  trabalhadores,  a  gestão  do  trabalho  em  saúde  e  o

desenvolvimento  e  a  formação  de  recursos  humanos.  No  âmbito  municipal,  a
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operacionalização  do  sistema  de  RH  está  centralizada  na  Secretaria  Municipal  de

Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPLOG).

Com o Decreto 1885 de 14 de março de 2003, foram criadas 03 subcomissões de

Avaliação de Desempenho dos servidores durante o estágio probatório e nomeadas através de

Portaria do Chefe do Executivo, com a anuência do Gestor da Pasta. Existindo no momento,

01 subcomissão com profissionais do quadro efetivo municipal. 

A avaliação de desempenho se dá em quatro momentos, no curso de três anos, sendo

realizada pela chefia imediata mais um colega de trabalho, na presença do servidor, conforme

os prazos.  Após a realização os instrumentos avaliativos são encaminhados para a Comissão

Especial de Avaliação de Desempenho da SMPLOG, que fazem o controle e alimentação do

banco de dados.  Tudo pensado, no sentido de fortalecer as estruturas da gestão do trabalho e

da educação na saúde, no desenvolvimento profissional, voltado para a qualificação técnica

nos  diversos  setores:  administrativa,  planejamento,  programação,  acompanhamento  e

avaliação.

 Com  o  surgimento  e  aprovação  do  PROGESUS  (Programa  de  Qualificação  e

Estruturação da Gestão do Trabalho e Educação no SUS/2006), o setor de Recursos Humanos

foi estruturado como Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (DGTES)

com equipamentos de informática, mobiliário e cursos de capacitação técnica, oportunamente

foram formados 05 Especialistas. A partir da Lei Municipal 2994/14  o DGTES passou a ser

denominado de Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação Permanente – SGTEP

composta por 02 Departamentos, dispostos a seguir:

1 - Departamento de Gestão do Trabalho;

2 - Departamento de Educação Permanente e Humanização.

Tabela 17. Quantitativo de profissionais por nível e vínculo empregatício

TRABALHADORES 
DE NÍVEL 
SUPERIOR

Profissional Efetivo Contrato/
Comissionado 

Acupunturista 02 ----
Advogado 0 02
Administrador 01 18
Assistente Social 40 19
Auditor 01 04
Biólogo 02 ---
Biomédico 02 ----
Bioquímico 06 ----
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Dentista 64 ---
Enfermeiro 94 29
Educador Físico 04 07
Farmacêutico 12 06
Fisioterapeuta 09 10
Médico 70 72
Nutricionista 09 10
Psicólogo 18 10
Terapeuta ocupacional 09 -----
Veterinário 04 03
Zootecnista 01 ----

Total 348 190

TRABALHADORES 
DE NÍVEL MÉDIO

Profissional Efetivo Contrato 
Assistente
administrativo

192 85

Atendente de Saúde 12 ---
Analista -- 01
Assessoria Técnica 01 ---
Aux. Enfermagem 35 01
Aux. Saúde Bucal 03 42
Fiscal Municipal 02 ---
Inspetor Saneamento 15 ---
Técnico em Manutenção -- 03
Técnico em Laboratório 09 ----
Técnico de Enfermagem 94 15
Técnica informática 01 ---
Técnico em Radiologia 01 ----
Técnico em Segurança 
do trabalho

01 ---

Total 366 147

TRABALHADORES 
DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL

Profissional Efetivo Contrato 
Agente  Comunitário  de
Saúde

343 158

Agente de Endemias 135 43
Atendente de Saúde 12 ----
Serviços gerais 85 10
Agente de vigilância 19 ------
Motorista 08 07
Moto boy 01 -----

Total 603 218

Avanços 

Houve avanços quanto ao levantamento dos quantitativos dos Agentes Comunitários

de Saúde(ACS) e Agente Comunitário de Endemias(ACE) em atividade e mapeamento das
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áreas descobertas. Foi apurado as necessidades de RH (quantitativo e qualitativo dos cargos

necessários) junto com Superintendência de Atenção a Saúde(SUAS) e Superintendência de

Vigilância  em Saúde(SUVIG).  Avançamos no diálogo com o Ministério  Público  Estadual

(MPE) e Sindicato para definição dos recursos humanos de ACE e ACS.

No sentido de organizar o quadro funcional, foi encaminhado para a Gestão Municipal

o quantitativo de cargos do concurso vigente para  suprir as vagas existentes. Observado  a

necessidade de  adequação  da  função e  o risco  sofrido pelos servidores, os  processos  de

insalubridade foram encaminhados para a  SMPLOG.  Em  cumprimento a lei  municipal

(Decreto 1885/03) foram realizadas 153 avaliações de desempenho: Município, Estado, MS e

Funasa.

Desafios 

Aquisição de um sistema de informação de RH próprio da Saúde, com banco de dados

que identifique os recursos humanos por nível de instrução; identifique a qualificação dos

profissionais  (cursos de pós-graduação, especializações, mestrados);  profissão, função  que

exerce, tipo de vínculo. 

Perspectivas

Organização da Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação Permanente com

a aquisição do sistema de informação com capacidade para emitir planilha mensal por cargo,

função e categoria, com capacidade inclusive de emitir planilha mensal de lotação; relatório

de férias; relatório de frequência de profissionais cedidos do Estado e do Ministério da Saúde.

6.3.6. Educação Permanente

A Educação Permanente em Saúde (EPS) está pautada na Portaria 1996 de 2007 e suas

diretrizes.  É uma proposta ético político-pedagógica que visa transformar e qualificar  a

atenção à saúde, os processos formativos, as práticas de educação em saúde, trazendo como

proposta as transformações nas práticas do trabalho, unindo a formação acadêmica e o mun-

do prático do trabalho, o aprender e o ensinar na realidade dos serviços.

Proposta de Trabalho 

 Elaborar  diagnóstico  do  perfil  e  da  capacidade  de  trabalho  e  as  necessidades  de

formação e desenvolvimento dos trabalhadores da saúde;
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 Contribuir  com  a  elaboração  anual  do  cronograma  de  educação  continuada  para

servidores da SMS de todos os níveis de atenção, incluindo as áreas administrativas;

 Promover  a  qualificação  profissional  inter  e  intra-institucional  fortalecendo  as

parcerias  e  cooperações  técnicas  existentes,  projetando  novos  cenários  de  atuação

profissional e discente;

 Acompanhar,  monitorar  e  avaliar  as  ações  e  estratégias  de  educação  em  saúde

implementadas no município;

 Apoiar  as  equipes  de  saúde  em  seus  processos  de  trabalho  assistencial  no

monitoramento e avaliação das ações de saúde e de educação permanente;

 Elaborar projetos a partir das necessidades do serviço e do planejamento participativo,

promovendo espaços de discussão e de qualificação profissional contribuindo para o

alcance das metas institucionais;

 Apoiar os gestores na discussão sobre Educação Permanente em saúde, na proposição

de investigações, no planejamento e desenvolvimento de ações;

Avanços 

 Os resultados  são  visualizados  através  das  ações  executadas,  em conjunto  com as

superintendências  e  coordenações:  56  trabalhos  inscritos  no  XXXIII  Congresso

Nacional de Secretarias de Saúde (22 de Arapiraca; 03 trabalhos selecionados; 01 com

Premiação;  01  com Recomendação  da  OPAS);  04  Mostras  exitosas  selecionadas  e

apresentadas oralmente no 5º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias de Saúde; 2

Capacitações  com  o  SISREG  sobre  redução  da  demanda  reprimida;  21  Pesquisas

científicas  sendo realizadas  dentro do município de Arapiraca; Realização  de Mostra

Exitosa  em  parceria  com  o  planejamento;  20  capacitações/rodas  de

conversa/seminários  e  reuniões  realizadas  com  os  profissionais  da  rede(  médicos,

enfermeiros, gerentes e pessoal do administrativo); capacitações Cuidar de Mim Para

Cuidar do Outro nas unidades de saúde.

 Avanço nos discussões do  Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde

(COAPES); do telessaúde; e do PET-Saúde Gradua- SUS. 

 Avanço  na  Política  Nacional  de  Humanização  -   projeto  HumanizaSUS Arapiraca:

educação  permanente  dando  nova  forma  ao  cuidado  do  trabalho  em  equipe/

capacitações: cuidar de mim para cuidar do outro.
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Desafios 

 Reunir os representantes da II Macrorregião de Saúde; 

 Unificação da agenda única para ações de ensino saúde;

 Atendimento a demanda existente de estagiários níveis superior e técnico;

 Convencimento dos preceptores em receber os alunos sem contrapartida;

 Trabalhar as diretrizes do Humaniza SUS em toda rede de serviço que contemple o

bem-estar da gestão, do trabalhador e da população.

Perspectivas

Implementação  dos  projetos  de  educação  permanente  com  a  interseção  das

superintendências e áreas técnicas da saúde dos programas e/ou temas afins, especialidades da

rede: oncologia; saúde da criança; hanseníase e tuberculose; hipertensão e diabetes; saúde do

trabalhador;  vigilância  epidemiológica;  saúde  mental;  saúde  Bucal;  gerenciamento  dos

serviços em saúde, inclusive, o Humaniza SUS. 

Telessaude

É uma ação nacional que busca melhorar a qualidade do atendimento e da atenção bá-

sica no Sistema Único da Saúde (SUS), integrando ensino e serviço por meio de ferramentas

de tecnologias da informação, que oferecem condições para promover a Teleassistência e a

Teleducação nesse sentido, proporcionando a troca de experiências, a capacidade resolutiva

dos profissionais.

A proposta é trabalhar junto as equipes de saúde da 7ª e 8ª Região tendo como ações do

Núcleo de Telessaúde Técnico-Científico (instituições formadoras):

 Formulação de resposta de gestão das teleconsultorias;

 Telediagnósticos; 

 Teleeducação.

Podendo agir também na versão Ponto de Telessaúde – serviços de saúde através dos

quais os trabalhadores e profissionais do SUS demandam Teleconsultorias e Telediagnósticos.

Avanços

 O trabalho de monitoramento, cadastro foi intensificado resultando:

 Atualização cadastral de 1.500 profissionais;
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 Monitoramento das equipes de saúde;

 Assessoria na plataforma do Telessaúde;

 Aumento significativo das teleconsultorias, a saber:

2016 foram realizadas 135 telconsultorias

2017 (de janeiro a outubro) foram realizadas 740 teleconsultorias. 

Desafios

Ampliar a adesão dos municípios da 7ª e 8ª região, ampliação da equipe local para

realização  de  telediagnósticos  e  teleeducação.  Deste  modo,  aumentar  as  teleconsultorias,

produção para recebimento de trabalhar de forma  integrada  com unidades de saúde local,

bem como com as cidades das regiões de saúde, a saber:

7ª Região: Arapiraca, Batalha, Belo Monte, Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Feira

Grande, Girau do Ponciano, Jaramataia, Jacaré dos Homens, Lagoa da Canoa, Limoeiro de

Anadia, Major Izidoro, Olho D’agua Grande, São Sebastião, e Taquarana.

8ª Região: Traipu, Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, Igaci, Maribondo, Minador do Negrão,

Belém, Palmeira dos Índios, e Tanque d’Arca. 

Desta feita, promover a melhoria da qualidade do atendimento na Atenção Básica no

Sistema Único de Saúde (SUS).

Perspectivas

Expandir o programa dando maior resolubilidade dos casos   encaminhados pelas equi-

pes de saúde da família, qualificando os profissionais da rede, e a qualificação da prestação

dos serviços no atendimento ao usuário do SUS. 

6.3.7. Infraestrutura

A Secretaria Municipal de Saúde tem se empenhado para qualificar a Infraestrutura da

rede assistencial do município. Para isso, a Superintendência de Planejamento Estratégico e

Gestão Participativa junto às demais áreas técnicas têm formulado Projetos de Investimento

junto  ao  Ministério  da  Saúde e  alocado recursos  próprios  para  a  Construção,  Reforma e

Ampliação  de  diversas  Unidades  de  Saúde,  além de  aquisição  de  novos  equipamentos  e

materiais permanente. 

A rede física de Unidades de Saúde Públicas do município de Arapiraca é privilegiada
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com um número significativo de Unidades próprias, atualmente apenas 04 Unidades de Saúde

funcionam  em  imóvel  alugado.  O  desafio  enfrentado  pela  gestão  é  a  manutenção  da

infraestrutura física dessas Unidades,  tendo em vista  a  dificuldade em conseguir  linha de

financiamento pelo Ministério da Saúde, principalmente para reforma e/ou ampliação, devido

a dificuldade em atender aos critérios estabelecidos.

Vale  ressaltar  que  os  Projetos  de  Investimento  são  elaborados,  levando  em conta

características como: população a ser atendida,  perfil  epidemiológico,  recursos humanos e

financeiros  disponíveis.  Além  disso,  o  município  avalia  constantemente  as  condições  da

estrutura física de suas Unidades de Saúde, visando a qualificação das mesmas.

A atual  Gestão Municipal  no primeiro ano de seu mandato inaugurou 01 Unidade

Básica de Saúde com recurso federal (UBS Baixão) e reestruturou com recursos próprios a

UBS Jardim das Paineiras. 

Quadro 17. Obras Iniciadas/Previstas para o Próximo Quadriênio 2018-2021

OBJETO ORIGEM DO RECURSO UNIDADE DE SAÚDE

CONSTRUÇÃO RECURSO FEDERAL +      
RECURSOS PRÓPRIOS

UBS PLANALTO

CONSTRUÇÃO RECURSO FEDERAL +      
RECURSOS PRÓPRIOS

UBS MASSARANDUBA

CONSTRUÇÃO RECURSO FEDERAL +      
RECURSOS PRÓPRIOS

UBS SENADOR ARNON DE MELO

CONSTRUÇÃO RECURSO FEDERAL UBS TEOTÔNIO VILELA

CONSTRUÇÃO RECURSO FEDERAL UBS CANAFÍSTULA

CONSTRUÇÃO RECURSO FEDERAL ACADEMIA DA SAÚDE – BOM SUCESSO

CONSTRUÇÃO RECURSO FEDERAL+       
RECURSOS PRÓPRIOS

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- 
UPA PORTE II

CONSTRUÇÃO RECURSO FEDERAL+       
RECURSOS PRÓPRIOS

CAPS AD III

CONSTRUÇÃO RECURSO FEDERAL UNIDADES DE ACOLHIMENTO (MASCU-
LINO, FEMININO, INFANTO JUVENIL)

AMPLIAÇÃO RECURSO FEDERAL+       
RECURSOS PRÓPRIOS

5º CENTRO DE SAÚDE

REFORMA RECURSO FEDERAL+       
RECURSOS PRÓPRIOS

CRIA 
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7. DIRETRIZES, OBJETIVOS, PRIORIDADES E METAS

EIXO TEMÁTICO: Atenção à Saúde

Diretriz 1:  Ampliar  e  qualificar  o  acesso  aos  serviços  de  saúde  de  qualidade,  em

tempo  adequado,   com  ênfase   na   humanização,   equidade   e   no  atendimento   das

necessidades  de   saúde,   aprimorando   a   política   de  atenção   básica,   especializada,

ambulatorial  e  hospitalar, e garantindo  o  acesso a medicamentos no âmbito do SUS.

Objetivo 1: Promover a consolidação da Atenção Básica como ordenadora do Sistema de

Saúde, para garantia do acesso e atendimento aos usuários de forma resolutiva e humanizada.

Indicadores:

 Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar;

 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa

Família (PBF);

 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica;

 Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos; na

população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária       

 Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69

anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária;

 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos;    

 Taxa de mortalidade infantil;           

 Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência; 

 Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica;   

 Proporção de exodontia em relação aos procedimentos clínicos curativos e

preventivos.

Quadro 18. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 1 (objetivo 1)

Nº PROPOSTAS METAS

0101 Ampliar  a  cobertura  da  estratégia
saúde da família e equipes de saúde

Elaboração de projeto para habilitação dos 02 PACS
em ESF;
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bucal 
de  forma  bem planejada  (estrutura-
física,  profissionais  capacitados,
equipamentos,  insumos,
medicamento, etc.)

Elaboração de projetos para ampliação das UBS Ver-
des Campos, Bom Jardim, Fernandes e Laranjal.

0202 Incentivar  a realização da coleta  de
citologia pelo enfermeiro da unidade
de  saúde  e  a  disponibilização  do
carro para unidades de difícil acesso
e ações pontuais.

Disponibilizar em 100% das UBS os insumos para
realização da coleta de citologia.

0303 Desenvolver ações para incentivar o
desmame  de  pacientes  dependentes
(psicotrópicos).

Sensibilizar  em  25%  das  equipes  de  saúde  em
conjunto com os pacientes.

0404 Intensificar  as salas de espera,  com
recursos  audiovisuais.  mostrando  a
importância  da  participação  dos
usuários nos grupos das unidades.

Intensificar  em  100%  das  UBS  as  salas  e  ações
educativas.

0505 Estabelecer para as equipes de saúde
cronograma  prévio  de
atividades/capacitações.

Fixar  01  turno  mensal  com  o  cronograma
apresentado no início do ano para as categorias.

0606 Implantar/qualificar  a  classificação
de riscos  nas  unidades  de saúde  e
instituir um protocolo.  

Construir  01  cronograma  de  implantação  e
acompanhamento  das  UBS,  garantindo  materiais
necessários.

0707 Remapear  áreas  descobertas  para
garantia  de  atendimento  da
população.

Remapear em 100% as áreas descobertas a fim de
garantir atendimento a toda população.

0808 Implantar  políticas  de  práticas
integrativas  e  complementares  nos
serviços de saúde.

Implantar  em  50%  as  políticas  de  práticas
integrativas  e  complementares   nas  unidades  de
saúde.

0909 Otimizar  a  marcação e  atendimento
aos  pacientes   de  saúde  mental  e
sensibilizar  os  profissionais  da
unidade de saúde.

Fortalecer 01 rede de atenção psicossocial  (CAPS)
promovendo uma melhor interação entre referência e
contra-  referência,  otimizando  o  matriciamento  e
formulação de Projeto Terapêutico Singular- PTS.

1010 Implementar   um  cronograma
específico  para   o
atendimento/acompanhamento   dos
pacientes  com  necessidades
especiais. 

Priorizar  o  atendimento  de  pacientes  com
necessidades  especiais  em  100%  das  unidades
básicas de saúde.

1111 Fortalecer o vínculo com as famílias
através  de  ações  intersetoriais  de
educação em saúde.

Fortalecer  em  100%  o  vínculo  com  as  famílias
através de ações intersetoriais de educação em saúde.

1212 Ampliar ações de incentivo ao parto
normal.

Ampliar e qualificar em 40% as ações de incentivo
ao parto normal nas UBS e maternidades.
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1313 Formar  grupo  de  adolescentes  em
parceria  com  a  escola,  CRAS  e
outros parceiros.

Implantação de grupo de adolescentes em 05 (cinco)
UBS em situação de vulnerabilidade social.

1414 Garantir  a  realização  da  coleta  de
teste do pezinho acima  de 90% dos
recém nascidos.

Realizar a coleta do teste do pezinho   em 90% dos
RN do município.

1515 Implementar ações voltadas á saúde
do homem. 

Implementar  ações  voltada  à  saúde do homem em
50% das UBS.

1616 Sensibilizar  os  profissionais  dos
serviços  de  saúde,  através  do
matriciamento  entre  os  serviços
especializados. 

Aproveitar  em  100%  os  períodos  de  educação
permanente para fortalecer a ação de matriciamento. 

1717 Trabalhar  ações  intersetoriais
voltadas  aos  usuários  de  álcool,
drogas  e  saúde mental  em todas  as
áreas. 

Realizar  matriciamento  em  100%  das  unidades
básicas de saúde.

1818 Repassar o recurso do PMAQ para a
equipe de saúde da família, NASF e
saúde bucal.

Construir 01 tabela de honorários por profissionais e
por metas atingidas.

1919 Garantir  as  equipes  do  NASF  de
acordo  com  a  portaria  vigente   e
ampliar  a  cobertura  de  atenção
básica  (ESFIPACS)  implantando
mais 3 equipes de apoio. 

Elaborar 03 projetos de implantação de NASF para
cobertura das ESF que ainda não são atendidas pelo
NASF.

2020 Redistribuir  as  UBS/EAB  apoiadas
pelo  NASF  considerando:  o
território,  o  número  de  equipes
prevista  pela  portaria  e  a  divisão
entre zona urbana e zona rural. 

Realizar  levantamento  de  território  em 100%  das
UBS  e  organizá-las  de  acordo  com  espaço
geográfico e número de equipes.

2121 Implantar  protocolos  municipais  no
atendimento  a  grupos  prioritários
(saúde da mulher, saúde da criança,
doenças cronica,saúde metal, pessoa
com deficiência e saúde do idoso.

Realizar  a  implantação  de  01  protocolo  para  cada
grupo prioritário em parceria com a atenção básica e
atenção especializada e telessaúde no atendimento a
grupos prioritários.

2222 Implantar a saúde bucal na equipe do
SAD.

Implantar 01 equipe saúde bucal no SAD.

2323 Implantar  um  protocolo  de
recebimento  de  solicitação  de
exames  nas  unidades  básicas  de
saúde.

Implantar  em  100%  das  UBS  01  protocolo  de
recebimento de solicitação de exames.

2424 Instituir  em  todas  as  unidades  de
saúde o prontuário eletrônico, com a
garantia  de  todos  os  equipamentos
necessários. 

Implementar  em  62% das  UBS  a  implantação  do
prontuário eletrônico na rede de serviços do sus.
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2525 Implementar o protocolo do ms  para
doenças infecto-contagiosas.

Implementar a aplicação das orientações contidas no
Guia de Vigilância  Epidemiológica para 100% das
doenças infecto-contagiosas.

2626 Implantar  um  plano  de  intervenção
municipal  para  a  atenção integral  e
humanizada  de  mulheres  gestantes,
famílias  e  cuidadores  de  crianças
com  síndrome  congênita  do  zika
vírus (SCZV) e outras deficiências. 

Implantar 01 plano de intervenção municipal para a
atenção  integral  e  humanizada  de  mulheres
gestantes, famílias e cuidadores de crianças SCZV e
outras deficiências.

 

Objetivo 2: Qualificar a Assistência à Saúde Especializada visando a garantia da assistência

dos usuários dos municípios de Arapiraca e da 2ª Macrorregião.

Indicadores:

 Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM).

Quadro 19.  Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 1 (objetivo 2)

Nº PROPOSTAS METAS

01 Implementar a contratransferência nos
serviços de saúde do município.

Estimular em 100% a contrareferência nas unidades
especializadas.

02 Ampliar o atendimento do SAD para
a zona rural.

Aumentar  em 30% o número de  profissionais  do
SAD.

03 Criar  fluxo  de  atendimento  nos
serviços  especializados  para  grupos
prioritários.

Priorizar o atendimento dos grupos prioritários em
100% nas unidades especializadas.

04 Descentralizar  o  atendimento  de
saúde do trabalhador.

Estimular 100% das unidades a promover turnos de
atendimento.

05 Aumentar  a  oferta  de  consultas
odontológicas  para  os  pacientes  de
saúde mental.

Manter 01 fluxo de atendimento odontológicos para
os pacientes de saúde mental.

06 Implementar  ações  de  humanização
nos serviços de saúde integrantes do
SUS. 

Estimular o atendimento humanizado aos usuários,
capacitando  100%  dos  profissionais  na  política
nacional de humanização - PNH.

07 Ampliar  a  assistência  no  Espaço
TRATE.

Ampliar  em  40%  a  estrutura  física  e  a  equipe
técnica do Espaço TRATE.

08 Implementar  o  prontuário  eletrônico
nos serviços de saúde. 

Realizar  em  100%  das  UBS  a   implantação  do
software E-SUS (prontuário eletrônico) – PEC.
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Objetivo 3: Qualificar a Assistência Farmacêutica desenvolvendo ações para o uso racional
dos medicamentos e ampliação do acesso a população.

Quadro 20. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 1 (objetivo 3)

Nº PRIORIDADE META

01 Melhorar a regularidade no abastecimento
de medicamentos  das Unidades. 

Efetivar  01  contrato  com  o  consorcio
intermunicipal  de  compras  compartilhadas
para aquisição de medicamentos (CONISUL).

02 Instalar o sistema Hórus nas unidades de
saúde  visando  controle  do  estoque  de
medicamentos  e  insumos.  garantindo
internet  de qualidade e  manutenção,  RH
suficiente e qualificado e equipamentos.

Implantar o sistema Hórus em 100% das uni-
dades de saúde.

Diretriz 2:  Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas  nos

vários  ciclos  de  vida  (criança,  adolescente,  jovem,  adulto  e  idoso), considerando  as

questões  de  gênero  e  das  populações  em  situação  de vulnerabilidade social, na atenção

básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. 

Objetivo 1:  Aprimorar e implementar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde,

com ênfase  na  articulação  da  Rede  de  Urgência  e  Emergência,  Rede  Cegonha,  Rede  de

Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à

Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

Indicadores:

 Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção

Básica;

 Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Quadro 21. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 2 

Nº PRIORIDADE META

 01 Garantir  e  ampliar  a  oferta  de
medicamentos psiquiátricos. 

Revisar e adequar 100% do elenco municipal
vigente – REMUME, ajustando-a as necessi-
dades locais a um custo racional. 

02 Atualizar  a  lista  de  medicamentos
psiquiátricos.  

Revisar  e  adequar  em  100%  o  elenco
municipal vigente – REMUME, ajustando-a as
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necessidades locais a um custo racional.

03 Promover assistência voltada à saúde dos
trabalhadores de saúde  

Articular em 50% ações voltadas à saúde do
trabalhador em parceria com a SUVIG.

04 Implantar  serviço  de  dispensação  e
confecção  de  órteses  de  membros
superiores no CEMFRA. 

Assistir a 50% dos usuários do CEMFRA que
necessitam de órteses de membros superiores.

05 Garantir  o  acesso  das  pessoas  com
deficiência na realização de exames.  

Priorizar em 60% o acesso das pessoas com
deficiência aos exames.

06 Garantir  o  passe  livre  para  o
responsável/acompanhante  das  pessoas
com deficiência que são prioritariamente
dependentes  do  acompanhante  para  se
locomover. 

Elaborar  01 proposta  que  vise  a  garantia  do
passe livre para o responsável das pessoas com
deficiência.

07 Construir e implantar  linha de cuidados
para  os  pacientes  com AVC e  IAM  em
parceria com o estado.  

Implantar  01  fluxograma  e  protocolo
assistencial  de  atendimentos  para  pacientes
com IAM e AVC.

08 Contratualização  dos  centros
especializados  em  reabilitação  com  o
município  para  o  aumento  na  oferta  de
atendimentos.   

Favorecer  a  contratualização   de  01  centro
especializado  em  reabilitação  no  município
(CEMFRA).

09 Estabelecer um fluxo de retorno para os
pacientes atendidos no cria de acordo com
a necessidade.  

Criar  01  fluxo  de  retorno  para  os  pacientes
atendidos no CRIA.

10 Garantir o acesso à saúde do idoso e suas
especialidades (geriatra, entre outros).  

Priorizar  o  atendimento  ao  idoso  em  100%
todas as unidades de saúde.

11 Implantar  os  leitos  de  saúde  mental  no
hospital geral.  

Implantar  10  leitos  de  saúde  mental  no
hospital geral.

12 Sensibilizar os profissionais dos serviços
de  saúde,  através  do  matriciamento  em
saúde mental.  

Realizar  matriciamento  de  pacientes  com
transtornos mentais em 100% das unidades de
saúde.

13 Melhorar  o  acesso das  gestantes  de alto
risco no espaço nascer e estabelecer  fluxo
para  retorno  (ampliar  e  melhorar  a
contrarreferência). 

Aumentar  em  30%  as  vagas  disponíveis  no
espaço nascer pelo SISREG para as UBS.

14 Aumentar a oferta e organizar os fluxos 5
do acesso aos procedimentos invasivos do
planejamento familiar.  

Disponibilizar em 100% das UBS o fluxo do
DIU  para  os  profissionais  para  que  ocorra
adesão das mulheres a este procedimento.
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Diretriz  3:  Regulação,  controle,  avaliação  e  auditoria  das  ações  e  serviços  de  saúde  do
Sistema Municipal de Saúde.

Objetivo 1:  Implementar o Sistema Municipal de Regulação para atendimento aos usuários
do SUS do município de Arapiraca e da 2ª Macrorregião de Saúde.
Objetivo 2: Promover a melhoria do acesso dos usuários ao atendimento especializado.
Objetivo 3:  Aprimorar os serviços de Supervisão  e Auditoria do SUS

Quadro 22. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 3 

Nº PROPOSTAS METAS

01 Melhorar  o  acesso  dos  usuários  aos
exames de média e alta complexidade. 

Melhorar o acesso dos usuários aos exames de
média  e  alta  complexidade  em  100%  das
unidades de saúde do município.

02 Melhorar  o  acesso  dos  usuários  a
consultas especializadas.  

Melhorar  o  acesso  dos  usuários  a  consultas
especializadas  em  100%  dos  vazios
assistenciais.

03 Reduzir  o  índice  de  absenteísmo  nas
consultas e exames marcados.

Reduzir em 100% o índice de absenteísmo nas
consultas e exames marcados.

04 Monitorar  o serviço dos prestadores que
realizam a análise de citologia.

Monitorar 100% dos  prestadores que realizam
análise de citologia no município. 

05 Melhorar  a  operacionalização  do
SISREG. 

Melhorar  em  100%  a  operacionalização  do
SISREG.

06 Melhorar  o  acesso  dos  usuários  as
cirurgias eletivas.

Melhorar  em 50% o  acesso  dos  usuários  as
cirurgias eletivas.

07 Estabelecer um fluxo de encaminhamento
dos  usuários  aos  procedimentos
cirúrgicos.

Estabelecer 01 fluxo de encaminhamento dos
usuários  aos  procedimentos  cirúrgicos
ambulatoriais e hospitalares.

08 Ampliar  o  acesso  ao  atendimento
pediátrico.

Ampliar em 50% as especialidades pediátricas.

09 Melhorar a qualidade dos exames clínicos
e de imagem ofertados pelo município.

Monitorar o serviço de 100% dos prestadores
de   exames  clínicos  e  de  imagem ofertados
pelo município.

10 Contratar  profissional  para  realizar  o
procedimento de cirurgia  de reversão de
ostomias  não  disponível  na  rede  do
município.

Contratar  01  profissional  para  realizar  o
procedimento  de  cirurgia  de  reversão  de
ostomias não disponível na rede do município.

11 Garantir  atendimento  hospitalar  para
procedimentos de cirurgias vasculares em
tempo hábil.  

Implantar  01  serviço  de  cirurgia  vascular
hospitalar.

12 Ampliar a oferta de exames laboratoriais e
definir  cotas  para  as  consultas
especializadas no SAE. 

Estabelecer 01 cota específica para o SAE.
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EIXO TEMÁTICO: Vigilância em Saúde

Diretriz 4: Implementação  das ações de Vigilância em Saúde

Objetivo 1: Reduzir  e  prevenir  riscos  e  agravos  à  saúde  da  população  por  meio  das

ações  de  vigilância,  promoção  e  proteção,  com  foco  na  prevenção  de  doenças  crônicas

não  transmissíveis,  acidentes  e  violências,  no  controle  das doenças transmissíveis e na

promoção do envelhecimento saudável. 

  

Objetivo 2: Realizar a análise situacional de saúde, articulando-se num conjunto de ações que

se destinam a reduzir riscos e agravos a saúde da população.

Indicadores: 

 Mortalidade prematura pelo conjunto das quatro principais DCNT (30 a 69 anos);

 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados;

 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida;

 Proporção de vacinas selecionadas do calendário nacional de vacinação para crianças

menores de dois anos de idade com cobertura;

 Proporção  de  casos  de  doenças  de  notificação  compulsória  imediata  (DCNI)

encerrados em até 60 dias após notificação;

 Proporção de cura dos casos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes;

 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade;

 Número de casos de AIDS em menores de 5 anos;

 Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar;

 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos;

 Taxa de mortalidade infantil;

 Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência;

 Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imoveis visitados

para controle vetorial da dengue;

 Proporção  de  preenchimento  do  campo  “ocupação”  nas  notificações  de  agravos

relacionados ao trabalho;
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 Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente;

 Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM);

 Proporção de óbitos maternos investigados (%);

 Proporção  de  cura  de  casos  novos  de  tuberculose  pulmonar  com  confirmação

laboratorial;

 Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose;

 Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho*

notificados;

 Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase;

 Número absoluto de óbitos por dengue.

Quadro 23. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 4 (objetivos 1 e 2)

Nº PROPOSTAS METAS

01 Melhorar  a  estrutura  geral  do  Centro  de
Controle de Zoonoses. 

Melhorar em 100% a estrutura do CCZ.

02 Manter  as  UBS  abastecidas  regularmente
com  as  vacinas,  de  acordo  com  a
distribuição do MS. 

Abastecer  regularmente  100%  das  UBS
com as vacinas do calendário nacional.

03 Intensificar as ações de captura dos animais
suspeitos pelo CCZ. 

Realizar  a  captura  de  70%  dos  animais
suspeitos.

04 Solicitar do MS a regularização da oferta de
vacina antirrábica humana de acordo com a
demanda do município. 

Encaminhar 1 ofício para o MS solicitando
a regularização.

05 Elaborar calendário anual de inspeções da
equipe da vigilância sanitária nas unidades
de saúde.

Elaborar 1 cronograma anual de atividades
que  contemple  80%  das  unidades  de
saúde.

06 Ampliar  a divulgação sobre o fluxograma
do atendimento antirrábico humano, assim
como  exposição  do  material  em  local
visível. 

Disponibilizar  protocolo  de  atendimento
em 100% da unidades e divulgar através
da mídia. 

07 Implantar o serviço de verificação de óbitos
no município de Arapiraca.

Realizar articulação para a implantação de
1  serviço  de  verificação  de  óbitos  no
município. 

08 Aprimorar as notificações dos acidentes de
trabalho nos serviços de saúde. (SUVIG)

Realizar  monitoramento  das  notificações
em 100% dos serviços de saúde. 

09 Intensificar  as  ações  de  combate  ao
mosquito aedes  aegypti. 

Executar  atividades  em  100%  das  ubs,
escolas contempladas no pse  e empresas
promotoras de saúde. 
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10 Intensificar  ações  de  vig.  sanitária  nas
indústrias alimentícias. 

Realizar ações de vigilância  sanitária  em
100% das indústrias alimentícias.

11 Garantir  suporte  adequado  para  as  ações
preventivas  em  relação  aos  agravos  que
mais acometem a população. 

Articular  intersetorialmente  para  a
realização de ações preventivas em 100%
dos agravos mais frequentes na população.

12 Garantir a divulgação dos direitos e deveres
das  pessoas  vivendo  com  HIV/AIDS  no
âmbito da: previdência, assistência e saúde.

Divulgar os deveres e direitos para 100%
das pessoas vivendo com HIV/AIDS.

13 Ampliar  a  oferta  dos  testes  rápidos  no
atendimento à saúde do trabalhador. 

Implantar a realização de teste rápido no
5°  centro  noturno  para  100%  dos
trabalhadores.

14 Cobrar do estado a garantia da dispensação
da fórmula láctea para crianças expostas ao
vírus HIV (responsabilidade do estado). 

Solicitar  do  nível  estadual  a  garantia  de
fórmula  láctea  para  100%  das  crianças
vivendo com HIV/AIDS. 

15 Implantar  SAE  com  Unidade  de
Dispensação de Medicamentos-UDM. 

Implantar  1  serviço  de  assistência
especializada no município de Arapiraca.

16 Implantar  um  grupo  de  cuidados
sistemáticos para os profissionais de saúde. 

Criar  1  grupo  de  cuidados  sistemáticos
para os profissionais de saúde municipal.

17 Elaborar  diagnóstico  situacional  de  saúde
das  localidades,  traçando  estratégias  de
planejamento, atuação e avaliação contínua,
com a participação dos envolvidos. 

Elaborar diagnóstico situacional em 100%
das unidades de saúde. 

18 Fortalecer a saúde do trabalhador no SUS,
através do fórum em saúde do trabalhador. 

Realizar 1 fórum em saúde do trabalhador.

19 Reativar a comissão intersetorial  de saúde
do trabalhador e trabalhadora- CISTT. 

Reativar  1  CISTT  no  município  de
arapiraca.

20 Ampliar  e  descentralizar  o  atendimento
noturno  à  saúde  do  trabalhador  para  as
UBS,  promovendo  a  acessibilidade  e
garantia da continuidade do tratamento. 

Implantar em mais 01 Unidade de Saúde
de  maoir  vulnerabiliddae  o  serviço  de
atendimento  noturno  à  saúde  do
trabalhador.

21 Implementar  o  monitoramento  dos  riscos
das  empresas  e  indústrias  com  ênfase  na
saúde do trabalhador e da população. 

Articular  com  órgãos  afins  para
monitoramento  de  50%  das  empresas  e
indústrias  (cadastradas  como  promotoras
de saúde), com relação aos riscos à saúde
do trabalhador.

22 Buscar a participação da educação pública
e  privada  em   ação  conjunta  visando  a
vigilância em saúde. 

Ampliar  a  ação  do  programa  escolas
promotoras de saúde para 50% das escolas
públicas e 10% das escolas privadas. 

23 Implementar e oficializar o SAE – serviço
de  assistência  especializada  no  município
de Arapiraca.

Oficializar  1  serviço  de  assistência
especializada100%
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24 Aumentar  pontos  de  vacinação
antirrábicana zona rural na campanha. 

Ampliar em 10% o numero de  posto de
vacinação antirrábica na zona rural

25 Implantar  o  serviço  de  castração  dos
animais. 

Implantar  1  serviço  de  castração  de
animais no município.

26 Ampliar  oferta  de  serviços  a  Saúde  do
Trabalhador, como hidroginástica, pilates e
acupuntura. 

Elaborar  01  projeto  voltado  para  o
trabalhador da saúde. 

Objetivo 3: Fortalecimento da Promoção da Saúde

Quadro 24. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 4 (objetivo 3)

Nº PRIORIDADE META

01 Intensificar as ações do programa de saúde
do escolar. 

Realizar  ações  do  programa  de  saúde
escolar em 100% das escolas contempladas
no programa.

02 Intensificar/implementar as ações do grupo
de tabagismo. 

Implementar  grupo de tabagismo em 30%
das UBS.

03 Melhorar  a  comunicação  em  saúde  para
facilitar a participação da comunidade, nas
ações  de  vigilância  em saúde,  investindo
na divulgação através da mídia. 

Elaborar 1 projeto de divulgação das ações
de saúde através da mídia.

04 Implementar a integração entre a secretaria
de saúde e outras secretarias para ampliar
ações  de  promoção  a  saúde,  oferta  de
serviços, incentivo as atividades culturais,
implantação  e  manutenção  de  academias
ao  ar  livre,  com ênfase  na  promoção  da
saúde e prevenção das doenças. 

Promover  a  articulação  entre  a  saúde  e
100%  das  secretarias  municipais  para  o
desenvolvimento das ações de promoção a
saúde 

Objetivo 4: Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a

proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.

Indicadores: 

 Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto

aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez;

 Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância

Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.
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Quadro 25. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 4 (objetivo 4)

Nº PRIORIDADE META

01 Elaborar calendário anual de inspeções da
equipe  da  Vigilância  Sanitária-VISA nas
unidades de saúde. 

Elaborar  1  cronograma  anual  de  atividades
que contemple 80% das unidades de saúde.

02 Intensificar ações de Vigilância Sanitária
nas indústrias alimentícias. 

Realizar  ações  de  VISA  em  100%  das
indústrias alimentícias.

EIXO TEMÁTICO: Gestão em Saúde

Diretriz 5: Promover a  regulação  do  trabalho  em  saúde  e ordenar,  para  as  necessidades

do  SUS,  a  formação,  a   educação permanente,   a   qualificação,   a  valorização  dos

trabalhadores   e  trabalhadoras,   combatendo   a   precarização   e   favorecendo   a

democratização das relações de trabalho. 

  

Objetivo 1: Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a

qualificação,  a  valorização  dos  trabalhadores,  a  desprecarização  e  a  democratização  das

relações de trabalho. 

Indicadores:

 Proporção de ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas

Quadro 26. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 5 (objetivo 1)

Nº PROPOSTAS METAS

01 Realizar  concurso  público  e/ou  PSS  para
suprir as necessidades de RH. 

Realizar 100% de dimensionamento da força
de trabalho por categoria para realização de
concurso público.

02 Reestruturar as equipes do NASF que estão
incompletas. 

Realizar  1  dimensionamento  dos
profissionais necessários para a composição
das 10 equipes do NASF.

03 Aumentar  o  salário  dos  profissionais  da
saúde e  implantar  o  PCCS específico   da
saúde. 

Articular  com a  gestão  reajuste  anual  para
100% das categorias.

04 Ofertar  capacitações  e  treinamentos
periódicos  para  os  ACS,  Conselho

Elaborar 01 Programação Anual de Educação
Permanente.
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Municipal  e  Local  de  Saúde  e  demais
profissionais de saúde. 

05 Evitar sempre que possível a rotatividade de
profissionais na unidade. 

Cumprir  os  critérios  de  remanejamento
profissional em 100% da demanda.

06 Garantir que o gerente de unidades de saúde
tenha capacidade técnica na área de saúde  e
que  tenha  dedicação  exclusiva  para  a
gerência. 

Promover a qualificação técnica para 100%
dos gerentes.

07 Disponibilizar  profissionais  para  suprir  a
carência  em  caso  de  afastamentos
excepcionais. 

Cumprir  os  critérios  de  remanejamento  de
profissional  em  100%  dos  afastamentos
excepcionais.

08 sensibilizar  os  profissionais  da  rede  de
saúde para o acolhimento  dos  usuários  do
CAPS nos serviços de saúde.

 esta proposta foi direcionada para o atenção
especializada.

09 Oportunizar capacitação permanente para os
profissionais dos serviços especializados, de
acordo com as especificidades. 

Elaborar 01 Programação Anual de Educação
Permanente. 

10 Contratar  o   profissional  fisiatra  para
avaliação  e  aplicação  da  toxina  botulínica
no CEMFRA. 

Realizar a contratualização de 01 profissional
fisiatra ou serviço de saúde.

11 Garantir profissionais para o trate através de
concurso público ou PSS. 

Prover  em  100%  o  quantitativo  de
profissionais necessários à força de trabalho
do serviço.

12 Garantir  o  profissional  infectologista  para
SAE Arapiraca. 

Prover 1 médico infectologista para o SAE.

13 Capacitar  /  atualizar  os  profissionais  de
saúde (maternidade / UBS) na humanização
a  pessoas  que  vivem  com  HIV/AIDS-
PVHA. 

Realizar  1  capacitação  anual  para  os
profissionais sobre atendimento humanizado
às  pessoas  que  vivem  com  HIV/AIDS-
PVHA.

14 Garantir  incentivo  para  deslocamento  dos
profissionais que atuam em zona rural. 

Realizar 1 estudo sobre o incentivo de difícil
acesso.

15 Garantir  a manutenção da remuneração da
mulher  no  período  da  licença  gestacional,
sem nenhuma perda salarial. 

Propor  a  irredutibilidade  salarial  em 100%
das  servidoras  em  período  de  licença
gestacional.

16 Ampliar a licença paternidade para 20 dias,
conforme lei federal 13.257/2016. 

Solicitar a ampliação da licença paternidade
para 100% dos trabalhadores.

17 Garantir  a  aplicação  dos  direitos  dos
servidores.

Responder  100%  dos  processos
administrativos da saúde.
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18 Desenvolver  projetos  de  valorização  do
servidor  junto  aos  demais  órgãos  da
prefeitura.

Elaborar 01 projeto de valorização.

19 Ampliar  as  ações  do  Telessaúde  no
município e região. 

Ampliar em 20% as teleconsultorias.

20 Fortalecer  as  ações  de  integração  de
regulação junto ao telessaúde. 

Inserir  1  especialidade  nas  ações  de
telerregulação  em  conjunto  o  com  a
regulação, controle e avaliação.

21 Garantir a mesa de negociação permanente
para os trabalhadores da saúde. 

Participação de representantes da saúde em
100% das reuniões da mesa de negociação. 

22 Garantir  na  data  base  o  reajuste  anual  do
plano de cargos e carreira já implantado. 

Acompanhar  proposta  de  reajuste  anual  de
100% das categorias do PCCS vigente.

23 Propor alteração  da legislação vigente para
garantir  a  manutenção  da  remuneração
integral,  inclusive  as  gratificações  do
servidor no caso de afastamentos superior a
30 dias. 

Realizar  1  estudo  sobre  a  remuneração
integral.

Diretriz 6: Estabelecer a relação interfederativa, fortalecendo o Planejamento Estratégico e a

Gestão no SUS, com Participação e Controle Social.

  Objetivo 1: Ampliar e qualificar os canais de participação da população no SUS.

Indicadores:

 Plano de Saúde enviado ao Conselho de Saúde.

Quadro 27. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 6 (objetivo 1)

Nº PROPOSTAS METAS

01 Promover  reuniões  descentralizadas  dos
conselhos locais de saúde. 

Incentivar em 100% dos conselhos locais de
saúde  a  realização  das  reuniões
descentralizadas. 

02 Fortalecer  os  conselhos  locais  de  saúde
enquanto  canais  de  participação  da
população na gestão do sus. 

Assessorar 100%  dos conselhos locais com
parceria dos assistentes sociais, para
o fortalecimento da participação e controle
social.

03 Investir  na  formação  dos  conselheiros  de
saúde (municipal e local) com a construção
e  implementação  do  cronograma  de
educação  permanente  voltado  a  este
público. 

Promover  01  processo  de  capacitação
permanente para os conselheiros de saúde. 

04 Elaborar  a  cartilha  dos  conselheiros  de Construir 01 manual do conselheiro de saúde
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saúde de Arapiraca. de Arapiraca.  

05 Garantir  e  apoiar  a  participação  dos
conselheiros  de  saúde  (municipal  e  local)
em atividades que estejam relacionadas ao
controle social. 

Viabilizar com base em critérios previamente
estabelecidos, a participação de representantes
de 01 CMS nos eventos oficiais do controle
social. 

06 Manter a confecção das edições periódicas
do boletim informativo do CMS divulgando
as atribuições e ações dos CLS e CMS junto
à população. 

Elaborar 03 boletins informativos por ano.   

07 Garantir a realização da VIII COMUSA. Realizar 01 conferência municipal de saúde. 

08 Implantar  ouvidorias  locais  em  todas  as
unidades  integrantes  do sistema municipal
de  saúde  através  do  sistema de  caixas  de
sugestões. 

Descentralizar ações da  ouvidoria em 100%
das unidades de saúde.  

09 Qualificar a equipe da ouvidoria do SUS. Capacitar  ouvidores  locais  do sus  em 100%
das unidades de saúde.

10 Acolher,  analisar  e  responder  as
manifestações  das  demandas  da  ouvidoria
do SUS. 

Acompanhar  100%  dos  processos
demandados pelos usuários do SUS. 

11 Fortalecer a articulação intersetorial com as
políticas públicas com vistas a garantia do
acesso da população aos direitos sociais. 

Fortalecer em 100% a articulação intersetorial
com as políticas públicas.

12 Viabilizar e garantir o acesso dos recursos
financeiros  existentes  para  Conselho
Municipal de Saúde. 

Realizar prestação de contas a cada 4 meses
dos  recursos  orçamentários  destinados  ao
CMS. 

13 Realizar fórum anual de avaliação das ações
e  indicadores  de  saúde  do  município  de
Arapiraca, à nível local e municipal.

Promover a realização de 01 fórum anual das
ações e indicadores de saúde com as equipes
de saúde local. 

14 Garantir a divulgação através de material e
meios  de  comunicação  da  ouvidoria  do
SUS.               

Divulgar o serviço de 01 ouvidoria do SUS. 

Objetivo2: Consolidar e fortalecer as ações sistemáticas de planejamento e de aprimoramento
da Gestão do SUS.

Quadro 28. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 6 (objetivo 2)

Nº PROPOSTAS METAS

01 Implementar  o  processo  de  planejamento,
monitoramento  quadrimestral  e  avaliação
com  elaboração  das  programações  anuais
pelas equipes locais das unidades de saúde.

Descentralizar  para  100%  das  unidades  de
saúde  o  processo  de  planejamento,
monitoramento e avaliação. 
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02 Criar link ou site específico da Secretaria
Municipal de Saúde para disseminação de
informações  acerca  da  saúde,  divulgação
dos eventos e publicização de documentos
específicos. 

Garantir 01 espaço de divulgação permanente
das informações da Secretaria de Saúde.

03 Implantar  software  capaz  de  permitir  o
monitoramento dos instrumentos oficiais de
planejamento  em saúde,  integrado  com o
orçamento da saúde. 

Adquirir 01 software para a informatização do
processo  de  planejamento,  monitoramento  e
avaliação em saúde.

04 Reorganizar a rede de serviços de saúde do
SUS Arapiraca,  a  partir  da  concepção  de
distrito  sanitário,  com  base  na  análise
situacional,  territorialidade  e  acesso  da
população. 

Elaborar 01 estudo de reorganização da rede
de serviços do SUS Arapiraca. 

Objetivo 3: Requalificar  a  Infraestrutura  das  Unidades  de Saúde do SUS Arapiraca para

proporcionar condições adequadas para melhoria do atendimento à população. 

Indicadores:

 Proporção de entes com pelo menos uma alimentação por ano no Banco de Preço em

Saúde

Quadro 29. Demonstrativo das Ações Prioritárias da Diretriz 6 (objetivo 3)

Nº PROPOSTAS METAS

01 Reformar e ampliar as unidades de saúde de
acordo  com as  necessidades  com garantia
de acessibilidade.

Contemplar  em  100%  das  motivações  das
unidades de saúde a garantia de acessibilidade
dos usuários. 

02 Construir  UBS  de  acordo  com  estudo
territorial, populacional e epidemiológico. 

Elaborar e acompanhar 100% dos projetos de
construção das UBS's, de acordo com análise
da situação de saúde. 

03 Ampliar  o  nº  de  academia  de  saúde  no
município. 

Elaborar e acompanhar 100% dos projetos de
construção das academias.

04 Concluir obras de construção e/ou reforma e
ampliação das UBS: N. Senhora Aparecida,
Planalto, Arnon de Melo, 5º Centro e UPA. 

Monitorar 100% dos projetos de construção,
reforma e/ou ampliação em execução. 

05 Elaborar  projeto  para  a  construção  de
hospital  especializado  em  referência
materno-infantil. 

Elaborar  01  projeto  de  intervenção  com  a
gestão  estadual  e  municipal  demostrando  a
importância deste hospital para a região.
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06 Garantir  o  adiantamento  financeiro  das
unidades de saúde. 

Interagir com o gestor municipal para garantir
o  retorno  do  adiantamento  destinado  as  55
unidades de saúde.

07 Adquirir  materiais  educativos  para  as
equipes de saúde.

Encaminhar 100% dos processo licitatório de
acordo com a demanda das superintendências
solicitantes.

08 Adquirir  uma  linha  telefônica  para  as
unidades  que  ainda  não  possuem  e
manutenção das que possuem. 

Viabilizar 1 (um) estudo para identificar quais
as unidades de saúde que ainda não possuem
e interagir com o setor competente
com o objetivo de solicitar a manutenção das
unidades que já possuem linha fixa. 

09 Realizar  manutenção  regular  na  estrutura
física das unidades e Academias da Saúde.

Interagir  com  a  secretaria  de  obras  para
garantir  a  manutenção nas  estruturas das 55
unidades  e 02 Academias de Saúde.

10 Garantir  a  aquisição  de  fardamento,
bicicleta, tablets  e material de trabalho dos
ACS e ACE para melhorar as condições de
trabalho. 

Encaminhar os procedimentos licitatórios em
andamento  para  aquisição  de  fardamentos  e
material  de  trabalho  e  interagir  com  o
ministério da saúde para adquirir os tablets e
SESAU para a  aquisição das  bicicletas  para
100% dos ACS e ACE.

11 Adquirir  equipamentos  e  móveis  para  as
unidades de saúde. 

Encaminhar  100% dos  processos  licitatórios
de  acordo  com  a  demanda  das
superintendência solicitantes. 

12 Realizar  manutenção  preventiva  e  regular
dos equipamentos. 

Garantir  100% da  manutenção  preventiva  e
corretiva  dos  equipamentos  através  de
contrato licitatório.

13 Adquirir os epi's para os profissionais. Encaminhar  100% dos  processos  licitatórios
de  acordo  com  a  demanda  das
superintendência solicitantes.

14 Manter a regularidade do abastecimento dos
materiais  odontológicos,  de  citologia,
insumos, materiais gráficos e de expediente
nas unidades de saúde. 

Encaminhar  100% dos  processos  licitatórios
de  acordo  com  a  demanda  das
superintendência solicitantes.

15 Aumentar o número de turnos dos carros de
visitas nas unidades. 

Garantir  carros/combustível  para  aumentar
em 4 (quatro) turnos, as demandas de visitas
das unidades.

16 Garantir  internet  de  boa  qualidade  nas
unidades de saúde.

Incluir no termo de referência do processo 1
(uma) cláusula garantindo o fornecimento de
qualidade da velocidade da internet.

17 Construir escovódromos nas escolas e UBS. Contemplar  em  100%  das  escolas  e  UBS
escovódromos.

18 Efetivar  a  central  de  ambulância  no
município,  com  garantia  de  manutenção

Licitar os equipamentos para a efetivação da
central e 5 (cinco) ambulâncias para atender
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periódica da frota de ambulâncias. em  100%  a  demanda,  garantindo  a
manutenção das mesmas.

19 Aumentar  a  oferta  e  diversidade  na
alimentação dos usuários do caps. 

Interagir com  a coordenadoria de licitação –
CL,  a  finalização  de   100%  dos  processos
licitatórios.

20 Instalar câmeras para melhorar a segurança
nas unidades de saúde. 

Encaminhar  100% dos  processos  licitatórios
de  acordo  com  a  demanda  da
superintendência solicitante.

21 Garantir a manutenção do transporte para os
usuários dos serviços especializados. 

Interagir junto à Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão – SPLOG, autorização e
encaminhamento para elaboração do processo
e contrato, garantindo 100% da manutenção.

22 Viabilizar o processo de compra das bolsas
de  colostomia  contemplando  as
necessidades  específicas  dos  usuários  do
CEMFRA. 

Encaminhar  100% dos  processos  licitatórios
de  acordo  com  a  demanda  da
superintendência solicitante.

23 Viabilizar o funcionamento dos serviços de
hidroterapia  do CEMFRA. 

Encaminhar  100% dos  processos  licitatórios
de  acordo  com  a  demanda  da
superintendência solicitante.

24 Readequar   sala  de  enfermagem  do
CEMFRA para  atendimento  dos  usuários
ostomizados. 

Solicitar  à  Secretaria  de Obras  o projeto  de
ampliação da sala de acordo com a portaria do
Centro Especializado em Reabilitação -CER e
encaminhar  100%  dos  processos  de
equipamentos para a readequação.

25 Adquirir   materiais  suficientes  para  a
realização das oficinas terapêuticas.

Encaminhar  100% dos  processos  licitatórios
de  acordo  com  a  demanda  das
superintendência solicitantes.

26 Garantir  a  compra  dos  materiais  de
reabilitação recomendados pela portaria da
CER. 

Encaminhar  100% dos  processos  licitatórios
de  acordo  com  a  demanda  da
superintendência solicitante.

27 Realizar dedetização periódica nas unidades
de saúde. 

Encaminhar  100% dos  processos  licitatórios
de  acordo  com  a  demanda  da
superintendência solicitante.

28 Adquirir  material  específico   para
desenvolvimento  das  atividades  do  NASF
em seus territórios. 

Encaminhar  100% dos  processos  licitatórios
de  acordo  com  a  demanda  da
superintendência solicitante.

29 Criar um Centro de Referência em Saúde do
Idoso no município. 

Realizar 01 levantamento sobre o número de
idosos e suas necessidades.
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8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

O planejamento não consiste apenas em um simples exercício de projeção de metas

futuras, mas em uma ação estratégica da gestão pública que tem por objetivo reorientar os

programas e projetos, de forma a ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação das

políticas  de  saúde.  Para  que  as  ações  de  planejamento  possam  contribuir  para  o

aperfeiçoamento  da  gestão  do  SUS,  o  município  deve  comprometer-se  a  realizar  o

monitoramento  e  a  avaliação,  visando  analisar  os  resultados  alcançados  e  as  estratégias

empregadas.

O  monitoramento  e  a  avaliação  devem ser  processos  periódicos,  orientados  pelas

diretrizes, objetivos, metas e indicadores assumidos pela gestão; sendo o monitoramento o

acompanhamento regular das metas e indicadores, que expressam as diretrizes e os objetivos

do plano em um determinado período e o seu cotejamento  com o planejado;  enquanto  a

avaliação envolve a apreciação dos resultados obtidos, considerando um conjunto amplo de

fatores. 

Para o processo de monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de Saúde - PMS

2018-2021 será realizado pelas superintendências e áreas técnicas da secretaria, a análise dos

resultados  alcançados nas  ações  quantificadas  através  das  metas  e  indicadores  de  saúde.  

Sabendo  que  a  execução  do  PMS  está  estruturada  com  base  na  elaboração  da

Programação  Anual  de  Saúde,  e  para  medir  o  alcance  das  metas/indicadores  propostos

realizaremos oficinas de Avaliação Quadrimestral propiciando espaço de discussão e análise

crítica  dos  resultados  alcançados  no  período,  identificando  os  elementos  inibidores  e

facilitadores  desse  processo,  de  modo  a  reconduzir  em tempo  hábil  as  ações  que  foram

planejadas e não realizadas; utilizando a planilha abaixo como instrumento facilitador:
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Com a finalidade de contribuir para a análise da implantação do PMS 2018-2021, será

utilizada uma escala numérica com três pontos de cortes para indicar o grau de cumprimento

das metas. Esta escala considerará os seguintes intervalos de percentuais de resposta esperada,

a saber: 0 a 33%, 34% a 66%, e 67% a 100%.

O  alcance  de  no  mínimo  33%  da  meta  pactuada  indica  situação  de  perigo,  de

fragilidade da capacidade de gestão, de modo a se analisar as causas do não cumprimento da

meta  desencadeando  novas  ações  que  permitam  a  superação  das  dificuldades  para

cumprimento  do objetivo  previsto.  Quando se alcançar  até  66% a situação é  considerada

intermediária,  na  qual  as  ações  previstas  precisam  ser  intensificadas  ou  aperfeiçoadas  e

finalmente  o alcance entre  67% e  100% da meta  pactuada indica uma situação de ótima

capacidade de gestão em que às ações foram implementadas. 

No  final  de  cada  exercício  será  realizada  uma  Oficina  de  Avaliação  Anual  para

apresentação dos resultados alcançados em cada ano de execução do PMS 2018-2021 tendo

como finalidade socializar os resultados alcançados e discutir estratégias de superação das

fragilidades para execução das ações. 

Todo esse processo será conduzido pela Superintendência de Planejamento Estratégico

e Gestão Participativa em articulação com as demais superintendências,  em conformidade

com a legislação do SUS que orienta os gestores a privilegiar as atividades de monitoramento

e de avaliação de impacto ou de efetividade das ações, combinando-as com a avaliação dos

Indicadores de Saúde, tendo como parâmetro a observância da melhoria das condições de

saúde da população durante o período avaliado. 
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