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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Estado de São Paulo

A implementação das Redes de Atenção à Saúde tem como desafio a
construção de sistemas integrados de saúde que se articulem em todos
os níveis de atenção à saúde e de forma interfederativa mais harmônica
possível.
Nessa perspectiva, as redes têm sido propostas para lidar com
projetos e processos complexos de gestão e atenção em saúde, onde
há interação de diferentes agentes e onde se manifesta uma crescente
demanda por ampliação do acesso aos serviços públicos de saúde e por
participação da sociedade civil organizada.
No âmbito da saúde, todos esses aspectos estão presentes nas
RAS, e devem ter foco na população, de forma integral, por meio de um
serviço contínuo de cuidados que visem, prioritariamente, a promoção
da saúde. Assim, teremos o SUS como Rede de Atenção à Vida.
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APRESENTAÇÃO
Piracicaba, no último quadriênio, obteve importantes conquistas na área da
saúde, que permitiram ao Sistema Público de Saúde atingir um novo patamar de
qualidade. A adesão ao Programa Mais Médicos, do Governo Federal, em 2014,
contemplou 25 Unidades de Saúde da Família (USF) com profissionais médicos
oriundos de intercâmbio internacional. Com isso, a Atenção Básica se fortaleceu e o
trabalho preventivo junto às comunidades mais carentes tornou-se uma realidade,
em processo permanente de aprimoramento.
Ainda em 2014, foram iniciados os cursos de Residência Médica e a rede
recebeu mais 45 médicos procedentes de todo o país, distribuídos em 09
especialidades de estudo (ginecologia e obstetrícia, pediatria, ortopedia, cardiologia,
cirurgia geral, clínica médica, medicina da família e comunidade e urologia). Esses
profissionais são acompanhados por preceptores da rede municipal de saúde e
atuam em toda a estrutura de atendimento ao público, para o desenvolvimento de
suas especialidades. Essa relação de aprendizado prático agrega ao sistema nova
dinâmica de formação permanente de toda a equipe.
O Hospital Regional, em fase final de implantação, com previsão de início de
atividades para março de 2018, vai oferecer aos usuários do Sistema Único de
Saúde de Piracicaba e região o que há de mais avançado no país em termos de
gestão e tecnologia hospitalar. A Unidade será gerida pela Unicamp e financiada
pelo Governo do Estado de São Paulo.
O funcionamento do Hospital Regional acontecerá em fases, começando com
o Hospital Dia, para a realização de exames complementares de diagnóstico a
pacientes externos e internados , como tomografia, ecocardiograma, endoscopia,
ressonância magnética, exames laboratoriais, etc . Após, passará a realizar
atendimento ambulatorial nas áreas: clínica médica geral, ortopedia, oftalmologia e
otorrinolaringologia, mesmas áreas onde serão realizadas as primeiras cirurgias.
Para isso, estima-se a contratação de, até, 300 funcionários.
Inicialmente, o HR contará com 60 leitos: 30 cirúrgicos, 20 clínicos, 10 para
UTI Adulto e 04 salas cirúrgicas. Quando estiver em pleno funcionamento, o HR terá
138 leitos: 84 destinados à internação, 20 à UTI Adulto; 27 para cuidados mínimos,
07 para o Hospital Dia; 10 salas cirúrgicas, além de diagnóstico por imagem.
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Outro projeto em andamento e que, também, começará a funcionar em 2018,
é o Hospital do Câncer, fruto de parceria da Prefeitura de Piracicaba com a
Associação Ilumina. A unidade, a sétima do gênero no Brasil - nos moldes do
Hospital do Câncer de Barretos –, será implantada no bairro Pompéia, próximo à
Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) e do Hospital Regional de
Piracicaba, em terreno de 10 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura de
Piracicaba. O prédio, devidamente equipado, terá três mil metros quadrados de área
construída. O recurso deve ser suficiente, também, para a aquisição de uma unidade
móvel (carreta) para aproximar, da população, os serviços oferecidos por essa
unidade de saúde. O Hospital terá capacidade para realizar 20 mil mamografias por
ano; 16 mil exames citopatológicos(papanicolau); 10.370 consultas especializadas;
75 mil atendimentos; 15 mil consultas de teledermatologia; 3 mil cirurgias
ambulatoriais e 61 mil procedimentos especializados.
A vinda para Piracicaba da faculdade de medicina, da rede Anhembi
Morumbi, implantada no antigo Clube dos Médicos, bairro Pompéia, faz parte desse
salto de qualidade que Piracicaba está dando para um novo patamar estratégico.
Pelo critério do ENEM, em março de 2018, deverá dar início à primeira turma, com
80 alunos, sendo 10% das vagas destinadas a alunos carentes do município. Do
total arrecadado pela escola, 10% serão revertidos em investimentos na própria rede
pública de saúde, onde os alunos ingressantes farão estágio e onde, também, será
desenvolvida a sua residência médica.
Para 2018, é nossa pretensão trazer para Piracicaba uma unidade da Rede
de Reabilitação Lucy Montoro. Criada pelo Governo do Estado de São Paulo tem,
como objetivo, proporcionar o melhor e mais avançado tratamento de reabilitação
para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras.
A Rede realiza programas de reabilitação específicos, de acordo com as
características de cada paciente. Os tratamentos são realizados por equipe
multidisciplinar. Salientamos que essa conquista só será possível com o apoio da
comunidade e com um trabalho político adequado.
Somadas a essas conquistas principais houve, ainda, varias outras
complementares, de extrema importância para o aprimoramento do rede de
atendimento: a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em
substituição à atual UPA Vila Crisitina, que terá a estrutura de um mini-hospital, com
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alta tecnologia, prevista para 2018, cujo projeto obteve a aprovação do MS e a
liberação da primeira parcela do recurso financeiro para início da obra; recurso
financeiro junto ao MS para a aquisição de um novo acelerador linear para o setor de
oncologia do Hospital dos Fornecedores de Cana, no valor aproximado de R$ 3,6
milhões; avanço nas tratativas com gestores de saúde da região, resultando na troca
de serviços, com parcerias firmadas com as prefeituras dos municípios de Rio das
Pedras e de São Pedro, por meio das quais estão sendo realizados atendimentos
hospitalares, de acordo com a vocação natural e disponibilidade de cada uma das
unidades envolvidas. Isso permite ampliar os serviços aos pacientes das cidades
parceiras. Vale destacar que a vocação de Piracicaba é para procedimentos de
média e alta complexidade e, das cidades mencionadas, de média e baixa
complexidade. Faz parte desse pacote a implantação de um castramóvel, com
recurso federal, o que dará mobilidade ao serviço, permitindo atender animais
domésticos da população que mora nos bairros mais distantes do Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ) e necessitam desse serviço.
Com essas conquistas, apesar da crise financeira e política que abateu o país
nos últimos anos, Piracicaba conclui um ciclo muito melhor do que começou e com
perspectiva, a curto prazo, de um futuro promissor. Com o novo patamar alcançado,
Piracicaba se coloca como polo tecnológico e de formação em saúde.
Com este espírito foi elaborado o presente Plano Municipal de Saúde para o
quadriênio 2018 a 2021.
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INTRODUÇÃO

O município de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde
(SEMS), tem a atribuição de coordenar e executar a Política Municipal de
Saúde (PMS), em consonância com as diretrizes definidas pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), explicitadas na Lei Orgânica do Município. O PMS é,
portanto, o instrumento que norteia todas as medidas e iniciativas para o
cumprimento dos preceitos do SUS na esfera municipal, coerentes e
devidamente expressadas nas Programações Anuais de Saúde. Devido à sua
abrangência, orienta a definição do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), se consolidando
como fundamental instrumento de planejamento.
O PMS estabelece uma linha de trabalho, com Diretrizes, Objetivos e
Metas para o quadriênio 2018-2021 e foi elaborado a partir de um processo
descentralizado, coordenado pela assessoria e coordenadores setoriais da
SEMS –, com base nas seguintes referência normativas: Decreto Federal
7.508/2011 (Brasil, 2011b), Lei Complementar 141/2012 e Portaria Ministerial
2.135/2013 (Brasil, 2013b).
O conteúdo deste documento expressa a identificação das necessidades
de saúde da população piracicabana, tendo sido estruturado levando-se em
consideração, também, a bagagem teórico-prática do Plano Municipal de
Saúde (PMS) 2014-2017, os compromissos do Plano de Governo, as Redes de
Atenção à Saúde e outros instrumentos de pactuação do Ministério da Saúde e
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Foram resgatados, ainda, o
debate e as diretrizes aprovadas pela 8ª Conferência Municipal de Saúde,
realizada em 13 e 14 de dezembro de 2014.
Em síntese, o PMS apresenta a análise situacional do município,
proporcionando informações gerais das condições em que vive a população de
Piracicaba, onde estão apresentados os principais indicadores demográficos,
de morbimortalidade, de estrutura e acesso à rede de atendimento. Em seu
bojo estão as diretrizes para a gestão municipal no período de 2018 a 2021. As
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metas que acompanham as diretrizes são ambiciosas e factíveis, pois
nasceram de estratégias e ações já implementadas anteriormente, que foram
melhoradas e ampliadas. Dentre elas se destacam dois eixos norteadores: a
priorização e fortalecimento da Atenção Primária e a implantação da regulação
clínica do fluxo dos pacientes na rede de serviços. A tecnologia aplicada visa a
integração das informações e dos dados clínicos para potencializar a qualidade
dos atendimentos e sua efetividade.
Com esse olhar, as Diretrizes, Objetivos e Metas do quadriênio 20182021 enfatizam, de um lado, as áreas da Atenção Primária, Saúde Mental,
Saúde Materno-Infantil, doenças transmissíveis, doenças emergentes e
reemergentes, doenças crônicas e causas externas; de outro lado, a
qualificação dos processos gerenciais, de gestão e regulação, com uso da
tecnologia de informação, a fim de descentralizar os serviços, aproximar a
população do sistema de saúde e apoiar a tomada de decisões.
O PMS torna-se, assim, uma ferramenta de apoio à tomada de decisões,
serve de controle de desempenho por parte dos gestores, trabalhadores,
prestadores de serviços e usuários. Com essa engenharia devidamente
aplicada, pretende-se avançar na organização da rede de serviços,
proporcionar mais oportunidade aos cidadãos para que tenham acesso
facilitado ao sistema e possam desenvolver uma visão preventiva de saúde.
Com isso, traça-se um caminho em direção ao SUS que todos almejamos.
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1. ANÁLISE SITUACIONAL

1.1. DETERMINANTES E CONDICIONANTES DA SAÚDE

Nas últimas décadas, na maioria dos países desenvolvidos e também
em muitas economias emergentes – como o Brasild observa-se o processo de
envelhecimento populacional, determinado fundamentalmente pelo aumento da
expectativa de vida e pela redução da taxa de natalidade. Tais ocorrências
provocam mudanças rápidas no ritmo de crescimento da população, mudança
na pirâmide etária e alterações nas necessidades e demandas da população.
Assim, para melhorias nos serviços públicos, faz-se necessário o estudo do
cenário dos municípios para a adoção de estratégias de provisão de cuidados
específicos para cada grupo populacional.
Entende-se que os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do lugar onde vivem. Desta forma, para se
proceder à análise há que se compreender que a saúde tem como fatores
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

1.1.1. Situação Demográfica
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
estimativa para a população do Estado de São Paulo no ano de 2017 é de
45.094.866 habitantes. Essa população está distribuída em 15 mesorregiões
geográficas 1, sendo que, mais de 64% da população estadual reside nas
quatro mesorregiões a leste do Estado, a saber: Vale do Paraíba Paulista,

1

Mesorregiões do Estado de São Paulo: M. Araçatuba, M. Araraquara, M. Assis, M.
Bauru, M. Campinas, M. Itapetininga, M. Litoral Sul Paulista, M. Macro Metropolitana Paulista,
M. Marilia,
M. Metropolitana de São Paulo, M. Piracicaba, M. Presidente Prudente, M. Ribeirão
Preto, M. São José do Rio Preto, M. Vale do Paraiba Paulista.
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Macro Metropolitana Paulista, Metropolitana de São Paulo e Litoral Sul
Paulista. Duas mesorregiões, Campinas e Piracicaba, concentram 12,5% da
população do Estado. A Mesorregião de Piracicaba é composta por 20
municípios agrupados nas microrregiões de Limeira, Piracicaba e Rio Claro.
Por sua vez, a microrregião de Piracicaba abrange 11 municípios: Águas
de São Pedro, Capivari, Charqueada, Laranjal Paulista, Mombuca, Piracicaba,
Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra e São Pedro.
Piracicaba, de acordo com o Censo IBGE 2010, possuía 364.571
habitantes residentes no município, representando 0,88% da população do
Estado de São Paulo, com densidade demográfica de 264,77 habitantes por
Km2, sendo o 17º município mais populoso do Estado 2. O município situa-se
na região abrangida pelo DRS X – Piracicaba, Departamento Regional de
Saúde da Secretaria do Estado da Saúde, referenciada para 26 municípios 3.
Pertence à Região Administrativa de Campinas, constituindo-se um dos
principais municípios da região, sendo, inclusive, sede de Região de Governo 4.
Tabela 1. População Censitária 2000 e 2010.
Estado de
São Paulo

Região de Governo
de Piracicaba

Piracicaba

72.412.411

37.032.403

471.657

329.158

80.364.410

41.262.199

532.227

364.571

Ano

Brasil

Região Sudeste

2000

169.590.693

2010

190.755.799

Fonte: IPPLAP, censos demográficos de 2000 e 2010/ IBGE.
Para o ano de 2017, o IBGE estima que a população de Piracicaba seja

2

No ranking populacional do Estado de São Paulo, acima de Piracicaba (17º lugar)
estão Jundiaí (15º lugar - 370.126 hab.) e Carapicuíba (16º lugar - 369.584hab.); abaixo estão
os municípios de Bauru (18º lugar - 343.937hab.) e São Vicente (19º lugar – 332.445hab.).

3

DRS-X Piracicaba: Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada,
Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Ipeúna, Iracemápolis,
Itirapina, Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Pirassununga, Rafard, Rio Claro, Rio das
Pedras, Saltinho, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São
Pedro.

4

Região de Governo de Piracicaba: Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Elias
Fausto, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra, São
Pedro.
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de 397.322 habitantes. Para a Fundação Seade a estimativa populacional total
de Piracicaba para 2017 é de 382.817 habitantes, sendo 375.654 habitantes na
macrozona urbana e 7.163 habitantes na macrozona rural .
Entre os anos 2000 a 2010, a taxa de crescimento geométrica anual da
população brasileira foi de 1,17%; a da Região Sudeste foi de 1,05%; a do
Estado de São Paulo foi de 1,09%; a da Região de Governo de Piracicaba de
1,20% e a de Piracicaba foi 1,03%, menor, portanto, do que todas as demais.
Gráfico 1. Taxa Geométrica de Crescimento anual por área entre 2000-2010.

Fonte: SEADE, 2000 – 2010.
Gráfico 2. População do município de Piracicaba entre 2000 e 2010.

Fonte: SEADE, 2000 – 2010.
A análise da população por grupo etário permite identificar que, na faixa
de 0 a 19 anos, houve decréscimo de 11,01% entre os anos de 2000 e 2010
(único decréscimo populacional registrado no município). Correspondiam a
38,70% do contingente populacional em 2000, ou 115.560 habitantes, ao passo
que, em 2010, a participação deste grupo reduziu para 28,23% da população,
totalizando 102.836 habitantes.
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A população de 20 a 29 anos da cidade apresentou crescimento de
134,67%, passando de 28.189 em 2000, para 66.151 em 2010. O grupo etário
de 30 a 49 anos, variou 14,71%, passando de 95.056 em 2000 para 109.040
habitantes em 2010. No grupo etário de 50 a 59 anos, o aumento foi de
47,19%, subindo de 9,26% em 2000 (27.664 habitantes) para 11,18% em 2010
(40.719 habitantes).
Já a população idosa (acima de 60 anos) teve variação positiva de
41,47%: passando de 10,77% em 2000, o que correspondia a 32.173
habitantes, para 12,50% em 2010, correspondendo a 45.515 habitantes, sendo
43,35% homens (19.729) e 56,65% mulheres (25.786).
Os números revelam a elevação na expectativa de vida da população do
município: a população acima de 70 anos passou de 14.406 em 2000 para
20.685 em 2010, um aumento de 43,59%.
Dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento

(PNUD)

apontam

que,

em

Piracicaba,

a

taxa

de

envelhecimento da população em 2010 foi de 8,41%, enquanto em 1991 o
índice era de 5,49% (variação de 53,18%). Já o indicador de esperança de vida
ao nascer aumentou 5,8 anos nas últimas duas décadas, passando de 70 anos
em 1991 para 73,6 anos em 2000 e 75,9 anos em 2010. No mesmo ano, a
esperança de vida ao nascer, média para o Estado, foi de 75,7 anos e, para o
país, de 73,9 anos. Logo, o índice do município encontra-se superior ao
estadual e ao nacional.
Quanto à distribuição da população em 2010, 97% residiam em área
urbana e 2% em área rural.
A tabela 2, apresentada a seguir, detalha o arranjo no município destes
97% da população por região territorial, gênero e grupo etário.
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Tabela 2. Dados populacionais área urbana do município de Piracicaba por área, bairro, idade e gênero, ano 2010.

REGIÃO

BAIRRO

POPULAÇÃO
GERAL
2010

<1

1-4a

5-9a

10-14a 15-19a 20-59a

60-79a

80a >

NI

TOTAL POR
GÊNERO

MULHERES/
IDADE/
FERTIL **

HOMEM MULHER
Centro
Cidade Alta
Cidade Jardim
Clube de Campo
Jardim Monumento
Nhô-Quin
CENTRO
Nova Piracicaba
PqcRua do Porto
S~so Dimas
São Judas
Vila Rezende
Total
Agronomia

LESTE

CECAP
Conceição
Dois Córregos
Jardim Abaeté
J. São Francisco
Monte Alegre
Morumbi
Piracicamirim
Pompéia
Santa Cecília
Santa Rita
Unileste

13.108
13.049
1.315
668
4.267
5.805
7.229
328
4.414
3.655
5.793
59.631
48

102 384
499
578
105 415
448
616
5
18
37
50
1
2
6
2
27
124
175
235
56
202
295
342
53
225
344
447
3
14
18
18
32
120
152
191
43
127
156
154
34
152
228
309
461 1.783 2.358 2.942
0
1
1
8

6.920
514
5.453
615
5.653
432
9.348
6.429
9.031
3.424
1.993
55

82
8
58
4
60
3
103
74
117
41
18
0

320
18
246
28
284
14
404
255
490
139
78
1

419
35
344
30
403
24
563
343
606
177
115
2

494
34
385
45
416
30
605
388
706
208
113
4

696
7.530
782
7.760
73
716
10
80
249
2.717
391
3.470
534
4.492
19
186
275
2.552
194
2.178
341
3.274
3.564 34.955
1
37
555
39
404
47
393
31
603
441
796
226
109
4

4.263
292
3.448
398
2.882
256
5.810
3.607
5.037
2.238
671
35

2.558
2.294
297
366
627
891
1.000
55
887
661
1.181
10.817
0

761
629
104
201
113
158
134
15
205
142
274
2.736
0

0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0

5.859
6.073
576
268
2.067
2.816
3.507
162
2.089
1.710
2.715
27.842
25

7.249
6.976
739
400
2.200
2.989
3.722
166
2.325
1.945
3.078
31.789
23

213
31
3.708
2.562
2.018
83
1.087
271
1.715
1.247
1.556
14.491
2.213

711
80
500
57
295
65
1.085
714
535
349
77
9

76
8
68
6
30
9
175
103
65
46
8
0

0
0
0
0
890
0
0
504
679
0
804
0

3.291
253
2.767
307
2.826
227
4.488
3.078
4.488
1.650
1.021
31

3.629
261
2.686
308
2.827
205
4.860
3.351
4.543
1.774
972
24

150
899
201
1.626
126
2.954
1.862
2.883
924
376
14
1.247
30

NORTE

OESTE

Vila Independência
Vila Monteiro
Total
Algdoal
Água Santa
Areião
Guamium
JardimPrimavera
Mário Dedini
P Resid.Piracicaba
Santa Rosa
Santa Terezinha
Vale do Sol
Vila Fátima
Vila Industrial
Vila Sônia

6.310
6.276
62.501
8.258
104
873
1.746
1.616
16.654
8.677
5.271
9.030
976
3.681
4.914
23.350

Total
Castelinho
Glebas Califórnia
Jaraguá
Jardim Itapuã
Jardim Jupiá
Jardim Planalto
Morato
Novo Horizonte
Ondas
Ondinhas
São Jorge
Vila Cristina
Total

85.150
3.919
3.192
4.868
5.081
3.690
5.490
3.080
8.840
644
152
5.010
14.436
58.402

54
70
692
100
3
5
23
11
283
118
56
110
11
33
58
284
1.0
95
29
46
88
64
42
91
35
166
9
2
82
202
856

203
267
288
257
282
337
2.738 3.611 4.061
395
521
673
13
6
6
15
27
32
99
115
116
45
68
98
1.295 1.765 2.042
514
686
781
304
401
461
465
600
636
53
73
95
169
235
307
258
321
394
1.295 1.758 1.991

346
3.690
406
3.884
4.401 36.548
665
4.962
6
58
37
442
129
1.062
108
904
1.699 8.868
640
5.272
468
3.178
722
5.391
71
555
307
2.249
393
3.087
2.045 13.978

1.153
881
6.511
842
10
142
183
335
639
600
361
967
106
341
359
1.788

219
159
972
100
2
27
19
47
63
66
42
139
12
40
44
211

90
0
2.967
0
0
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.021
2.987
30.460
4.188
59
435
875
760
8.324
4.304
2.620
4.523
492
1.849
2.400
11.638

3.289
3.289
32.041
4.070
45
438
871
856
8.330
4.373
2.651
4.507
484
1.832
2.514
11.712

1.926
19
17.420
3.321
203
2.891
715
509
1.834
3.917
304
1.230
1.669
6.684
30.459
1.245

4.920 6.576 7.632
127
166
246
158
200
228
251
335
364
276
370
407
180
268
302
375
494
519
160
241
265
607
845 1.006
31
48
54
5
4
17
353
479
537
882 1.129 1.319
3.405 4.579 5.264

7.290 50.006
267
2.487
199
2.059
424
2.827
442
3.068
257
2.163
519
3.079
261
1.913
874
4.845
35
396
14
85
487
2.765
1.437 8.326
5.216 34.013

6.673
514
273
509
403
434
368
188
451
61
22
278
1.004
4.505

812
83
29
70
51
41
45
17
46
10
3
29
137
561

146
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3

42.467
1.866
1.502
2.358
2.484
1.828
2.746
1.522
4.409
334
72
2.538
7.154
28.813

42.683
2.053
1.690
2.510
2.597
1.862
2.744
1.558
4.431
310
80
2.472
7.282
29.589

62.133
1.764
1.468
2.901
1.575
1.076
3.003
199
50
1.763
5.041
21.242
7.289
47.371
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Água Branca
Bairro Verde
Campestre
Higienópolis
Jardim Califórnia
Jardim Caxambú
Jardim Elite
Monte Líbano
Nova América
Paulista
Paulicéia
Total

SUL

21.388
2.134
3.983
1.944
1.661
2.149
5.972
10.969
6.854
12.661
7.835
77.550

315 1.177 1.776 1.944
22
80
140
143
58
249
329
420
26
60
91
96
27
95
130
144
27
97
150
130
64
235
268
335
891
984
169 693
57
268
337
459
765
973
132 560
70
288
411
475
967 3.802 5.288 6.103

1.789 12.837
128
1.115
336
2.258
108
1.218
121
1.021
140
1.385
341
3.985
1.038 6.252
479
4.212
1.000 7.326
543
4.497
6.023 46.106

1.386
125
270
304
108
189
623
726
917
1.600
1.279
7.527

164
19
63
41
15
31
121
80
125
305
272
1.236

0
362
0
0
0
0
0
136
0
0
0
498

343.234

Total Geral

10.624
1.000
1.963
937
821
1.036
2.788
5.478
3.287
6.085
3.727
37.746

10.764
1.134
2.020
1.007
840
1.113
3.184
5.491
3.567
6.576
4.108
39.804

1.359
417
577
740
2.689
3.875
1.569
3.813
2.532
25.243
108.855
151.669

167.328

175.906

293.084

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Obs.: Não estão inclusas as pessoas residentes nos Distritos de Ártemis (6.546 hab.); Tupi (4.271 hab.); Guamium
(614 hab.); Ibitiruna (2.366 hab.); Santa Terezinha (2.608 hab.); e Região Rural (4.932 hab.).
* NI – Não Informado, corresponde aos dados da pesquisa não informados pelo IBGE, conforme critérios de sigilo da
pesquisa.
** A população em idade fértil está em números estimados.
Tal distribuição poderá ser melhor observada nas figuras 1 e 2 que ilustram a distribuição da população urbana no
município

nos

anos

de

2000

e

2010,

conforme

dados

do

censo

IBGE

dos

respectivos

anos.
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Figura 1. Distribuição da população de Piracicaba por regiões em 2000.

Figura 2. Distribuição da população de Piracicaba por regiões em 2010.

Região Norte:
Concentra o maior
número de pessoas
de 0 a 59 anos:
26,08% - 77.519
hab.

Região Norte:
Concentra o maior
número de pessoas
de 0 a 59 anos:
23,30% - 64.731 hab.

Região
com
maior número
de
idosos:
38,19% - 11.496
hab. acima de
60 anos.

Região
com
maior número de
idosos 32% 13.553
hab.
acima
de
60
anos.
Menor número de
pessoas de 0 a

É a região com menor
número
de
idosos:
10,25% - 3.087 hab.
acima de 60 anos. E
menor concentração de
pessoas de 0 a 59 anos:
17,12% - 47.556 hab.

- 2ª Região com maior número de idosos:
19,92% - 5.998 habitantes acima de 60 anos.
- 2ª Região com maior concentração de
pessoas de 0 a 59 anos: 21,77% - 60.488
habitantes acima de 60 anos

Fonte: Censo Demográfico IBGE 2000.

2ª Região com maior concentração de pessoas
de 0 a 59 anos: 22,93% - 68.114 habitantes
acima de 60 anos.

2ª Região com maior número de idosos:
22,97% - 68.289 hab.

Região Oeste, região com
menor número de idosos,
respectivamente: 11,96% 5.066 hab. acima de 60
anos.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
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No ano 2000, a Região do Centro da cidade concentrava o maior
número de idosos (pessoas acima de 60 anos), em termos percentuais e
absolutos: 38,19%, o equivalente a 11.496 habitantes. Em 2010, o percentual
era de 32,00% ou 13.553 habitantes. Juntos, os bairros Cidade Jardim e Clube
de Campo abrangem quase a metade desta população: 14,74% (6.777 hab.),
respectivamente 7,84% e 6,90%. Também se manteve o cenário em relação à
segunda maior região que, em 2000, era a Região Sul, com 19,92% (5.998
idosos), sendo o bairro Pauliceia o de maior concentração nesta região, com
5,03% (1.513 idosos). Em 2010, esta mesma região concentra o segundo
maior número, com 8.763 idosos (20,69%). Juntos, os bairros Paulista (4,50%),
Pauliceia (3,66%) e Água Branca (3,66%) concentram mais da metade dos
idosos da região (5.006 hab.). A Região Oeste, com 3.087 idosos em 2000
(10,25%), se manteve em 2010 como a segunda região com menor número de
idosos, com 5.066 hab. (11,96%).
A análise da distribuição populacional do município durante esta década
possibilita ainda a identificação da Região Norte como sendo a que concentra o
maior número de pessoas entre a faixa etária de 0 a 59 anos, correspondendo
a 23,30% em 2000 (64.731 hab.) e 26,08% em 2010 (77.519 hab.); sendo o
bairro Vila Sônia, com 7,18%, o que concentra o maior número de habitantes
entre 0 e 59 anos (21.351 hab.). A Região Sul também se mantém como a
segunda maior em concentração de pessoas na faixa de 0 a 59 anos, com
60.448 hab. (21,77%) em 2000 e 68.289 hab. (22,97%) em 2010. Nesta região,
o bairro com maior concentração de pessoas no período é o Água Branca, com
4,62% (2000) e 6,67% (2010), em valores absolutos respectivamente 12.823 e
19.838 habitantes.
Em relação aos menores de 01 ano, os bairros com maior população em
2000 eram: a Vila Cristina (6,37% - 301) - Região Oeste e a Vila Sonia (6,20% 293) - Região Norte. Em 2010, o cenário mudou para: Vila Sonia (6,98% - 284)
- Região Norte, Água Branca (7,74% - 315) – Região Sul e Vila Cristina (4,96%
- 202) - Região Oeste. As figuras 3 e 4 ilustram os bairros com maior incidência
de

população,

por

alguns

grupos

etários.
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Figura 3. Bairros com maior incidência de menores de 01 anoPiracicaba/2010.

Figura 4. Bairros com maior incidência de idosos-Piracicaba/2010.

Vila Sônia (6,98% - 284
hab.), Guamium (6,95%
- 283 hab.), bairros com
maior
número
de
menores de 01 ano Região Norte.
Clube
de
Campo (2,48%
- 105 hab.) e
Cidade Jardim
(2,51% - 102
hab.),
bairros
com o maior
número
de
menores de 01
ano - Região
Centro.

Vila Cristina (4,96%
- 202 hab.) e Novo
Horizonte (4,08% 166 hab.), bairros
com maior número
de menores de 01
ano - Região Oeste.

Santa
Cecília
(2,87% - 117 hab.) e
Piracicamirim
(2,53% - 103 hab.),
bairros com maior
número
de
menores de 01 ano
- Região Leste.

Água Branca (7,74% - 315 hab.) e
Monte Líbano (4,15% - 169 hab.),
bairros com maior número de
menores de 01 ano - Região Sul.

Vila Sônia (4,72% 1.999
hab.),
Santa
Terezinha
(2,61%
1.106 hab.) concentram
a 2ª maior concentração
de idosos da Região
Norte.
Cidade Jardim
(7,84% - 3.319
hab.) e Clube
de
Campo
(6,90% - 2.923
hab.)
concentram o
maior número
de idosos da
Região Centro.

Vila Cristina (2,69% 1.141 hab.) e Castelinho
(1,41% - 597 hab.)
concentram
o
maior
número de idosos da
Região Oeste.

Vila
Monteiro
(3,24% - 1.372 hab.)
e
Piracicamirim
(2,98% - 1.260 hab.)
concentram o maior
número de idosos
da Região Leste.

Paulista (4,50% - 1.905 hab.) e Paulicéia
(3,66% - 1.551 hab.) e Água Branca (3,66 –
1.550 hab.) concentram o maior número de
idosos da Região Sul.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
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Figura 5. Bairros com maior incidência de jovens 1-19 anos, Piracicaba/2010.

Figura 6. Bairros com maior incidência de adultos 20-59 anos,
Piracicaba/2010.

Vila Sonia (7,74% 7,089 hab.) e Gamium
(7,43% - 6.801 hab.),

Vila Sonia (6,93% 13.978 hab.) e Gamium
(4,40% - 8.868 hab.)

bairros com o maior
número de jovens Região Norte.
Clube
de
Campo
(2,47% - 2.261 hab.) e
Cidade Jardim (2,36% 2.157 hab.), bairros com
o maior número de
jovens - Região Centro.

Santa
Cecília
(2,84% - 2.598
hab.)
e
Piracicamirim
(2,38% - 2.175
hab.), bairros com o
maior número de
jovens - Região

Vila Cristina (5,21% 4.767 hab.) e Novo
Horizonte (3,64% - 3.332
hab.), bairros com o maior
número de jovens Região Oeste.

Água Branca (7,30% - 6.686 hab.),
Monte Líbano (3,94% - 3.606 hab.) e
Paulista (3,60% - 3298 hab.), bairros com
o maior número de jovens - Região Sul.

bairros com o maior
número de adultos Região Norte.
Clube de Campo
(3,85% - 7.760
hab.) e Cidade
Jardim (3,73% 7.530 hab.), bairros
com
o
maior
número de adultos
- Região Centro.

Vila Cristina (4,13% 8.326 hab.) e Novo
Horizonte
(2,40%
4.845 hab.), bairros com
o maior número de
adultos - Região Oeste.

Piracicamirim
(2,88% - 5.810 hab.)
e Santa Cecília
(2,50%
5.037
hab.), bairros com o
maior número de
adultos - Região
Leste.

Água Branca (6,37% - 12.837 hab.),
Paulista (3,63% - 7.326 hab.) e Monte
Líbano (3,10% - 6.252 hab.), bairros com
maior número de adultos - Região Sul.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
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Gráfico 3. Distribuição da população de Piracicaba por região anos 1991, 2000 e 2010.

Fonte: IPPLAP, Censo Demográfico IBGE 1991, 2000 e 2010.
O gráfico acima ilustra o que já vem sendo apresentado nos dados
anteriores. Ou seja, de 1991 para 2010 houve redução relativa de 9 pontos
percentuais da população que residia na região central da cidade, ao passo
que nas regiões Norte e Sul houve crescimento, respectivamente, de 6 e 2
pontos percentuais.
Ainda em relação à análise do crescimento populacional, a tabela 3
apresenta a série histórica dos coeficientes de Natalidade e Fecundidade do
município para o período de 2000 a 2011. Embora entre os anos 2010 e 2011
tenha havido pequena variação da taxa de natalidade de 0,69%, nota-se que
desde 2000 este indicador vem sofrendo redução. No ano de 2010, a taxa de
fecundidade de Piracicaba foi 1,5 filhos por mulher.
Tabela 3. Série histórica das taxas de natalidade e fecundidade período de 2000 a 2011.
Indicadores
Coeficiente
Geral de
Natalidade
Coeficiente
Geral de
Fecundidade

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

16,5
1

15,7
1

15,2
9

14,3
9

14,8
8

14,2
5

13,8
3

13,0
7

13,5
6

13,0
6

12,9
9

13,0
8

13,7
9

14,1
1

14,3
7

14,30

58,0
5

55,4
7

54,2
9

51,3
8

53,5

51,5
7

50,3
3

47,4
1

49,4

47,7
9

46,1
3

46,6
1

Fonte: SEADE.
* Por 1.000 habitantes
** Por 1.000 mulheres de 15 e 49 anos
Com relação à distribuição da população por gênero, os dados
apresentados no gráfico 4 mostram que Piracicaba possui 182.182 homens em
2013 e 190.371 mulheres, indicando que a razão de sexo na cidade é 95,70, ou
seja, para cada grupo de 100 mulheres há 95,70 homens.
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Gráfico 4. Evolução da população por gênero entre 2000 e 2010.

Fonte: SEADE, 2000 – 2013.
A análise histórica indica uma redução na razão dos sexos no município:
em 1980 a razão era de 100,64; em 1990 passou para 99,21; em 2000 foi
97,43, em 2010 reduziu para 96,70 e, em 2013, caiu ainda mais, para 95,70.
Gráfico 5. Distribuição da população por raça/cor ano 2010.

Fonte: IPPLAP, Censo Demográfico IBGE 2000 e 2010.
No que se refere à raça/cor da população do município, o gráfico 5
mostra que a partir da autodeclaração no Censo IBGE em 2010, que 72,01%
da população é de brancos (262.312); 21,03% pardos (76.592); 6,30% negros
(22.946); 0,59% amarelos (2.155); 0,07% indígenas (246).
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Gráfico 6. Distribuição da população por sexo e faixa etária - 2000 e 2010.

Fonte: SEADE, Censo Demográfico IBGE 2000 e 2010.
A análise das pirâmides etárias do município (gráfico 6) ilustram a
redução da população na base da pirâmide (0 a 19 anos) e o aumento no topo
(acima de 75 anos), principalmente de mulheres acima dos 75 anos.
Pode-se observar também a maior concentração no grupo de 20 a 59
anos, idade economicamente produtiva, com 59,27% do total da população.
Comparado ao ano 2000, esta faixa etária apresenta um aumento de 8,74
pontos percentuais, enquanto a faixa de 0 a 4 anos apresentou uma redução
de 2,82 pontos percentuais.
As faixas etárias de 20 a 59 anos e acima de 60 aumentaram a
representação na população. Estas distribuições mostram o envelhecimento da
população, indicando a necessidade de investimento na prevenção e
assistência à saúde nesse extrato etário.
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Deste modo, a análise da caracterização populacional do município
indica a necessidade de investimentos em ações, programas e serviços de
saúde voltados à população idosa, visto que, assim como os centros de médio
e grande porte da região Sudeste do país, Piracicaba encontra-se numa fase
de transição no que se refere ao desenvolvimento, registrando um crescente
envelhecimento de sua população e uma redução significativa do crescimento
da população jovem (0-19 anos). Nesta perspectiva, destaca-se o aumento da
expectativa de vida, principalmente de mulheres, o que ressalta a importância
de investimento em ações de promoção a Saúde da Mulher e prevenção às
doenças como câncer de mama, câncer de colo de útero, entre outras
específicas deste público.
A senilidade, por si só, muitas vezes associa-se a certas doenças como
Acidente Vascular Cerebral; Alzheimer; demência; Parkinson; diabetes;
osteoporose; hipertensão arterial; câncer de pele, de próstata, de cólon e reto.
Daí a importância da adoção de medidas e programas que promovam sua
prevenção e controle, bem como do estabelecimento de parcerias para
estimular melhorias no estilo de vida desta população.
O estudo sinaliza ainda, no tocante à distribuição da população no
território regional de Piracicaba, a importância de investimentos nos programas
de prevenção e em equipamentos de saúde nas regiões mais populosas:
Norte, Sul e Oeste, essencialmente nas duas primeiras.
1.1.2. Situação Socioeconômica
Produto Interno bruto
Piracicaba, no ano de 2010, apresentou uma participação percentual no
PIB Estadual de 0,88%, sendo o maior da Microrregião de Piracicaba, o 12º
maior do Estado de São Paulo e o 47º de todo o país. De acordo com dados do
IBGE, em 2010 o PIB do município foi de R$ 10.931.268,00 e o PIB per capita
de R$ 29.959,00.

40

Indice de Desenvolvimento Humano
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida simplificada
do progresso, em longo prazo, em três dimensões básicas do desenvolvimento
humano: educação, renda e saúde. O IDHM é o índice de desenvolvimento
municipal.
Conforme dados do IBGE (2010), o IDHM de Piracicaba é de 0,785,
valor superior à média do Estado (0,783) e Nacional (0,730). O município está
situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799).
No comparativo entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em
termos absolutos foi educação (com crescimento de 0,136), seguida por renda
e por longevidade. A taxa de crescimento do IDHM foi de 10,56%, passando de
0,710 em 2000 para 0,785 em 2010.
Tabela 4. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Piracicaba (2010).

Ranking

92º

IDHM

0,785

IDHM Renda

0,797

IDHM

IDHM

Longevidade

Educação

0,848

0,717

Piracicaba ocupa a 92ª posição, em 2010, em relação aos 5.565
municípios do Brasil, sendo que 91 (1,64%) municípios estão em situação
melhor e 5.474 (98,36%) municípios estão em situação igual ou pior. Em
relação aos outros 645 municípios de São Paulo, Piracicaba ocupa a 50ª
posição, sendo que 49 (7,60%) municípios estão em situação melhor e 596
(92,40%) municípios estão em situação pior ou igual.

Educação
Para avaliar a educação básica, o Ministério da Educação (MEC), por
meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), criou
o indicador Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), com o
objetivo de representar a qualidade da educação. O IDEB é medido a partir da
combinação da média de desempenho individual obtido pelos estudantes na
Prova Brasil (aprendizado medido pelo desempenho nas provas padronizadas
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de língua portuguesa e matemática) e o fluxo escolar (progressão ao longo dos
anos – taxa de aprovação das escolas). Segue quadro comparativo para
análise:
Tabela 5. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica na Rede Pública.
IDEB

Brasil
Estado de São Paulo
Piracicaba

Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio
(1º ao 5º ano)
(6º ao 9º ano)
(1º ao 3º ano)
Público
Privado Público Privado Público Privado

4,7
5,4
5,9

6,5
7,0
NE

3,9
5,4
4,5

6,0
6,4
NE

3,4
3,9
NE

5,7
5,9
NE

FONTE: www.portalideb.com.br
* Não existem dados.
Importante ressaltar que em Piracicaba não há dados da rede de ensino
privada e do ensino médio. Na análise dos índices do município, nota-se que
Piracicaba está acima dos índices nacionais, superior ao Estado em relação ao
índice dos anos iniciais e inferior em relação aos anos finais.
Em Piracicaba, as escolas municipais dos anos iniciais (1º ao 5º ano),
frequentadas por crianças de 6 a 10 anos de idade, apresentaram avanço no
indicador IDEB, com crescimento de 5% em relação ao IDEB 2009 (5,3). Já no
ciclo dos anos finais (6º ao 9º anos) não houve variação, manteve-se o índice
de 2009 (4,5). Entre 32 escolas municipais avaliadas (1º ao 5º ano), 15 estão
acima da média (6,0), meta prevista para ser alcançada pelas unidades de
ensino do país em 2021. Das dez primeiras colocações, oito são escolas
municipais.
De acordo com os dados do IDHM Educação, no comparativo dos anos
2000 e 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu
36,07%. Entre 2000 e 2010 também aumentou em 7,94% a proporção de
crianças na faixa entre 11 e 13 anos frequentando os anos finais do ensino
fundamental. Entre jovens de 15 e 17 anos com ensino fundamental completo,
o crescimento foi de 15,20% no mesmo período. E a proporção de jovens entre
18 e 20 anos com ensino médio completo subiu para 30,17%.
No comparativo dos dados do IBGE ano 2000 e 2010, a taxa de
analfabetismo na população de 15 ou mais anos no município apresentou
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redução, passando de 5,10% em 2000 para 3,10% em 2010 (8.992 pessoas). A
menor taxa está no grupo entre 15 e 24 anos, que diminuiu de 1,6% em 2000
para 1,0% em 2010 (574 pessoas). A maior taxa está no grupo com mais de 60
anos, que também reduziu de 15,3% em 2000 para 9,0% em 2010 (4.081).
Gráfico 7. Taxa de Analfabetismo da População com 15 anos ou mais.

Fonte: IBGE, 2010

Já na distribuição por raça, a população indígena tem a maior taxa de
2010, de 8,3%, sendo 22% (10) de pessoas de 60 anos ou mais. Segue abaixo,
gráfico comparativo entre as raças por número de habitantes e as taxas de
analfabetismo da população.

Gráfico 8. Taxa de Analfabetismo da população com 15 anos ou mais por raça.

Fonte: IBGE, 2010
Considerando o IDHM Educação, a taxa de analfabetismo da população
de 18 anos ou mais diminuiu 4,24% nas últimas duas décadas.
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Tabela 6. Resultados Finais do Ensino Fundamental Municipal por região, 2012
Região

Total de
Matriculados

PROMOVIDOS
nº de
índice(%)
alunos

EVADIDOS
nº de
índice(%)
alunos

RETIDOS
nº de
índice(%)
alunos

Norte

5.065

4.984

98,40

5

0,09

76

1,50

Sul

3.600

3.546

98,50

0

0,00

54

1,50

Leste

1.666

1.634

98,07

1

0,06

31

1,86

Oeste

3.885

3.832

98,63

4

0,10

49

1,20

Centro

215

213

99,06

0

0,00

2

0,90

Rural
Total Geral

899

880

97,88

6

0,66

13

1,40

15.330

15.089

98,42

16

0,10

225

1,46

Fonte: Dpto de Planejamento, SME/PMP, 2013
De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Educação (SME),
com base nas 44 unidades de ensino fundamental municipal (06 a 10 anos), os
resultados finais de 2012 revelam que 98,42% dos alunos foram promovidos,
0,10% se evadiram e 1,46% foram retidos. A região Centro foi a de maior índice
de promoção alcançando 99% (213) e a região rural foi a de maior índice de
evasão, com 0,66% (06). Entre os retidos, o maior índice encontra-se na região
Leste com 1,86% (31).
Tabela 7. Taxa de Abandono no Ensino Fundamental na Rede Estadual por região.
Região

Bairro

Centro

Centro

2,0

Cidade Alta

6,9

Cidade Jardim

0,6

Jardim Monumento

0,0

Nho Quim

0,2

São Dimas

0,0

São Judas

1,5

Vila Rezende
Centro Total
Leste

9,1
20,3

CECAP

0,0

Dois Córregos

0,0

Jardim São Francisco

3,1

Morumbi

6,4

Piracicamirim

0,0

Vila Independência

4,3

Vila Monteiro

3,3

Leste Total
Norte

Taxa de Abandono

17,1
Industrial

1,7

Jardim Algodoal

0,0
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Mario Dedini

8,9

Parque Piracicaba

1,7

Santa Rosa

0,4

Santa Terezinha

2,5

Vila Fátima

2,3

Vila Industrial

0,4

Vila Sonia

3,7

Norte Total
Oeste

21,6
Jardim Itapua

1,1

Jardim Planalto

4,7

Jupiá

0,0

Novo Horizonte

3,9

São Jorge

4,8

Vila Cristina

0,2

Oeste Total
Rural

14,7
Anhumas

4,0

Artemis

1,5

Santana

0,0

Serrote

1,1

Tanquinho

0,0

Tupi

0,0

Total Rural
Sul

6,6
Água Branca

2,6

Campestre

7,4

Jd Caxambu

0,2

Monte Libano

4,7

Nova América

0,0

Paulicéia

9,3

Paulista

3,5

Total Sul

27,7

Fonte: IPPLAP, Secretaria do Estado da Educação - Censo Escolar 2011.
De acordo com os dados divulgados pela Secretaria do Estado da
Educação referente aos estudantes do ensino fundamental estadual, de 11
anos ou mais, a região com maior taxa de abandono é a Sul com 27,7, sendo o
bairro Pauliceia o de taxa mais elevada (9,3%).
Outro problema relativo à educação é a demanda não atendida de
crianças em idade pré-escolar em escola do ensino infantil (todas as unidades
públicas estão municipalizadas em Piracicaba). Segundo a SME, com base nos
dados de agosto de 2013, Piracicaba apresenta 11,51% de demandas de
vagas não atendidas. Na educação infantil, os maiores índices de demanda
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não atendida no Jardim I e II (faixa etária de 04 a 03 anos), estão localizados
na Região Central, com 35,14% no Jardim I e 23,81% no Jardim II.

Gráfico 9. Distribuição regional da demanda não atendida da educação infantil em
Piracicaba: 2013

Fonte: Dpto de Planejamento, SME/PMP, 2013.

Trabalho e Renda
Segundo os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no
ano de 2017, de janeiro a outubro, o saldo na geração de empregos da cidade,
incluindo os segmentos da indústria, comércio, serviços e agricultura, foi de
852 novos postos de trabalho, sendo realizadas 34.908 admissões. Em
contrapartida, 34.056 pessoas se desligaram dos seus empregos.
Tais dados demonstram que, em relação ao mesmo período do ano
anterior, houve variação negativa de 246% do número de postos criados, visto
que em 2016 foram perdidos 2098 postos, contra os 852 criados em 2017.
De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), em
2016 os empregos formais estavam ocupados por 40,8% de mulheres e 59,2%
de homens, sendo o setor de serviços o de maior concentração de empregos
formais, com 33,85% das vagas. O percentual do rendimento feminino em
relação ao masculino foi de 59,2% em 2017, independentemente da
escolaridade. Entre os de nível superior, o percentual passa para 57,9%.
Na distribuição por grupo etário 31,554% dos ocupados estão na faixa
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de 30 a 49 anos de idade.
Considerando os dados do IBGE dos anos de 2000 e 2010, a taxa de
atividade da população de 18 anos ou mais (percentual da população
economicamente ativa) passou de 67,63% em 2000 para 68,59% em 2010. Ao
mesmo tempo, sua taxa de desocupação (percentual da população
economicamente ativa desocupada) passou de 12,65% em 2000 para 6,34%
em 2010.
A série histórica sobre o estoque de empregos formais demonstra que
está estabilizando a redução da taxa de desocupação. Os dados estimados
indicam diminuição de 180 postos de empregos formais em Piracicaba em
2017 comparado a 2016. Esse dado leva em consideração o estoque de
empregos formais de acordo com os dados oficiais da RAIS – 2016, somados
ao saldo segundo o CAGED de janeiro a outubro de 2017.
Gráfico 10. Estoque de empregos formais, 2004 a 2016 (RAIS) e Janeiro a Outubro 2017
(CAGED).

Fonte: SEMTRE/PMP
Com base no IBGE, em 2015, Piracicaba registrava 145.505
trabalhadores como pessoal ocupado total e 123.277 categorizavam-se em
pessoal ocupado assalariado. Salários juntamente com outras remunerações
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somavam R$ 4.531.233,00 reais e o salário médio mensal de todo município
era de 3,4 salários mínimos.
Gráfico 11. Rendimento médio real dos ocupados - 2002 - 2011

Fonte: SEMTRE/RAIS
Em relação ao rendimento dos ocupados, verifica-se na série histórica
que o município vem sofrendo crescimento no rendimento médio real dos
ocupados. Em 2011, a média real foi de R$ 1.872,63; alcançando quase o
dobro do rendimento médio registrado em 2002 de R$ 947,45.
De 2000 a 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per
capita inferior a R$ 140,00 (abaixo da linha da pobreza) reduziu 45,3%.
A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de
4,4%, em 1991, para 4,0%, em 2010. Em 2010, a participação dos 20% mais
ricos era de 57,7% ou 14 vezes superior a dos 20% mais pobres.
A análise dos dados da RAIS aponta para um resultado positivo para
Piracicaba, uma vez que o município vem apresentando simultaneamente
elevação do estoque de trabalho e crescimento da remuneração média real do
ocupado.
E para contribuir com a inserção da população no mercado, o município
vem oferecendo oportunidades de qualificação por meio de convênio ou
parcerias entre a Semtre e outros órgãos como Ministério do Trabalho e
Emprego a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT/SP.
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Trabalho Infantil
O

trabalho

desenvolvimento

infantil
das

tem

crianças.

diversos
Dentre

efeitos
os

que

perversos

sobre

demandam

o

maiores

preocupações estão, de um lado, a entrada tardia na escola, ou dificuldade de
conciliar o trabalho com a jornada escolar, comprometendo o aprendizado e a
evasão escolar e, de outro, as enfermidades que os acometem em função do
trabalho realizado e, muitas vezes, contrariando a lista das piores formas de
trabalho infantil (Lista TIP) como, por exemplo, Olarias, panfletagem, varejões,
cemitérios etc.
A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD/2006, realizada
pelo IBGE, aponta que o trabalho infantil (de crianças e adolescentes entre 05
e 17 anos), está associado a indicadores de escolarização menos favoráveis e
ao baixo rendimento dos domicílios em que vivem. Além de estar no mercado
de trabalho, quase metade (49,4%) realizou afazeres domésticos e/ou deixou
de frequentar a escola para ajudar em casa, trabalhando ou procurando por
trabalho.
De acordo com os dados do IBGE, em 2010, das 179.895 pessoas com
10 anos ou mais de idade ocupadas, 2,32% (4.173) são menores de 17 anos
de idade. Destas, 9,15% (382) estão na faixa entre 10 e 13 anos; 20,68% (863)
na faixa de 14 e 15 anos; 70,17% (2.928) na faixa de 16 e 17 anos de idade.
Dos 4.173, 56,79% (2.370) são homens e 43,21% (1.803) mulheres.
Dentre os ocupados de 10 e 13 anos de idade, 6,50% (154) são meninos e
12,65% (228) são meninas. Já entre as idades de 14 e 15 anos, o grupo
masculino representa 22,19% (526) enquanto o feminino 18,69% (337).
Segundo os dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
(SEMDES), no decorrer de quatro anos da campanha “Diga Não ao Trabalho
Infantil”, cerca de 80% de crianças e adolescentes que viviam em situação de
mendicância, trabalho infantil, exploração de trabalho infantil, exploração
sexual e drogadição, foram acompanhadas e participaram de projetos sociais
como o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) em suas sete unidades,
e o espaço Recriando, com base no atendimento socioeducativo.
Ainda de acordo com a SEMDES, em 2013 o Cadastro Único do
Programa do Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome (MDS) sinaliza que em Piracicaba 41 crianças encontravam49

se sinalizadas no campo 10, indicando situação de trabalho infantil.
Em 2012, foi constituída a Comissão de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil em Piracicaba – COMPETI - junto ao Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente – CDMCA. Essa comissão tem diversas instituições
em sua composição, dentre elas, o CEREST. Sua finalidade é a articulação
intersetorial e interinstitucional de políticas públicas para o enfrentamento ao
trabalho infantil no município de Piracicaba.
1.1.3. Situação Ambiental
As condições de vida e meio ambiente influem diretamente no estado
de saúde da população. Em função disso apresenta-se, a seguir, dados sobre
o saneamento básico, moradia, transporte e meio ambiente no município.
Saneamento Básico
O município de Piracicaba
últimos anos,

apresenta acentuado crescimento nos

em vista das diretrizes da atual administração em facilitar a

instalação de novos empreendimentos, sem contar que o município sempre foi
um pólo de desenvolvimento, com inúmeros centros universitários e de
pesquisa sucroalcooleiro.
Em vista desse crescimento, a demanda por água tratada vem
aumentando nos últimos anos. O SEMAE – Serviço Municipal de Água e
Esgoto, está realizando as obras de ampliação, reforma e modernização da
unidade de tratamento ETA 3 - Capim Fino que hoje tem capacidade de
tratamento de 1.300 l/s e trabalha no limite.Essa ampliação visa aumentar, ao
final da obra, sua capacidade de tratamento para 2.000 l/s.
A ETA 3 (Capim Fino) trata a água proveniente do Rio Corumbataí, e
abastece, aproximadamente, 70% do município de Piracicaba, por isso a
importância dessa obra de ampliação. Outra importante informação é que essa
obra se faz necessária visando, não somente o aumento da capacidade de
tratamento, como dito acima mas, também, para otimizar a operação do
sistema, melhorando as condições de tratamento.
Assim, em conjunto com o projeto de ampliação, foi realizado um estudo
de tratabilidade, que indicou várias melhorias a serem implantadas, como:
introdução de novo oxidante, aplicação constante de carvão ativado, troca e
50

introdução de novo alcalinizante, etc. Além disso, estão sendo corrigidos
problemas hidráulicos de concepção existentes, problemas esses que causam
dificuldade e compromete a qualidade final do produto, água tratada.
A ampliação, reforma e modernização da ETA 3 Capim Fino, que
passará a tratar 2.000 l/s, irá atender a demanda do município por mais alguns
anos. O empreendimento é composto por: construção de novas unidades de
armazenamento e dosagem de produtos químicos; construção de câmara de
pré-oxidação, mistura rápida e divisão de vazão; construção de mais um
módulo

de

floculação/decantação;

reforma

de

4

módulos

de

floculação/decantação existentes; construção de 08 (oito) novas unidades de
filtração e reforma das 14 (catorze) unidades de filtração existentes e, ainda,
melhorias e ampliação do arruamento.
Espera-se, assim, com a finalização das obras de melhorias e ampliação
da ETA 3 – Capim Fino alcançar, de maneira contínua, a otimização do
processo de tratamento, bem como conseguir suprir a demanda de água do
município, de maneira eficiente e dentro dos padrões de qualidade exigidos por
lei.
Está prevista, ainda, a ampliação e melhorias de unidades de
armazenamento e dosagem de produtos químicos, bem como da implantação
de novas unidades, como sistema de armazenagem e dosagem de carvão
ativado e dióxido de cloro.

Situação prevista após conclusão do empreendimento
ETA 3 – Capim Fino - com as obras de melhorias e ampliação da ETA 3
– Capim Fino, pretende-se alcançar, de maneira contínua, a otimização do
processo de tratamento atendendo, permanentemente, aos padrões de
potabilidade exigidos por lei, bem como conseguir suprir a demanda de água
do município de maneira eficiente.
Operação / Manutenção do Sistema produtor Capim Fino ETA 03:
O sistema, como já dito anteriormente, se encontra em operação. O
projeto

consiste

em

implantar

melhorias

visando

corrigir

problemas

operacionais existentes, bem como a ampliação de capacidade de tratamento.
A operação é feita por funcionários capacitados e treinados, conta com sistema
de monitoramento “on-line” de todas suas etapas de tratamento e tem sua
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manutenção realizada de maneira preventiva e corretiva através de equipe de
mecânicos e eletricistas da Autarquia locados na própria estação de
tratamento.
Em dezembro de 2013, com o início das operações da Estação de
Tratamento de Esgoto Bela Vista, o município atingiu o índice de 99% do
esgoto coletado tratado.
Quanto aos resíduos sólidos, o Censo de 2010 revela que 99,43% dos
domicílios possuíam destinação adequada do lixo, sendo que 97,03%
(109.404) coletam diretamente pelo serviço de limpeza e 2,41%(2.712) coletam
em caçambas. Em 0,57% (638) dos domicílios, os resíduos ainda não são
coletados.
Moradia
Na década de 70, com a implantação do Distrito Industrial e aliado ao
fenômeno do êxodo rural, deu-se início à formação dos aglomerados urbanos
em Piracicaba, com a migração de pessoas ao município desencadeando um
rápido crescimento urbano e demandando a urbanização dos aglomerados
subnormais. E é neste cenário que em 1990, surge a Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (EMDHAP), com o objetivo de
liderar a política habitacional do município e possibilitar o acesso à moradia
digna para a população de baixa renda por meio da diminuição do custo da
habitação popular por meio de construção de casas, viabilização de
infraestrutura de lotes urbanizados, regularização fundiária e programas
habitacionais.
Piracicaba ainda passa pelo processo de regularização fundiária e
urbanização de assentamentos, por meio de legislação municipal específica
que dispõe sobre regularização fundiária e de plano específico de
regularização fundiária. Em 2010, registravam-se 14.845 moradores urbanos
vivendo em aglomerados subnormais (favelas e similares).
Segundo o IBGE, no ano de 2010 o coeficiente de Gini, que mede a
desigualdade social, era de 0,53, sendo que 1,00 é o pior número e 0,00 é o
melhor. De 1991 a 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per
capita de até meio salário mínimo reduziu em 7,0%. Em 2010, 86,4% da
população vivia acima da linha da pobreza, 8,4% encontrava-se na linha da
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pobreza e 5,1% estava abaixo.
Ainda com base no Censo de 2010 (IBGE), em 99,94% dos domicílios
tinham energia elétrica, destes 99,65% (112.356) recebiam energia da
companhia distribuidora e 0,29% (328) recebiam de outra fonte. Entre os
domicílios pesquisados, apenas 0,06% (70) não tinham energia elétrica.

Meio Ambiente
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) realiza o
gerenciamento e monitoramento da qualidade do ar no Estado e disponibiliza
em seu site relatórios com a caracterização das estações de monitoramento de
fumaça no município de Piracicaba.
De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente (SEDEMA), no relatório apresentado pela Cetesb, referente
aos dados dos anos de 2000 a 2003, o período de maior concentração média
de fumaça por mês foi registrado entre maio e outubro com 15 a 35 ug/m3
(microgramas por metro cúbico), sendo os meses de junho e julho os de maior
pico, registrando de 30 a 35 ug/m3. No município, tais índices associavam-se à
queima da palha da cana de açúcar das usinas sucroalcooleiras. No entanto, a
partir de julho de 2012, em função de determinação da Justiça Federal, foram
suspensas todas as autorizações emitidas para a queima controlada da palha
de cana de açúcar.
Diariamente, a Cetesb emite relatórios em seu site sobre a qualidade do
ar no dia anterior. Segundo consulta da SEDEMA, em 06 de outubro de 2013,
Piracicaba apresentou o índice N1 Boa, de 0-40 microgramas/m3 de ar.
A SEDEMA forneceu ainda dados quanto à arborização do município.
Em 2004, estudo realizado pelo Departamento de Arborização da Esalq,
estimou haver aproximadamente de 92 mil árvores no aglomerado urbano do
município.
No período de 2005 a julho de 2013, a SEDEMA registrou o plantio de
850 mil árvores, estimando-se haver mais 942 mil árvores na cidade. Já na
zona rural, de acordo com o Instituto Florestal, o índice de cobertura arbórea de
2011 é de 9,2%. Foram plantadas cerca de 600 mil árvores na zonar rural com
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mudas fornecidas pelo Viveiro Municipal de Piracicaba, além daquelas
plantadas por iniciativa dos proprietários rurais.
Enchentes
O município mantém preocupação constante com o monitoramento da
vazão dos rios Piracicaba e Corumbataí, visto que são os principais
responsáveis pelas cheias nos períodos chuvosos. Para tanto, a Defesa Civil,
setor vinculado à Guarda Civil Municipal, realiza monitoramento do manancial e
dos principais pontos críticos da cidade nos períodos de fortes chuvas.
Tal preocupação desencadeou uma ação estratégica de formação da
Comissão Municipal de Defesa Civil, em 2009, para levantamento dos
moradores que vivem em áreas propensas a alagamentos. O principal objetivo
desta comissão é dimensionar a área a ser atendida e a infraestrutura mínima
e máxima que esse atendimento pode exigir. Essa infraestrutura inclui desde
caminhões e homens para remoção, até os locais que possam abrigar as
famílias e seus pertences.
A partir deste trabalho, o município conseguiu identificar 267 imóveis
localizados em áreas propensas a alagamento e a partir disso registrou a forma
mais rápida de contato com os responsáveis, no caso de haver a necessidade
da remoção dos moradores e seus pertences.
Cabe destacar que o município abrange a área do Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio
PCJ), criado em 1989 por empresas e municípios com o objetivo de recuperar
os mananciais de sua área de abrangência, tendo por base o trabalho de
conscientização de todos os setores da sociedade sobre a problemática dos
recursos hídricos da região, no planejamento e no fomento às ações de
recuperação dos mananciais.
Para conter o volume de água que provoca as enchentes nos períodos
chuvosos, o Consórcio PCJ estuda a construção de dois reservatórios, nos rios
Jaguari e Camanducaia, que permitirão acrescentar seis metros cúbicos de
água para as bacias dos rios Jaguari e Atibaia, que formam o rio Piracicaba. Os
reservatórios servirão também para regular a vazão do Piracicaba na estiagem.
Transporte
Piracicaba conta com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
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(SEMUTTRAN) para controlar o trânsito do município e administrarvo
transporte público. Para tanto, a SEMUTTRAN fiscaliza as vias públicas (em
parceria com a Polícia Militar e Guarda Civil) e o comportamento de motoristas
e pedestres, sendo também responsável pela elaboração de projetos de
engenharia de tráfego, construção de obras viárias e campanhas de
conscientização..
De acordo com a Seade, Piracicaba possuía, em 2016, uma frota total
de 290.409 veículos, representando 1,3 habitantes por veículo. Desse total,
60,12% (174.610) são automóveis; 20% (58.354) são motocicletas e
assemelhados; e apenas 13% são transportes coletivos (5,2% - 1.502 ônibus e
12,47% - 36.217 são micro-ônibus e 12,47% - 36.217 são micro-ônibus e
caminhonetes) .
Atualmente, a frota de ônibus, micro ônibus e Vans (Projeto Elevar)
sistema de transporte coletivo de Piracicaba é de 232 veículos. Nos últimos
dez anos, o município passou por significativo crescimento no número de
veículos. Mas com a duplicação de avenidas, remodelagem de vias, abertura
de ruas e avenidas, inovações tecnológicas, o município tem conseguido uma
fluidez satisfatórtia no trânsito das vias urbanas.

1.2. CONDIÇÕES SOCIOSANITÁRIAS

1.2.1. Situação da Natalidade
O município de Piracicaba conta com o Programa

Pacto para a

Redução do Óbito Materno e Infantil. Iniciado em 2005, tem como principal
objetivo reduzir a mortalidade materna e Infantil.
Tem como principais eixos de trabalho:
•

Acompanhamento diferenciado às crianças e gestantes avaliadas
como de alto risco para o óbito materno e infantil;

•

Monitoramento telefônico de gestantes;

•

Fortalecimento das parcerias com órgãos governamentais e não
governamentais, rede de atenção básica, Hospitais, Vigilâncias em
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Saúde, Conselhos Tutelares, Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, Comitês materno e infantil municipal e regional;
•

Pactuação, a cada quatro anos, com parceiros e gestores, para a
continuidade e implementação de novas ações que contribuam na
redução do coeficiente de mortalidade materno, infantil e fetal.

•

Gerenciamento da oferta de, no mínimo, dois exames de
ultrassonografia obstétrica às gestantes assistidas pelo Sistema
Único de Saúde.Observa-se que, de 2000 até 2004, a taxa média de
mortalidade infantil foi de 14,3. Desde o início do programa até os
dias atuais, o CMI teve uma queda de 40,9%, corroborando a
necessidade do envolvimento dos três níveis de atenção com o
compromisso dos trabalhadores de saúde e da sociedade civil. Os
esforços conjuntos e continuados mostraram que o envolvimento
dos diversos atores no programa interferiu diretamente no resultado,
o que ficou patente observando-se que no ano de 2016

a

mortalidade infantil no município registro coeficiênte de 8,8 em cada
1000 nascidos vivos, menores do que o preconizado pelo Minisatério
da saúde.
A renovação periódica dos compromissos assumidos fortaleceu e
melhorou as ações desenvolvidas por este programa, representada pela linha
de tendência da série histórica decrescente do CMI.
A seguir, apresentamos a série histórica do óbito infantil no período de
2000 a 2016, cujo

gráfico, abaixo, mostra uma tendência de queda do

coeficiente de mortalidade infantil no município, alcançando a sua maior
redução em 2016 – 8,8 óbitos a cada 1000 nascidos vivos. Pode-se verificar
que, pós 2005, com o início do “Pacto pela redução do óbito infantil” os óbitos
permaneceram com coeficientes menores que 12,4 óbitos para cada 1000
crianças nascidas vivas.
O planejamento, para o período de 2018 a 2021, pontua algumas ações
mais apuradas para que o município continue com índices abaixo de 10 óbitos
para cada mil nascidos vivos.
O trabalho da equipe do Pacto vem construindo uma rede de atenção
com o propósito de proteger a mãe e a criança, considerando os determinantes
sociais, rede de atenção à saúde, acesso às unidades de saúde, ao parto
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humanizado e a assistência à criança, principalmente, no seu primeiro ano de
vida.
Gráfico 12. Série histórica do Coeficiente de Mortalidade Infantil - 2000 a 2017

Fonte: Banco de Dados do Município
O Brasil é um dos países recordistas de partos cesáreos do mundo,
representando 54,7%, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, em 2015. O
MS e a OMS recomendam que a taxa deste tipo de parto chegue, no máximo,
a 15%. Piracicaba também tem apresentado altas taxas de cesarianas,
conforme demonstra o gráfico nº 2. A SEMS vem realizando ações para
qualificar o parto, como a adesão à Rede Cegonha, trabalho individual e em
grupo, quanto ao esclarecimento e troca de experiências entre as participantes,
sempre com o intuito de ter a participação do companheiro nesses eventos.
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Gráfico 13. Ocorrência de partos cesáreos e partos normais - 2000 a 2015

Fonte: Data SUS
A equipe do Pacto pela Redução do Óbito Materno e Infantil realiza
acompanhamento conjunto de gestantes consideradas de risco e/ou de difícil
adesão aos protocolos de pré-natal de nossa rede de atenção. O gráfico abaixo
(3) demonstra os mais frequentes agravos encontrados nas gestantes no ano
de 2016. É importante o monitoramento desses agravos para permitir a
intervenção em tempo oportuno, evitando-se desfechos desfavoráveis como
parto prematuro, óbito fetal e infantil. A hipertensão arterial (pré-eclâmpsia) é o
principal evento encontrado nas gestações de risco, em nosso município.
Gráfico 14. Principais Agravos ocorridos em gestantes notificadas ao pacto em 2016

Fonte: Pacto pela Redução do óbito infantil.
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O monitoramento telefônico de gestantes (baixo, médio e alto risco) é
uma estratégia em Saúde Pública que demonstrou ser importante na redução
dos partos prematuros, como recentemente demonstrado em trabalho científico
publicado no periódico Cadernos de Saúde Pública – FIOCRUZ, com dados de
Piracicaba .
Abaixo, está representado o número de monitoramentos realizados em
2014, 2015 e 2016. Esse serviço segue um protocolo preestabelecido, porém,
há estímulo para uma escuta qualificada, humanizada, ocasião em que se pode
deparar com situações graves e significativas que podem alterar o fluxo normal
de uma gestação, independente do risco inicial. Todos os casos de risco
detectados pelo monitoramento telefônico são encaminhados à equipe técnica
do Pacto para providências imediatas.
Gráfico 15. Nº de telefonemas realizados às gestantes de 2014 - 2016

Fonte: Pacto pela redução do óbito infantil.
Outro serviço que atua diretamente na prevenção, educação e controle
da situação da natalidade é o Centro de Atenção ao Adolescente de Piracicaba
– CASAP, como demonstra a tabela abaixo quanto a diminuição de nascidos
vivos em mulheres com idade inferior a 19 anos.
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Tabela 8. Nascidos vivos na cidade de Piracicaba, por faixa etária - 2006 a 2015
Ano do
nas c im 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 Idade
ento
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
ignorada
2006
32
803
1427
1340
907
458
78
22007
27
744
1257
1350
935
404
88
22008
43
760
1291
1386
994
482
96
52009
34
712
1275
1297
991
480
92
52010
29
604
1169
1343
1050
444
93
3
12011
32
606
1180
1311
1115
474
98
42012
35
659
1118
1436
1217
520
114
52013
30
713
1160
1415
1298
551
108
32014
45
694
1191
1358
1349
632
135
7
12015
30
635
1258
1340
1308
694
138
5
3T otal
337
6930 12326 13576 11164
5139
1040
41
5
F onte: MS /S VS /D AS IS - S is tema de Informaç ões s obre Nas c idos Vivos - S INAS C

% de 10 a
19 anos
5048
16,54
4807
16,04
5057
15,88
4886
15,27
4736
13,37
4820
13,24
5104
13,60
5278
14,08
5412
13,65
5411
12,29
50559
14,37

T otal
1

1

Apoio ao pacto para a redução da mortalidade infantil
A Associação Artesãs do Amor, criada em 5 de setembro de 2 000, tem
como

objetivo

auxiliar as Entidades Beneficentes de Piracicaba oferendo,

como “oficina de apoio”, o trabalho e não fornecendo a matéria-prima.
Em 2011 a “Central de Gestantes” foi extinta e a Associação ARTESÃS
DO AMOR implantou o Programa denomina GESTANTE FELIZ que, em
parceria com a SEMS - PACTO PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE
INFANTIL, tem a

finalidade precípua de atender,

com o fornecimento de

enxoval básico para recém-nascido, gestantes carentes que fazem o curso prénatal nas Unidades de Saúde do município. Atende, ainda, gestantes carentes
do

CASAP – Centro de Atenção à Saúde do Adolescente. OBJETIVO:

incentivar a frequência ao Curso Preparatório para orientação quanto a sua
saúde, a saúde do recém-nascido e aos serviços oferecidos pela rede
municipal de saúde.
No ano de 2011, quando foi criado, o Programa atendeu 121 (cento e
vinte uma) gestantes carentes. Em 2016 foram atendidas 599 (quinhentas e
noventa e nove) gestantes e, em 2017, até a presente data, foram entregues
618 (seiscentos e dezoito) enxovais.
A previsão para 2018 é de confeccionar 600 (seiscentos) enxovais.
Gráfico 16. Enxovais fornecidos às gestantes participantes de Pré-Natal – 2011 a 2017
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1.2.2. Situação de Morbidade
Denota-se morbidade ao comportamento das doenças e dos agravos à
saúde em uma população exposta. Ao analisamos os dados de morbidade
podemos planejar as ações de saúde.

Gráficos 17. Proporção de internações ocorridas por causa evitáveis na Atenção Básica
na idade de 05 a 74 anos no período de 2012 a 2017

Proporção de Internações ocorridas por causas evitáveis na Atenção
Básica idade 05 a 74 anos – Período 2012 a 2017
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Gráficos 18. Proporção de internações ocorridas por causa evitáveis na Atenção Básica
na idade de 0 a 5 anos no período de 2012 a 2017

Proporção de Internações ocorridas por causas evitáveis na Atenção
Básica idade 0 a 5 anos – Período 2012 a 2017

Esses gráficos mostram a proporção de internações que poderiam ser
evitadas. Quando se observa os dados referentes a crianças 0 a 5 anos,
percebe-se que o atendimento pediátrico na Atençao Básica ainda não está
adequado, o que poderia ampliar o trabalho preventivo e a melhora da
qualidade de vida das crianças em questão, uma vez que as internações se
mantém em uma constante, e não em queda mais acentuada. Enquanto que na
faixa de 05 a 74 anos existe uma tendência de queda.
Grafico 19. Total de Internações hospitalares realizadas sob gestão municipal por carater
de atendimento nos anos de 2010 a setembro de 2017
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Tabela 9. Distribuição do número de internações ocorridas sob gestão municipal em
residentes em Piracicaba por Capítulo do CID 10 nos anos de 2010 a setembro de 2017

Hepatites Virais
As Hepatites Virais (HV) são um grave problema de saúde pública no
mundo e no Brasil. As HVs são doenças provocadas por diferentes agentes
etiológicos, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e
laboratoriais semelhantes, porém com importantes particularidades. As HVs
têm grande relevância para a saúde pública pelo número de indivíduos
atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas.
A hepatite pelo vírus A (HVA) geralmente é uma doença leve e benigna
que acomete mais as crianças, mas pode causar epidemias e surtos em
creches, pré-escolas, berçários, etc. No adulto, ela pode ser mais grave. A
transmissão do vírus ocorre por meio da água e alimentos contaminados por
fezes, ou no contato pessoa a pessoa. Em regiões onde o saneamento básico
é precário, a HVA é mais comum e ocorre nas idades precoces, principalmente
em crianças em idade escolar.
As hepatites B (HBV) e C (HCV) podem evoluir para formas crônicas,
podendo evoluir para cirrose e câncer de fígado. Na HBV, a porcentagem de
evolução para formas crônicas é maior quando a infecção ocorre no recémnascido ou até os cinco anos de vida. A transmissão do vírus das HBVs e
HBCs se faz por via parenteral, pela via sexual e vertical (da mãe para o filho
durante o parto ou pela amamentação quando a mãe é portadora do vírus).
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Piracicaba é um dos municípios prioritários para o Controle das
Hepatites Virais e enfrenta de forma programática este agravo. Com registro de
casos desde 1992, nosso município sempre observou uma prevalência maior
da Hepatite C com relação aos casos de Hepatite B, da ordem de 4:1.
A transmissão se dá predominantemente pelo uso de drogas, seguido
pela via sexual. Temos que destacar que o oferecimento da testagem para
Hepatites Virais é recente e que as infecções ocorridas há décadas só foram
diagnosticas atualmente, daí o uso de drogas injetáveis ser tão significante
como fonte de infecção para os casos de hepatite, pois sabemos que, a
exemplo do que ocorre com o HIV, a transmissão por este tipo de
comportamento tem sido cada vez menor, como o próprio uso desta via de
administração da droga.
A população branca é a mais acometida e é, também, a predominante
no município, o que nos mostra mais uma vez que a doença se disseminar de
forma indiscriminada na população.
Gráfico 20. Distribuição de casos de Hepatites Virais por ano de diagnóstico e fonte de
infecção - 1992 a 2016.

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba
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Gráfico 21. Frequência das Hepatites Virais por etiologia segundo ano de notificação

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba

Gráfico 22 – Frequência das Hepatites Virais por etiologia segundo raça - 2008 a 2016.

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba

Tuberculose
A tuberculose é transmitida por via aérea em praticamente a totalidade
dos casos. A infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos de gotículas
contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro de doente com
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tuberculose ativa de vias respiratórias (pulmonar ou laríngea).
Os casos bacilíferos são a principal fonte de disseminação da doença e
a descoberta precoce por meio da busca ativa do Sintomático Respiratório (SR)
- pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 3 semanas - é importante
medida para interromper a cadeia de transmissão, desde que acompanhada
pelo tratamento oportuno. Para fins operacionais, o Ministério da Saúde estima
que 1% da população seja SR, devendo ser realizada a busca ativa destes
indivíduos por todos os serviços de atenção à saúde.
No período de 2007 a 2016 a porcentagem média de SR avaliados em
relação à meta foi de 36,6%, variando de 25,9% em 2010 a 46,6% em 2013.
Os dados apresentados mostram a necessidade de intensificação das ações
para a busca ativa de casos suspeitos.
Tabela 10. Distribuição da porcentagem da meta de Sintomático Respiratório (SR)
examinados - 2007 a 2016

•

Ano

•

% da meta
examinados

•

2007

•

34.6

•

2008

•

34.4

•

2009

•

35.2

•

2010

•

25.9

•

2011

•

30.0

•

2012

•

35.0

•

2013

•

46,6

•

2014

•

45,7

•

2015

•

34,1

•

2016

•

44,5

de

SR

Fonte: Sala de Situação de Tuberculose/ CVE/ SES/ SP
O município de Piracicaba é considerado prioritário para tuberculose
pelo Programa de Controle da Tuberculose do Estado de São Paulo. A média
de casos novos nos anos avaliados foi de 139 casos/ano. Em relação à forma
bacilífera, a média de casos novos foi de 91 casos/ano, sendo que no ano de
2012 houve o maior número de casos registrados.
O encerramento dos casos no período de 2007 a 2016 mostrou uma

66

taxa de cura média de 82,1%, variando de 76%, nos anos de 2010 e 2016, a
90% em 2009. No ano de 2012 houve um aumento na taxa de cura e
diminuição na taxa de abandono, quando comparado aos anos de 2010 e
2011. Vale destacar que no ano de 2012 houve uma ampliação do tratamento
diretamente observado. Esta modalidade tem por objetivo fortalecer a adesão
do paciente ao tratamento, reduzindo os casos de abandono e aumentando a
probabilidade de cura.

AIDS
O primeiro caso e o início da assistência ao HIV/Aids em Piracicaba
datam do mesmo ano, 1982. No início, como no restante do país, as categorias
de exposição exclusivas eram de homossexuais e bissexuais. Nos últimos
anos, as tendências de heterossexualização, feminização e pauperização
ganharam destaque.
Em 1990, a proporção entre homens e mulheres diagnosticados era de
7:1 e, atualmente, está em 1,5:1, com momentos de inversão desta
proporção,ou seja, em determinados momentos do ano, para cada homem
diagnosticado, temos duas mulheres, principalmente na adolescência.
Na década de 1990, as categorias de exposição heterossexual e ligadas
ao uso abusivo de drogas tiveram um importante aumento. Após o ano de 2002
houve uma queda acentuada e consistente no número de casos cuja exposição
principal seja o uso de drogas e sim pela parceria com usuários de drogas. Nos
últimos anos esta mesma tendência se registrou. Tal situação aponta para uma
interferência positiva do Programa, demonstrando que, ao contrário do que se
estimava

internacionalmente,

os

trabalhos

desenvolvidos

no

Brasil,

principalmente de prevenção, têm surtido efeito e contribuindo para certa
estabilização da epidemia.
Com relação às pessoas com 60 anos ou mais, percentualmente se
verifica um aumento acentuado de casos notificados de Aids na última década
que, em números absolutos, mesmo sendo muito pequenos, já se pode
configurar como uma tendência de crescimento da epidemia nessa faixa
populacional.
O Programa Municipal de DST/Aids foi institucionalizado na década de
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1990 e, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, encontra-se ligado
diretamente ao secretário, não havendo nenhuma outra instância entre o
Coordenador de DST/Aids e o titular da pasta.
A SEMS tem trabalhado conjuntamente com outros programas de
saúde, dentre os quais, principalmente, os Programas Municipais de Saúde da
Mulher, Saúde Mental, Saúde do Trabalhador e Saúde da Criança e do
Adolescente. Outros parceiros que têm sido fundamentais são a Secretaria
Municipal de Educação, a Diretoria Regional de Saúde, o Grupo de Vigilância
Epidemiológica Regional (GVE), a Vigilância Epidemiológica Municipal, o
Laboratório Municipal, o Conselho Municipal de Saúde e a sociedade civil
organizada, representada pelas ONGs CASVI – “Centro de Apoio e
Solidariedade à Vida e CAPHIV –“Centro de Apoio aos Pacientes com
HIV/Aids.
Piracicaba conta com a rede básica de saúde capacitada e qualificada
para a abordagem sindrômica das ISTs, bem como, para as ações de
prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis. O teste anti-HIV está
disponível em qualquer unidade de saúde do município, incluindo a Testagem
Rápida Diagnóstica (TRD), para a qual todas as unidades de Atenção Básica
do município possuem pessoas treinadas para realização.
Integram a rede municipal de saúde, sob coordenação do Programa
Municipal de DST/Aids, um SAE, um CTA e um HD. A assistência domiciliar é
prestada pelo PAD. A mesma estrutura hierarquizada de atenção em
IST/HIV/Aids é também utilizada para os casos de hepatites virais.
Tabela 11 – Casos de Aids por ano de notificação - 2008 a 2016.

Casos de AIDS/Ano de notificação

2008

2009

2010

2011

2012 2013

Número de casos em adultos

123

55

49

71

80

Percentual Notificação

97,6% 100

98,0% 100

98,8 99,2%

Número de casos em crianças

3

-

1

-

1

1

2,4%

-

2,0%

-

1,2
%

0,8%

126

55

50

71

81

124

Percentual Notificação
Total de casos notificados

123
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Tabela 12 – Continuação - Casos de Aids por ano de notificação - 2008 a 2016.
Casos de AIDS/Ano de notificação

2014

2015

2016

Total

Número de casos em adultos

106

107

88

802

Percentual Notificação

100

100

98,9%

99,1%

Número de casos em crianças

-

-

1

7

Percentual Notificação

-

-

1,1%

0,9%

Total de casos notificados

106

107

89

809

Gráfico 23. Taxa de Incidência de Casos de Aids em Adultos notificados em Piracicaba
segundo ano de diagnóstico - 2008 a 2016.

Gráfico 24. Frequência de Casos de AIDS adulto por raça/cor segundo ano de
diagnóstico, residentes em Piracicaba - 2008 a 2016.

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba
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Gráfico 25 – Série histórica da letalidade por AIDS - 2008 a 2012.

Gráfico 26. Frequência de óbitos por AIDS em Adultos por faixa etária e ano de
notificação - 2008 a 2016.

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba
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Sífilis Congênita
A incidência da Sífilis Congênita em Piracicaba registrou, no ano de
2016, 14 casos de sífilis congênita em um universo de 5021 nascidos vivos,
porém este dado não significa obrigatoriamente uma tendência de crescimento
do número de casos, mas está mais relacionado à intensificação da vigilância e
consequente aumento no número de casos notificados.
O município de Piracicaba, em consonância com o Estado de São Paulo,
busca a eliminação da sífilis congênita como problema de saúde pública.
A mesma situação se registra no que se refere à sífilis na gestação. A
crescente preocupação e o cuidado com a vigilância têm levado a um aumento
no número de casos diagnosticados e notificados o que, ao invés de ser um
problema, tem se mostrado uma boa estratégia no enfrentamento deste
agravo, já que para que se possa obter sucesso em qualquer que seja a luta, é
fundamental que se conheça, o mais profundamente possível, o adversário.
Gráfico 27. Distribuição de casos de Sífilis em Gestante por raça/cor segundo ano da
notificação - 2008 a 2016.

Fonte: SINAN - Banco de Dados – VE Piracicaba
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Gráfico 28. Distribuição de casos de Sífilis Congênita por raça/cor segundo ano do
sintoma - 2008 a 2016.

Hanseníase
A hanseníase é uma doença crônica, transmissível, causada pelo
Mycobacterium leprae, de evolução insidiosa na maior parte dos casos, que
acomete fundamentalmente pele e nervos periféricos. A magnitude e
transcendência da hanseníase a colocam como um grave problema de saúde
no Brasil.
Em 2012, o Ministério da Saúde lançou um plano integrado de ações
estratégicas para eliminar a hanseníase como problema de saúde pública, o
que significa alcançar menos de um caso por 10 mil habitantes.
Nos anos avaliados, o município de Piracicaba apresentou um
coeficiente de prevalência que variou de 0,20/10 mil hab. em 2016 a 0,55/10
mil hab. em 2010, considerados baixos. Em relação aos casos detectados em
menores de 15 anos, houve registro nos anos de 2008, 2009 e 2011,
evidenciando a permanência de focos ativos da doença e transmissão recente.
Tabela 13. Distribuição dos casos de Hanseníase, segundo ano de notificação e
coeficiente de prevalência por 10 mil hab. - 2008-2016.

Ano

Nº casos

Pop

Coef. Prev.

2008

13

365.440

0,35
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2009

13

368.836

0,35

2010

20

364.571

0,55

2011

18

367.290

0,49

2012

13

369.919

0,35

2013

14

385.287

0,36

2014

10

388.412

0,26

2015

14

391.449

0,36

2016

08

394.419

0,20

Fonte: SINAN – Banco de Dados - VE

1.2.3. Situação de Mortalidade
No período de 2006 a 2015, Piracicaba apresentou coeficiêntes de
Mortalidade Geral (CMG), na maioria dos anos superior que os registrados no
Brasil e no Estado de São Paulo. Somente no ano de 2009 houve uma queda
em realção ao Estado. Comparado com os dados do PMS de 2014 a 2017
houve um aumento de 6,16 para 6,63 óbitos por mil habitantes. Observa-se
ainda que a concentração de óbitos se da na população mais idosa.
Gráfico 29. Série histórica dos coeficientes de mortalidade geral (CMG) no Brasil, São
Paulo e Piracicaba, 2006 a 2015

Fonte: IBGE e DataSus
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Gráfico 30. Distribuição dos óbitos por faixa etária e sexo - 2015

Fonte- DataSUS
Tabela 14. Mortalidade por grupos de causas, residentes em Piracicaba, 2016
2000
2016
Grupos de causas
Nº
%
Nº
%
Neoplasias

312

16,1

556

21,1

Doenças do aparelho circulatório

436

22,5

515

19,5

Mal definidos

324

16,7

442

16,8

Doenças do aparelho respiratório

179

9,2

315

11,9

Causas externas

193

10,0

200

7,6

Doenças do aparelho digestivo

116

6,0

148

5,6

Doenças infecciosas e parasitárias

122

6,3

109

4,1

Doenças do sistema nervoso

23

1,2

85

3,2

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.

86

4,4

83

3,1

Doenças do aparelho geniturinário

47

2,4

81

3,1

Afecções originadas no período perinatal

43

2,2

27

1,0

Malformações congênitas

16

0,8

18

0,7

Transtornos mentais e comportamentais

8

0,4

16

0,6

Doenças do sistema osteomuscular

4

0,2

16

0,6

Doenças do sangue

16

0,8

11

0,4

Doenças da pele

8

0,4

9

0,3

Gravidez, parto e puerpério

2

0,1

5

0,2

Doenças do ouvido e apófise mastoide

1

0,1

-

-

1.93
6

100

2.63
6

100

Total
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Fonte: SIM - Banco de Dados - VE Piracicaba.

Tabela 15. Mortalidade proporcional por grupos de causas, óbitos não fetais,
distribuídos por regionais de Piracicaba - 2016

Grupos de causas

Nort
e

Sul

Lest
e

Oest
e

Centro

Rural

Doenças do aparelho circulatório

19,0

20,
4

15,5

14,2

21,9

5,4

Neoplasias

17,4

19,
8

19,4

10,8

24,5

6,5

Doenças do aparelho respiratório

21,6

14,
6

19,0

11,1

27,3

3,8

Doenças do sistema nervoso

10,6

10,
6

17,6

7,1

44,7

8,2

Doenças endócrinas, nutricionais e
metabólicas

22,9

10,
8

25,3

13,3

22,9

4,8

Causas externas

19,8

11,
2

15,2

15,2

19,8

8,6

Doenças do aparelho digestivo

25,0

11,
5

19,6

14,2

22,3

5,4

Doenças infecciosas e parasitárias

21,1

20,
2

13,8

17,4

22,0

4,6

Mal definidos

20,1

15,
8

17,4

12,9

26,9

5,4

Doenças do aparelho geniturinário

16,0

24,
7

22,2

12,3

21,0

3,7

Afecções originadas no período perinatal

22,2

29,
6

29,6

14,8

-

-

Transtornos mentais e comportamentais

37,5

12,
5

6,3

25,0

12,5

6,3

Doenças do sistema osteomuscular

25,0

12,
5

12,5

25,0

25,0

-

Malformações congênitas

33,3

27,
8

11,1

11,1

-

5,6

Doenças do sangue

18,2

27,
3

36,4

-

18,2

-

Doenças da pele

33,3

11,

11,1

-

22,2

22,2

75

1
20,0

Gravidez, parto e puerpério

60,
0

-

20,00

-

-

Nota: excluídas as regionais ignoradas. Fonte: SIM - Banco de Dados - VE
Piracicaba.
Tabela 16. Proporção de óbitos segundo faixa etária e regional de Piracicaba - 2016

Faixa etária - anos

Norte

Sul

Leste

Oeste

Centro

Rural

Menor que 1 ano

2,3

3,0

2,1

2,0

0,1

-

1a4

0,4

-

-

0,3

-

0,7

5a9

-

-

0,2

0,3

-

-

10 a 29

3,6

4,1

3,3

4,9

0,6

2,0

30 a 39

4,6

4,8

3,9

3,8

2,1

3,3

40 a 49

9,3

6,1

5,6

6,1

2,6

8,7

Acima de 50

79,8

81,9

84,9

82,5

94,5

85,3

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: SIM - Banco de Dados - VE Piracicaba.
Os óbitos por doença do aparelho circulatório em 2016 deixam de ser a
primeira causa de óbito na cidade, para dar lugar às neoplasias..Observa se
que a região Centro é responsável por essa inversão.
Na terceira posição ainda aparece o grupo de causas inderterminadas, o
que mostra a necessidade da implantação de um serviço de verificação de
óbitos – SVO.

Tabela 17. Óbitos por causas externas segundo gênero e tipo de violência, residentes em
Piracicaba - 2016
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Tabela 18. Óbitos por causas externas segundo a faixa etária - 2016.

Tabela 19. Óbitos por causas externas segundo raça/cor e faixa etária de 15 a 24 anos –
2008 a 2016.

As tabelas acima nos mostram a situação da violência no município,
71% das vítimas são do sexo masculino, 41,6% estão na faixa de 15 a 39 anos.

Mortalidade Materna
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela
Classificação Internacional das Doenças – 10ª Revisão (CID 10), entende-se
morte materna como sendo a morte de uma mulher durante a gestação ou
dentro do período de até 42 dias após o término da gestação, independe da
duração, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou
por medidas adotadas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais
ou incidentais. Então, a taxa de mortalidade materna é calculada pelo número
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de óbitos de mulheres devido a complicações da gravidez, do parto e do
puerpério, observados durante um determinado período de tempo, referido ao
número de nascidos vivos ou nascimentos totais do mesmo período.
Tabela 20. Número de nascidos vivos, óbitos maternos (distribuídos por causas
obstétricas diretas e indiretas) e coeficiente de mortalidade materna, residentes em
Piracicaba. Série histórica de 2000 a 2016.

Mortalidade materna

2011 2012 2013 2014 2015

2016

Nº nascidos vivos

4820 5104 5278 5412 5411

5027

Nº de óbitos maternos

6

-

2

-

-

2

Causas obstétricas diretas

5

-

1

-

-

1

Causas obstétricas indiretas

1

-

1

-

-

-

Causas obstétricas não especificada

-

-

-

-

-

1

124,
48

-

37,8
9

-

-

39,78

Coeficiente de mortalidade materna por
100.000 NV

Fontes: SIM e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba
Nota: excluídos os óbitos maternos tardios
Tabela 21. Coeficiente de mortalidade materna distribuído por raça/cor, ano 2000 e 2016.

Raça

2000

2016

-

19,89

Preta

37,51

-

Parda

-

19,89

Amarela

-

-

Indígena

-

-

Sem declaração

-

-

37,51

39,78

Branca

Total

Fontes: SIM e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba.
Não existe uma tendência de queda mantida quando se fala de
mortalidade materna, observa-se que em 2011 o coeficiente foi de 124,48 nos
anos de 2012, 2014 e 2015 não tivemos nenhum óbito e 2016 o coeficiente foi
para 39,78 com número absoluto de 2 óbitos.
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Mortalidade Infantil
É a ocorrida no primeiro ano de vida. Divide-se em neonatal (primeiros
28 dias incompletos) e pós - neonatal (nos meses seguintes).

Gráfico 31. Coeficiente de Mortalidade Infantil de residentes em Piracicaba - 2000 a 2016

O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) representa o número de
óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, em
determinado espaço geográfico, no ano considerado. Estima o risco de um
nascido vivo morrer no seu primeiro ano de vida e reflete a qualidade da
atenção nos diferentes níveis de saúde, o desenvolvimento socioeconômico e
as condições de vida da população de um município.
Em 2016, Piracicaba alcançou Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI)
de 8,75, o menor da série histórica, refletindo a qualidade da assistência no
município.
Tabela 22. Mortalidade infantil em Piracicaba - 2000 a 2016 - continuação.

Percentuais

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mortalidade neonatal

78,5
7

64,9
1

71,4
3

78,3
3

80,6
0

72,7
3

Mortalidade pós-neonatal

21,4

35,0

28,5

21,6

19,4

27,2
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3

9

7

7

0

7

Mortalidade infantil

11,6
2

11,1
7

10,6
1

11,0
9

12,3
8

8,75

Mortalidade neonatal

9,13

7,25

7,58

8,68

9,98

6,36

Mortalidade neonatal precoce

7,26

5,88

5,11

7,21

6,84

5,37

Mortalidade neonatal tardio

1,87

1,37

2,46

1,48

3,14

0,99

Mortalidade pós-neonatal

2,49

3,92

3,03

2,40

2,40

2,39

Afecções perinatais

64,2
9

54,3
9

51,7
9

61,6
7

67,1
6

61,3
6

Malformações congênitas

23,2
1

24,5
6

23,2
1

21,6
7

23,8
8

27,2
7

-

5,26

10,7
1

3,33

2,99

2,27

Causas externas

3,57

7,02

3,57

5,00

-

2,27

Doenças infecciosas

1,79

-

5,36

1,67

4,48

2,27

-

1,75

-

1,67

-

-

Coeficientes por 1.000 NV

% Principais grupos de causas

Doenças respiratórias

Mal definido

Fontes: SIM e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba.

Tabela 23. Coeficiente de mortalidade infantil segundo escolaridade
materna em Piracicaba - 2000 a 2016
Escolaridade materna
Ano

Nenhu
m

Ensino
fundamental

Ensino
médio

Superior

2000

31,75

12,02

9,13

8,67

2001

66,67

6,95

4,02

6,26
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2002

61,54

16,33

11,06

5,34

2003

37,04

17,90

10,30

13,77

2004

-

17,14

12,87

9,51

2005

-

16,51

7,63

4,27

2006

55,55

13,00

4,66

12,87

2007

-

16,81

4,69

13,15

2008

71,43

13,34

8,99

5,25

2009

-

7,57

10,91

1,53

2010

-

12,85

8,91

11,02

2011

-

9,91

10,56

12,64

2012

-

14,89

10,86

7,51

2013

-

14,16

10,46

7,73

2014

-

13,25

11,40

8,91

2015

-

4,00

14,20

9,32

2016

-

5,44

8,43

11,03

Fontes: SIM e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba.

Tabela 24. Coeficiente de mortalidade infantil por região de Piracicaba - 2000 a 2016

Ano

Norte

Sul

Leste

Oeste

Centro

Rural

2000

15,09

14,94

7,99

12,50

12,14

15,38

2001

19,27

12,55

9,76

19,49

3,50

3,76

2002

17,73

15,25

11,44

13,84

10,54

13,47

2003

14,48

15,53

16,93

12,13

12,96

20,32

2004

14,34

14,53

18,01

12,47

10,02

29,74

2005

13,32

7,40

4,67

20,81

8,80

11,15

2006

8,38

11,49

12,26

6,51

9,06

11,15

2007

7,86

10,04

9,85

15,13

10,99

9,09

2008

13,55

11,37

4,43

14,38

12,59

3,45

2009

8,62

13,44

8,94

8,81

11,32

4,48

2010

9,34

10,50

9,71

16,11

6,00

4,44

2011

15,81

7,29

9,68

12,75

11,45

12,50

2012

16,36

14,16

4,59

12,51

3,92

4,52
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2013

10,45

12,15

12,06

5,71

11,98

20,92

2014

8,41

11,48

7,60

14,16

20,62

11,15

2015

11,86

9,96

17,45

12,40

6,26

15,32

2016

8,82

14,17

18,29

6,97

2,40

-

Fontes: SIM e SINASC - Banco de Dados - VE Piracicaba

1.3. ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE

1.3.1. Estabelecimentos de Saúde
Buscando cada vez mais qualidade no atendimento à população, a
Secretaria Municipal da Saúde trabalha para ampliar, de forma sustentável, os
serviços oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Secretaria continua avançando em busca da melhoria nos serviços
prestados, com a criação de novas equipes para as Unidades de Saúde da
Família, reforma e ampliação das unidades de Atenção Básica e de Pronto
Atendimento, contratação de mais profissionais e ampliação significativa dos
atendimentos especializados e exames laboratoriais.
Unidade Básica De Saúde (UBS) e Centro De Referência em Atenção
Básica (CRAB)
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Referência em
Atenção Básica (CRAB) são a porta de entrada dos usuários na Rede
Municipal de Saúde. Tem médicos nas áreas de ginecologia, pediatria e clínicageral, além de atendimentos de enfermagem e encaminhamento para
especialidades.
As consultas nessas unidades são agendadas, antecipadamente, nas
seguintes especialidades:
• Ginecologista
• Obstetrícia
• Pediatra
• Clínico-Geral
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• Dentista
Nessas Unidades, os usuários também têm à disposição os seguintes
serviços de enfermagem:
• Aplicação de injeções
• Inalação
• Teste de gravidez
• Curativos
• Aplicação de vacinas
• Coletas de exames (Papanicolau, sangue, entre outros)
• Testes rápidos
Endereços:
UBS - Algodoal

UBS - Tanquinho

Rua Gertrudes Barbosa Moretti, 81

Centro Rural de Tanquinho

UBS - Alvorada

CRAB - Cecap

Rua Sérgio Cardoso, s/n

Rua Av. Gustavo Adolfo Franco Bueno,

UBS - Parque Piracicaba/ Balbo

s/n

Rua Palmital, s/nº

CRAB - Mario Dedini

UBS - Caxambu

Rua Nadir Eraldo Stella, 137

Rua Engº Romano Coury, 513

CRAB - Novo Horizonte

UBS - Centro

Rua Moacir Martins, 255

Rua Av. França, 227

CRAB – Paulista

UBS - Esplanada

Rua Basílio Machado, 2403

Rua Augusto Furlan, 31

CRAB - Piracicamirim

UBS - Independência

Rua Gonçalves Dias, 70

Rua Pedro Chiarini, 144

CRAB - Santa Terezinha

UBS - Jupiá

Rua Nicolau Zem, 220

Rua João Eudóxio da Silva, s/nº

CRAB - Vila Cristina

UBS – Paulicéia/ Coréia

Av. Raposo Tavares, 1851

Rua Santa Helena, 334

CRAB - Vila Rezende

UBS - Jd. Planalto

Rua Santo Estevão, 394

Rua Herculano Mônaco, 180

CRAB - Vila Sônia
Rua João Zem, 751
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Unidade de Saúde da Família (USF)
As Unidades de Saúde da Família (USF) também constituem-se porta
de entrada no Sistema Único de Saúde. Oferecem, além do atendimento
ambulatorial,

consultas

previamente

agendadas,

com

clínico-geral

e

atendimento dentário. A equipe básica é composta por:
• 1 médico generalista
• 1 enfermeiro
• 2 técnicos de enfermagem
• 6 agentes Comunitários de Saúde
As USF, além de encaminhar pacientes para atendimento em clínicas
especializadas, realizam atividades educacionais e de prevenção.
Nelas também são realizados os seguintes procedimentos:
• Pré-natal
• Aplicação de injeções
• Inalação
• Teste de gravidez
• Curativos
• Aplicação de vacinas
• Coletas de exames (Papanicolau, sangue entre outros)
• Testes rápidos
Endereços:
USF - 1° de Maio

USF - Boa Esperança I

Rua Augusto Gomes da Silva, 40

Rua Corcovado, 2.030

USF - Algodoal

USF - Boa Esperança II

Rua Vitório Laerte Furlan, 947

Rua Cupuaçu, 340

USF - Anhumas

USF - Bosque dos Lenheiros I

Rod. Luis Dias Gonzaga, 11

Rua das Seringueiras, 33

USF – Artemis I + II

USF - Bosque dos Lenheiros II

Av. Fioravante Cenedese, 881

Rua Pau Brasil, 326

USF - Astúrias

USF - Campestre

Rua Sgto José Carlos Rodrigues, 498 Av. Laranjal Paulista, 4.090
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USF - Cecap

USF - Jardim Vitória

Alameda Melvin Jones, 55

Rua Av. Conchas, 550

USF - Chapadão I

USF – Javari

Rua das Gralhas, 120

Rua Caju, 61

USF - Chapadão II / Sol Nascente

USF - Kobayat Líbano

Rua Embuguaçú, 71

Av. Francisco Antonio Perin, 987

USF - Costa Rica

USF - Mario Dedini I

Rua Sofia, 80

Avenida Luis Ralph Benatti, 1.400

USF - Eldorado

USF - Mario Dedini II

Av. Gustavo Adolfo Franco Bueno, s/n° Rua Francisca Tegero Barbosa, 55
USF - Terra Rica

USF - Monte Alegre

Rua Yolanda Pereira Delboux, nº 35

Via Comendador Pedro Morgante, 155

USF - IAA I

USF - Monte Líbano I

Rua João Pedro Corrêa, 810

Rua Caçapava, 255

USF - IAA II

USF - Monte Líbano II

Rua João Pedro Corrêa, 408

Rua Prof. Felinto de Brito, s/n

USF – Ibitiruna

USF - Paineiras

Rua Piracicaba, 10

Rua Eloy Costa Filho, 135

USF - Itapuã I

USF - Parque Orlanda

Rua Garça, 495

Rua Trav. Sylvio Bruzantim, 53

USF - Itapuã II

USF - Santa Fé

Rua Cafelândia, 65 – Jd. Tóquio

Rua Profª. Laura F.de C. Ferrari, nº 550

USF - Jaraguá I

USF - Santa Rosa I

Rua Prof. Mariano da Costa, 380

Rua José Jacir Moreti, 270

USF - Jaraguá II

USF - Santa Rosa II

Rua Rafael Marques Cantinho, 441

Rua Milton Teixeira de Sá, 220

USF - Jardim das Flores

USF- Santa Rita / Avencas

Rua Carolina Molon Neme, 45

Rua Joaquim José da Silva, 67

USF - Jardim Gilda

USF – Santana

Rua Mª de Lourdes F. Jacob, 130

Rua São Jorge, s/nº

USF - Jardim Oriente

USF - São Francisco

Av.: Luis Pereira Leite, nº 2.351

Rua Uchoa, s/n°

USF – Jardim Primavera

USF - São Jorge

Rua: Cecílio Elias, s/nº

Rua Tambaú, 323
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USF - São José

Rua Presidente Washington Luis, 423

Avenida dos Patriotas, 1.233

USF - Tupi

USF - Serra Verde

Rua Piracicaba, s/n°

Rua Roberto Vaz dos Santos, 17

USF - Vila Fátima

USF - Tatuapé I

Rua João Alves de Almeida, 355

Rua Prof. Carlos Brasiliense Pinto, 405 USF - Vila Industrial
USF - Tatuapé II

Rua Cândido Portinari, 425

Unidades de Urgência / Emergência
Unidade De Pronto Atendimento (UPA)
As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou prontos-socorros são
específicas para atendimento de URGÊNCIA e EMERGÊNCIA, ou seja,
atendem primeiro os pacientes que chegam com risco de morte. Sendo assim,
as consultas de rotina e procedimentos mais simples são realizadas após os
atendimentos urgentes. As UPA são garantia de atendimento para todos os
pacientes,
UPA

–

24
Piracicamirim

horas
-

Rua

Rio

por
Grande

do

dia.
Norte,

135

UPA - Vila Cristina - Rua Presidente Wenceslau Bras, 69
UPA - Vila Sônia - Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 106
UPA - Vila Rezende - Avenida Conceição, 350

Central de Ortopedia e Traumatologia (COT)
Específica para atendimentos de traumas ortopédicos, a Central de
Ortopedia e Traumatologia (COT) também é considerada pronto-socorro, com
funcionamento 24 horas por dia. Essa unidade conta com sistema de avaliação
de risco, onde as prioridades são as URGÊNCIAS e EMERGÊNCIAS. Quando
necessário, encaminha o paciente para avaliações hospitalares, cirurgias e
atendimentos específicos de ortopedia. A Central é garantia de atendimento
ortopédico imediato dos pacientes SUS.
Rua Luis de Camões, 3000 – Piracicamirim.

Serviço de Urgência Bucal (SUB)
É um serviço de atenção em saúde bucal, específico para alívio imediato
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à dor e casos de traumas e/ou acidentes.
Av. Independência, 2600/2626 – Centro
PEC
Serviços Especializados
Todas as clínicas de especialidades atendem pacientes encaminhados
pelos médicos das UBS, USF e UPA, quando necessário.
São fundamentais para diagnósticos e exames em especialidades como
dermatologia,

cardiologia,

hematologia,

odontologia,

oftalmologia,

otorrinolaringologia etc. São divididos em:

Ambulatório de Hemonoglobinopatias
Oferece tratamento multidisciplinar para pacientes com talassemia,
anemia falciforme e outros distúrbios das hemonoglobinas humanas.
Rua Sergio Cardoso, 185.

Ambulatório de Pequenas Cirurgias
Funciona na Policlínica de Santa Teresinha. conta com médicos
cirurgiões que realizam atendimento especializado nas áreas de pequenas
cirurgias, cirurgia plástica (lesões na face); cauterização de condiloma peniano,
freioplastia e postectomia.
Rua Dino Bueno, 565 – Vila Sónia.

Ambulatório Especializado em Pediatria
Também funciona na Policlínica de Santa Teresinha e atende consultas
médicas especializadas nas áreas de cardiologia e neurologia pediátrica e
pneumologia infantil.
Rua Dino Bueno, 565 – Vila Sónia.

Centro de Atenção a Saúde do Adolescente (CASAP)
O CASAP atende, diariamente, jovens entre 10 e 21 anos de idade,
indicados por outras unidades ou por procura espontânea do adolescente.
A unidade realiza, principalmente, atendimento em saúde sexual e
reprodutiva para os jovens. A recepção é feita em grupos que acolhem
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adolescentes grávidas ou aquelas que buscam por atendimento ginecológico.
Os casos que pedem maior atenção são discutidos e acompanhados por
assistente social, enfermeira e psicóloga.
Dentre as ações oferecidas pelo CASAP estão: consulta ginecológica,
obstétrica, pediátrica, nutrição e adolescentes masculinos, atendimentos social
e de enfermagem, imunização, orientação e distribuição de métodos
anticonceptivos, pílulas e camisinhas, capacitação, grupos educativos e
oficinas de gestantes, primeiros cuidados com bebês, acolhimento e cuidados
pós parto.
Rua São José, 1487 – Centro.

Centro de Atenção às Doenças Metabólicas (CADME)
Atende pessoas com doenças ou distúrbios metabólicos. Com o objetivo
de centralizar esse atendimento, a SEMS criou um espaço para consultas
médicas, promoção de palestras, reuniões e cursos sobre a importância do
tratamento e controle do diabetes e outros distúrbios.
Av. Independência, 56- Centro.

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Inaugurado em 1998, com o objetivo de ser uma alternativa ao modelo
hospitalar de tratamento para pessoas com problemas de Saúde Mental, o
CAPS atende aqueles que necessitam de acompanhamento intensivo, mas
fora do hospital, buscando o fortalecimento da autoestima, da cidadania e da
reintegração com a família. Além de consultas médicas, oferece atendimento
psicoterápico e

atividades

livres,

como: jogos,

pinturas, caminhadas,

relaxamento, mandala, oficinas (de beleza). A unidade conta com o trabalho de
uma equipe interdisciplinar formada por assistente social, psicólogos, terapeuta
ocupacional, auxiliares de enfermagem, enfermeiras, médicos, farmacêuticos,
auxiliares de limpeza, estagiários de farmácia e psicologia.
Unidade Bela Vista II
Rua Bela Vista, 665 - Independência
Ambulatórios de Saúde Mental
Unidade Vila Cristina
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Avenida Raposo Tavares, 1737
Unidade Vila Sônia
Rua Dino Bueno, 565
Unidade Infanto-Juvenil
Rua XV de Novembro, 2.517
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD)
Ambulatório, especialmente destinado ao atendimento dos dependentes
de álcool e drogas, juntamente com suas famílias.
Unidade Álcool e Droga
Rua Moacir Correa, 200 – Campestre
Casa das Oficinas
Destinada aos usuários do CAPS II Bela Vista, é um projeto de geração de
renda, onde são desenvolvidas oficinas de tecelagem, mosaico, papel
reciclado, guardanapo e pátina.O acesso ao serviço se dá via CAPS II Bela
Vista. Todo trabalho produzido é exposto na própria sede.
Rua Jane Conceição, 1744/1738.
Residência Terapêutica (RT)
O serviço foi criado após a desinstitucionalização psquiátrica (fechamento dos
Hospitais Psquiátricos). Na RT, residem pacientes psiquiátricos que são
acompanhados por equipe de enfermagem, assistente social e terapia
ocupacional.
Rua Moraes Barros, 1625 – Centro.
Consultório na Rua
O serviço tem por objetivo ampliar o acesso da população de rua e ofertar de
maneira mais oportuna atenção integral à saúde.
Rua Antonio A. de Barros Penteado, 422.

Centro de Doenças Infectocontagiosas (CEDIC)
Conta com uma equipe formada por infectologista, ginecologista,
dermatologista, pneumologista, dentista, enfermeira, assistente social e
psicólogo

para

atender,

com

exclusividade,

pacientes

com

doenças

sexualmente transmissíveis (DST/ AIDS) e outras doenças infectocontagiosas.
O CEDIC presta serviço hospitalar a pacientes com AIDS e atendimento
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domiciliar àqueles impossibilitados de locomoção.
Além das consultas, exames e fornecimento de remédios, a unidade
também realiza atividades educativas e trabalho de conscientização de jovens
e adultos.

Centro de Especialidades Médicas
Nesse espaço físico estão reunidos médicos especialistas, laboratório
de exames, farmácia central e serviço social. Sua localização, na região central
da cidade, oferece facilidade de acesso a toda população.
Trav. Newton de Almeida Mello, s/n – Centro.

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
São duas unidades de saúde destinadas ao tratamento dentário.
Realiza diagnósticos e detecção do câncer na boca, tratamento de
gengivas, cirurgias da boca, tratamento de canal e atendimento para
portadores de necessidades especiais.
Ceozinho
Funciona no mesmo prédio do CEO. É composto por profissionais
especializados no atendimento a crianças de 0 a 4 anos. Além do tratamento
que necessitam, elas também recebem orientações sobre escovação, uso do
fio dental, alimentação, combate às cáries.
CEO e Ceozinho
Av. Independência, 2600/ 2626 – Centro
CEO Dom Pedro II
Rua D. Pedro II, 627- Centro.

Centro Especializado em Saúde da Mulher (CESM)
Com objetivo de atender, exclusivamente, à saúde feminina, a unidade
oferece consultas em especialidades como mastologia (cuidados com as
mamas) e ginecologia, programa de planejamento familiar e exames
específicos.
Rua Santa Cruz, 2043 – Paulista.
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Clínica de Olhos
Exclusiva para atendimento de consultas oftalmológicas, a Clinica de
Olhos promove também encaminhamentos para cirurgias, atendimentos e
avaliações. A equipe conta com médicos oftalmologistas, enfermeira, auxiliares
de enfermagem e atendentes.
Rua Alferes José Caetano, 1453 – Centro.
Núcleo de Atenção ao Idoso (NASI)
Funciona como um serviço ambulatorial de referência às unidades da
Atenção Básica para a promoção da saúde, assistência, reabilitação e
manutenção da capacidade funcional da população idosa. Atende problemas
geriátricos

(demência,

incontinência

urinária,

osteoporose,

doença

de

Parkinson, entre outras). Conta com equipe multiprofissional nas áreas de
geriatria, enfermagem, odontologia e fisioterapia. Somente são atendidos
pacientes referenciados pela rede de Atenção Primária (UBS e USF).
Rua Dino Bueno, 565 – Vila Sonia.
Pacto pela Redução do Óbito Infantil de Piracicaba
Desde 2005, o Pacto promove ações para a diminuição dos óbitos
considerados evitáveis de crianças de até 01 ano de idade, buscando
melhorias na qualidade do pré-natal, apoiando atividades promovidas pela rede
básica. Conta, desde 2009, desenvolve o “Monitoramento de Gestantes”, com
acompanhamento periódico de gestantes, por telefone.
Rua Gomes Carneiro, 1629 – Centro.
Policlínica “Dr. Antônio Haddad Dib” Santa Teresinha
Concentra consultas e exames especializados, e pequenas cirurgias,
realizadas por médicos-cirurgiões.
Rua Dino Bueno, 565 – Vila Sônia.
Programa de Pacientes Ostomizados
A Ostomia é a intervenção cirúrgica que permite criar uma comunicação
entre o órgão interno e o externo, com a finalidade de eliminar dejetos do
organismo. Para se utilizar do programa, o usuário deve ser encaminhado
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(após a alta hospitalar) pela unidade de referência. Na clínica, o paciente
ostomizado é cadastrado, recebe cartão de identificação, tem a dispensação
gratuita de bolsas coletoras e orientações sobre a manutenção do material.
Av. Piracicamirim, 3139.
Programa de Úlceras e Feridas (PUF)
Coordenado por médicos vasculares, é um programa de referência de
Atenção Básica para os casos de usuários com feridas crônicas. Para ser
atendido no PUF, é necessário guia de referência médica.
Av. Independência, 56.
Centro de Atenção em Reabilitação Especial (Fisioterapia)
Atender portadores de deficiências diversas. Conta com equipe de
médico,

enfermeira,

psicólogo,

terapeuta

ocupacional,

fisioterapeuta,

fonoaudióloga, nutricionista e assistente social. Oferece serviço especializado,
de acordo com o problema de cada paciente.
Av. Piracicamirim, 3139 – Piracicamirim ESP.
Coordenadoria em Programas de Alimentação e Nutrição (CPAN)
Tem o papel de fazer diagnóstico da situação alimentar e nutricional da
população atendida pela Atenção Básica. A partir dos seus dados, a Rede de
Atenção Básica pode planejar ações públicas a fim de orientar sobre hábitos
alimentares dos usuários SUS.
Rua Santa Cruz, 1014 – Centro.
Hospital Dia (AME)
O Ambulatório Médico de Especialidades (AME), unidade do Governo do
Estado, foi criado para desafogar os hospitais, atendendo as chamadas
cirurgias eletivas agendadas e não urgentes. Realiza cirurgias nas seguintes
especialidades:otorrino (ouvido, nariz e garganta), dermatologia, oftalmologia e
ortopedia.
O gerenciamento do Hospital é feito pela Fundação de Desenvolvimento
da UNICAMP (FUNCAMP).
Rua Riachuelo, 1850 - Bairro Alto.
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Programa de Assistência Domiciliar (PAD)
É uma atividade complementar à rede de saúde para atender às
necessidades de pessoas acamadas, impossibilitadas de se locomover até os
postos e serviços de saúde.
Avenida Piracicamirim, 3139 – Piracicamirim.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
Específico para atendimento de emergências e urgências, com
ambulâncias que vão a qualquer ponto da cidade. Atende pelo fone 192.
Av. Dr. Paulo de Moraes, 2000 – Paulista.
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST)
É serviço voltado à saúde do trabalhador. Busca as principais causas de
doenças relacionadas às condições de trabalho. Essa unidade realiza
orientações, abertura de Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT) e
Reabilitação Profissional. Para tanto, acolhe os trabalhadores portadores de
doenças profissionais encaminhados pelo SUS ou sindicatos e oferece
assistência

médica,

tratamentos

alternativos

como

Liang

Gong,

encaminhamentos para serviços de fisioterapia entre outros.
Rua do Trabalho, 634
Vigilância Epidemiológica (VE)
A Vigilância Epidemiológica é a unidade responsável por um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores de saúde individual ou coletiva, com objetivo de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.
Rua do Trabalho, 634.
Vigilância Sanitária (VISA)
É a responsável por diminuir ou eliminar os riscos sanitários à saúde da
população.

É

essa

equipe

que

verifica

a

limpeza

de

restaurantes,supermercados e os cuidados com a produção de alimentos em
geral.
Rua do Trabalho, 634.
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Centro de Controle de Zoonoses
Trabalha para prevenir e controlar doenças como raiva, dengue, Zika,
chikungunya e doença de Chagas. Também realiza o controle de animais
domésticos

(cães

e

gatos).

Controla,

ainda,

os

chamados

animais

sinantrópicos: morcegos, pombos, ratos, mosquitos, abelhas e outros.Todo
esse trabalho é feito por meio de ações educativas. O CCZ também faz cumprir
a lei, fiscalizando e multando, quando necessário.
Rua dos Mandis, s/nº - Jupiá.
Programa Municipal de Combate à Dengue (PMCD)
Combate o mosquito transmissor da dengue em imóveis residenciais,
comerciais, terrenos e prédios públicos. Realiza arrastões nos bairros para a
retirada de criadouros de mosquitos. Desenvolve ações de educação e
mobilização social com o objetivo de combater o Aedes, mosquito selvagem
transmissor da dengue, Zika e chikungunya.
Rua dos Mandis, s/nº – Jupiá.
Canil Municipal
Faz o recolhimento e observação de animais doentes abandonados e
agressores, sem proprietários. Realiza cirurgias de castração de cães e gatos.
Possui posto fixo de vacinação contra a raiva e também conta com ações de
campanhasambulantes de vacinação contra raiva . Promove Feiras Itinerantes
para Doação de Animais. Rua dos Mandis, s/nº – Jupiá.

Central de Relacionamento com o Usuário SUS (CENTRUS)
Criada em 2007, a unidade realiza contatos telefônicos com os usuários
SUS para agendamento de consultas ou exame solicitados.
Sua missão é melhorar o relacionamento com o usuário e diminuir a
incidência de faltas nas consultas.
Av. Armando de Salles Oliveira 2056
Centro de Diagnóstico de Imagem (CDI)
Atendimentos agendados para ultrassonografia.
Av. Independência, 2600/ 2626.
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Laboratório
Realiza exames de sangue, urina e fezes.
Rua Dom Pedro I, 817 – Centro.
Laboratório de Citopatologia
Realiza exames citopatológicos (Papanicolau)
Rua Boa Morte 1171.
Farmácias
As farmácias municipais são responsáveis pela distribuição de
medicamentos gratuitos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e
também da rede particular. Os medicamentos mais comuns são para pressão
alta, diabetes, depressão, infecções, verminoses, cólicas, enxaquecas,
queimadura, inflamações, anticoncepcionais, preservativos masculinos e
psicotrópicos, todos padronizados pelo Ministério da Saúde. O usuário, ao
passar pelo atendimento médico, recebe a receita e retira o medicamento na
farmácia da rede mais próxima de sua resudência. Além destas farmácias, a
Prefeitura também conta com Farmácia de Alto Custo, em parceria com o
governo do Estado e Farmácia da Dor, exclusiva para atendimento a paciente
com câncer.
Coordenação da Assistência Farmacêutica
Rua Gomes Carneiro, 1629 – Centro
Farmácia Alto Custo – Distribuição Regional Piracicaba
Rua Visconde do Rio Branco, nº 1.625
Farmácia Alto Custo (Rede Estadual)
Rua do Trabalho, 602 – V. Independência
Endereços das Farmácias Municipais
Farmácia Ártemis
Rua Fioravante Cenedese, 881 – Centro
Farmácia Caxambu
Rua Eng.º Romano Coury, 513
Farmácia Cecap
Alameda Melvin Jones, 55
Farmácia Central
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Tv. Newton de Almeida Mello, s/nº – Centro
Farmácia Paulicéia / Coréia
Rua Santa Helena, 334
Farmácia Costa Rica
Rua Sofia, 80
Farmácia CRAB Vila Sonia
Rua: João Zem, 751
Farmácia CRAB Mario Dedini
Rua: Nadir Eraldo Stella, 137
Farmácia Esplanada
Rua Augusto Furlan, 31

Serviço de Avaliação e Controle (SAC)
É responsável por identificar e auditar as inconformidades na assistência
hospitalar e ambulatorial dos prestadores de serviços SUS. O SAC autoriza
procedimentos médicos cirúrgicos eletivos, exames e consultas não ofertadas
pela Rede Municipal de Saúde.
Tv. Newton de Almeida Mello, s/nº - Centro.
Serviço Integrado de Transportes da Secretaria da Saúde (SITSS)
Oferece transporte, quando necessário, a pacientes encaminhados para
tratamento fora do município e, no próprio município, a pacientes acamados
para os diversos procedimentos ambulatoriais ofertados pelo SUS.
Rua Benjamin Constant, 2265 – Centro.
Serviço Social
Visa fortalecer o sistema de apoio ao usuário SUS, buscando recursos
para reduzir e/ou evitar as dificuldades associadas ao restabelecimento de sua
saúde.
Tv. Newton de Almeida Mello, s/nº – Centro - 2º andar.

1.3.2. Leitos Hospitalares
É a cama numerada e identificada destinada à internação de um
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paciente, localizada em um quarto ou enfermaria, que se constitui no endereço
exclusivo de um paciente durante sua estadia no hospital e que está vinculada
a uma unidade de internação ou serviço, no sentido de atender a ambiência
hospitalar necessária para a execução do processo assistencial, qualificado e
humanizado em conformidade a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº
50/2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
O município de Piracicaba não oferece leitos próprios. Os leitos
são contratualizados conforme Portarias do Ministério da Saúde e as
necessidades e pactuações municipais.
A regulação desses leitos fica sob a responsabilidade da Central
de Regulação das Urgências (Central de Vagas) e do Serviço de Avaliação e
Controle – SAC nos casos de internações eletivas.
Atualmente, estão contratualizados 168 leitos na Santa Casa de
Misericória de Piracicaba e 115 leitos no Hospital dos Fornecedores de Cana
de Piracicaba, mais 36 leitos de UTI na Santa Casa e 31 no HFC.
Segue, abaixo, o gráfico com o

número de internações no

período de 2010 a setembro de 2017.
Gráfico 32 – Número de internações faturadas sob gestão municipal nos anos de 2010 a
setembro de 2017
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1.3.3. Recursos Humanos
Os recursos humanos da SEMS é composto por 1797 servidores da
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PMP, a saber:
Tabela 25 – Quadro Funcional da SEMS em 2017
QUADRO FUNCIONAL - 2017
Cargo
Qtd.
Cargo
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
269 MÉDICO CARDIOLOGISTA
AGENTE DE SANEAMENTO
4 MÉDICO CITOPATOLOGISTA
AGENTE DE ZOONOSE
26 MÉDICO CLINICA MÉDICA
ALMOXARIFE
13 MÉDICO DERMATOLOGISTA
ANALISTA DE LABORATORIO
15 MÉDICO DO P.S.F GENERALISTA
ASSESSOR DE GABINETE DE
1 MÉDICO DO TRABALHO
SECRETARIO
ASSESSORES ESPECIAIS
2 MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
4 MÉDICO FISIATRA
ASSISTENTE SOCIAL
10 MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
ASSISTENTES DE PESQUISA E
3 MÉDICO GINECOLOGISTA
PROMOÇÃO
ATENDENTE
38 MÉDICO HEMATOLOGISTA
AUX. ADMINISTRATIVO
3 MÉDICO INFECTOLOGISTA
AUX/TEC DE ENFERMAGEM
463 MÉDICO MASTOLOGISTA
AUX/TEC DE LABORATORIO
15 MÉDICO NEUROLOGISTA
AUX/TEC EM SAUDE BUCAL
62 MÉDICO OFTALMOLOGISTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
16 MÉDICO ORTOPEDISTA
MÉDICO
AUXILIAR DE CAMPO (SUCEM)
2
OTORRINOLARINGOLOGISTA
AUXILIAR DE FARMACIA
49 MÉDICO PEDIATRA
MÉDICO PLANTONISTA CLINICA
AUXILIAR DE OFÍCIO
1
MÉDICA
MÉDICO PLANTONISTA
AUXILIAR DE SERVICOS
1
GINECOLOGISTA
MÉDICO PLANTONISTA
BIÓLOGO
1
ORTOPEDISTA
BIOQUÍMICO
2 MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA
CHEFE DA DIV.DE ALMOX.DIS
1 MÉDICO PNEUMOLOGISTA
CHEFE DA DIV.DE CONV.E CO
1 MÉDICO PSIQUIATRA
CHEFE DE SETOR
1 MÉDICO REUMATOLOGISTA
CHEFE DO DEPTO MAT.E LOGI
1 MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
CHEFE DO N.A.A.
1 MÉDICO UROLOGISTA
CHEFE DO SETOR DE MANUTEN
1 MÉDICO VASCULAR
CHEFE SETOR VIG SANITARIA
1 MÉDICO VETERINARIO
CIRURGIÃO DENTISTA
66 MOTORISTA
CIRURGIÃO DENTISTA
7 NUTRICIONISTA
PLANTONISTA
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA
ORIENTADOR DE SERV. ALIM.
1
MEDICA E PRONTO SOCORRO
ESCOLAR
CUIDADOR EM SAÚDE MENTAL
1 ORIENTADOR PEDAGÓGICO
PROFESSOR DE EDUCACAO
DESINSETIZADOR
1
ARTISTICA
DIGITADOR
1 PSICÓLOGO
DIRETOR DO DEPTO ADM.GERA
1 RADIO OPERADOR
DIRETOR DO DEPTO FINANCEI
1 RADIOLOGISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ECOLOGO
1
SAÚDE
ELETRICISTA
1 SERVIÇOS GERAIS

Qtd.
4
1
33
3
27
3
2
1
4
23
1
2
1
3
4
8
5
18
91
2
12
26
2
7
1
3
1
2
9
71
5
1
2
1
16
3
2
1
3
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ENCARREGADO DE EQUIPE
ENCARREGADO DE SERVICO
ENFERMEIRO

2
3

SUPERVISOR
SUPERVISOR (SUCEM)
TECNICO DE LABORATORIO
124
CITOPATOLOGISTA

2
1
1

ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM
MEDICINA DO TRABALHO

2

TÉCNICO DE RAIO X

39

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR

1

TECNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

5

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
TRABALHO

1

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

7

ESCRITURARIO

34

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO DE
GESSO

11

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
PSICOLOGO
FARMACEUTICO

1

TECNICO EM MICRO INFORMATICA

1

20

7

FISIOTERAPEUTA

17

FONOAUDIOLOGO
MÉDICO ATENDIMENTO DOMICILIAR
CLINICA MÉDICA
MÉDICO AUDITOR

4

TELEFONISTA
TELEFONISTA AUXILIAR DE
REGULAÇÃO MÉDICA - TARM
TERAPEUTA OCUPACIONAL

11

1

ZELADOR

1

6

3
TOTAL 1797

O organograma da SEMS está constituído de modo descentralizado,
sendo estruturado por Coordenadorias que, por sua vez, são compostas por
Unidades de Atenção Básica, Serviços Especializados Ambulatoriais, Serviços
de Especialidades, Farmácias, Unidades de Atenção à Urgência e Emergência,
cada qual com sua chefia administrativa.
Até o momento é aplicado de maneira informal. Pretende-se, para o
próximo quadriênio, implatá-lo oficialmente, incluindo o plano de cargos e
salários.
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Figura 7. Organograma da Secretaria Municipal De Saúde

100

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo - Brasil

1.4. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS
O objetivo da RAS, definido na Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de
2010, é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde, com
provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e
humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de
acesso, equidade, eficácia clínica, sanitária e eficiência econômica. São
sistemas integrados, que se propõem a prestar atenção à saúde no lugar certo,
no tempo certo, com qualidade certa, com o custo certo e com
responsabilização sanitária e econômica por uma população adscrita.
As redes caracterizam-se pela formação de relações horizontais entre os
diversos pontos de atenção.

1.4.1. Rede Cegonha
Consiste em estratégia do Ministério da Saúde que visa
implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao
planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e
ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.
Tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde maternoinfantil. Em Piracicaba, foi estruturada conforme a Portaria MS/GM 1.459, de
24/06/2011. Pactuada junto a CIR , é parte integrante da RRAS 14.
A Rede Cegonha tem como princípios:
I - O respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos;
II - O respeito à diversidade cultural, étnica e racial;
III - A promoção da equidade;
IV - O enfoque de gênero;
V - A garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de
mulheres, homens, jovens e adolescentes;
VI - A participação e a mobilização social; e
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VII - A compatibilização com as atividades das redes de atenção à
saúde materna e infantil em desenvolvimento nos Estados.
A Rede Cegonha organiza-se a partir de quatro (4) componentes:
I - Pré-Natal
II - Parto e Nascimento
III - Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança
IV - Sistema Logístico: Transporte Sanitário e Regulação.
Linha de cuidado na atenção integral à saúde da Criança:
•

Manter o coeficiente de mortalidade infantil abaixo de 10 por mil
nascidos vivos.

•

Incorporar o atendimento prioritário às crianças de 0 a 5 anos na
rotina da rede de Atenção Básica.

•

Acompanhar, de maneira diferenciada, conforme protocolo de
puericultura do município, toda criança menor de 01 ano de idade,
considerada de médio ou alto risco.

•

Ampliar o atendimento de criança portadora de Asma, além de
manter o fornecimento de medicações profiláticas em uso.

•

Manter o fornecimento da fórmula infantil alternativa ao leite materno,
até os 6 meses de vida, aos bebês de alto risco para mortalidade, de
acordo com o protocolo próprio.

•

As consultas para acompanhamento mensal do desenvolvimento da
criança no 1º ano de vida são agendadas com prioridade, sendo a 1ª
consulta agendada pela própria maternidade onde foi realizado o
parto.
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Promoção da atenção integral da mulher
•

Atingir 40% de cobertura dos exames de papanicolau na rede
municipal de atenção básica.

•

Sistematizar coleta de papanicolau com ações educativas.

Prevenção DST/AIDS e Planejamento Familiar
•

tratar 100% das lesões precursoras do câncer ginecológico

•

Ampliar o programa de planejamento familiar em 100% das unidades
da AB.

•

Oferecer todos os métodos contraceptivos.

Promoção da saúde do adolescente e jovem de forma aticulada com
outras políticas intersetoriais
Tabela 26. Pactuação hospitalar

LEITOS

Hospital
Santa Casa
Fornecedores Misericórdia de
de Cana
Piracicaba

Leitos Obstétricos

14

0

Leitos GAR

4

5

UCI - Neonatal

4

1

UCI Canguru

3

0

UTI Neonatal

5

8

UTI Pediátrica

1

0

UTI GAR

1

3

1.4.2. Rede de Atenção a Urgências e Emergências – RUE
Piracicaba implanta a RUE conforme a Portaria GM/MS Nº 1.600 de
07/07/2011, a qual reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e
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institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS.
Buscando sempre o acolhimento com classificação de risco e
resolutividade, a organização da Rede de Urgência e Emergência (RUE), tem a
finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde da RRAS 14
– Piracicaba, com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e
integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de
saúde, de forma ágil e oportuna.
São componentes e interfaces da Rede de Atenção às Urgências e
Emergências no município:Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde:
•

Interface com as Secretarias de Educação, Trânsito e Transportes,
Centro de Referência à Saúde do Trabalhador (CEREST), Vigilância
Epidemiológica e Vigilância Sanitária, articulados ao Comitê Gestor
de Atenção às Urgências Municipal e Regional, conforme demanda.

•

Projeto SAMU na Escola.

Atenção Básica em Saúde:
Piracicaba conta com 72 Unidades Básicas de Saúde sendo 52 ESF, 09
CRAB e 11 UBS, estando 47 unidades com PMAQ. Tem como objetivo, no
quadriênio 2018-2021: Alcançar adesão de 100% das unidades básicas ao
PMAQ.
•

Capacitação das equipes para o acolhimento por classificação de
risco em demanda espontânea e atendimento de urgências de baixa
complexidade.

•

Encaminhamento adequado dos casos de maior complexidade,
utilizando a Central de Regulação SAMU-192, com seus fluxos e
processos. Construção dos respectivos indicadores para avaliação
trimestral de resultados acompanhados através do Comitê Gestor
das Urgências Municipal.

•

Adequação

dos

processos

para

Alta

Responsável.

A

alta

responsável consiste no processo de planejamento e transferência
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do cuidado de uma unidade de saúde (hospitalar ou ambulatorial)
para outra(s), de modo a propiciar a continuidade do cuidado por
meio de: I) orientação de usuários e familiares/cuidadores,
reforçando a autonomia do sujeito, proporcionando o autocuidado; II)
articulação com os demais pontos de atenção das Redes de
Atenção à Saúde, em particular a Atenção Básica; e III) implantação
de mecanismos de desospitalização, visando alternativas às práticas
hospitalares, como as de cuidados domiciliares pactuados nas
Redes de Atenção à Saúde.
•

Construção de indicadores para avaliação da alta responsável com
acompanhamento

trimestral

através

do

Comitê

Gestor

das

Urgências Municipal.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192
Para a qualificação do SAMU-192 Piracicaba no Ministério da Saúde é
necessário

regularizar a regionalização e oferecer novos serviços aos

municípios, além do atendimento secundário. Oferecer educação permanente
em serviço com o Núcleo de Educação em Urgência - NEU para todos os
municípios que aderirem à regionalização e a regulação médica - 192 para os
que optarem pela base descentralizada e USB.
Municípios que aderiram à regionalização SAMU-192-Piracicaba: Águas
de São Pedro, Charqueada, Capivari, Elias Fausto, Rafard, Rio das Pedras,
Saltinho, Santa Maria da Serra e São Pedro, deverão fazer nova adesão em
virtude da troca de gestores.
Para o próximo quadriênio, são objetivos relativos ao SAMU:
•

Expansão da frota para os municípios que aderirem a base
descentralizada;

•

Ampliação da frota com 2 (duas) viaturas de suporte básico - USB e
01 (uma) viatura de suporte avançado - USA, junto ao Ministério da
Saúde - MS. Hoje o município de Piracicaba tem habilitado pelo MS
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01 USA e 04 USB, e 02 USB não habilitadas pelo MS totalmente
financiadas pelo município;
•

Ampliação e reforma da Central de Regulação 192 e base central.
Projeto enviado ao MS com diligência para adequações. Valor de
investimento pelo MS será de R$350.000,00 (trezentos e cincoenta
mil reais);

•

Reformulação do Sistema de rádio comunicação, alterando para
digital e telefonia;

•

Renovação da frota pelo MS está sendo aguardada. A última viatura
recebida foi em 2013 e, nesses últimos anos, as condições vem
ficando cada dia mais precárias, sendo que

as viaturas

em

funcionamento acarretam alto custo de manutenção e desequilibram
o sistema de atendimento. Devido a avarias mecânicas frequentes,
dificilmente se consegue manter o número de viaturas estabelecido
em 06 USB e 01 USA, por período. Desse contingente, apenas 01
viatura é de procedência do MS e, frequentemente, se encontra
baixada por avaria mecânica. Estamos realizando o passo a passo
exigido pelo MS para desfazimento das viaturas inoperantes e das
que não justifica o conserto, em razão de custo beneficio;
•

Aquisição anual de 01 viatura pelo município e solicitação de
renovação de frota junto ao MS, conforme legislação vigente;

•

Manter viaturas de reserva para suprir o sistema, em eventuais
problemas mecânicos, e ter a possibilidade de atender eventos e
ocorrências fora do município, sem prejuízo do sistema;

•

Estabelecer manutenção preventiva e corretiva dentro da SEMS,
visando

conservação

e

agilização

dos

possíveis

consertos,

diminuindo custo e tempo da viatura fora do sistema;
•

Manter interrelação com os órgãos de segurança pública;

•

Revisar o Plano Municipal de Desastre;
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•

Elaborar a descrição dos processos e fluxos, assim como a
construção de novos indicadores ( operacionais, de qualidade e de
resultados);

•

Realizar revisão de prontuários e reuniões mensais de discussão de
casos;

•

Criar centro de custos no setor;

•

Redefinir diretrizes administrativas para suporte efetivo às ações
assistenciais;

•

Definir e implantar novas diretrizes operacionais de regulação do
SAMU;

•

Manter quadro de pessoal em número adequado, devidamente
qualificado e valorizado;

•

Criar cultura organizacional de qualidade e segurança;

•

Realizar

a

revisao

,

armazenamento

e

dispensação

de

medicamentos, materiais e insumos;
•

Realizar a revisão da higienização e esterilização de material;

•

Implementar a atuação da Comissão de Controle de Infecção
Instituciional;

•

Implantar o Regimento Interno do SAMU;

•

Providenciar a aquisição de equipamentos para reposição.

Central De Regulação Das Urgências - 192
Definição: Estrutura física constituída por profissionais (médicos,
telefonistas auxiliares de regulação médica e rádio-operadores) capacitados
em regulação dos chamados telefônicos que demandam orientação e/ou
atendimento de urgência, por meio de uma classificação e priorização das
necessidades de assistência em urgência, além de ordenar o fluxo efetivo das
referências e contrarreferências dentro de uma Rede de Atenção.
A Central de Regulação das Urgências – 192 é o espaço setorizado em
regulação médica de APH primário e secundário onde:
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•

Na regulação primária, as solicitações (de via pública, domicílio,
empresa, entre outros) que entram pelo número nacional 192, são
acolhidas pelos TARM, analisadas pelo médico regulador que define
o recurso necessário (orientação, envio de USB, USA ou UR),
direciona para o destino mais apropriado ao caso e monitora o
atendimento até a chegada ao destino. O radio-operador realiza o
controle da frota, de acordo com o estabelecido pelo médico
regulador.

•

Na regulação secundária, as solicitações originam de unidades préhospitalares ou hospitalares de usuários que já receberam o primeiro
atendimento e avaliação médica e necessitam de transferência para
unidades de maior recurso ou para realizar exames e avaliações
com especialistas. Todas essas solicitações são analisadas por um
médico que avalia e distribui de acordo com a capacidade instalada,
podendo utilizar o conceito de vaga zero.

•

A Regulação Médica das Urgências, operacionalizada através das
Centrais de Regulação Médica de Urgências, é um processo de
trabalho através do qual se garante escuta permanente pelo Médico
Regulador, com acolhimento de todos os pedidos de socorro que
acorrem à central e o estabelecimento de uma estimativa inicial do
grau da urgência de cada caso, desencadeando a resposta mais
adequada

e

equânime

a

cada

solicitação

monitorando,

continuamente, a estimativa inicial do grau de urgência, até a
finalização do caso e assegurando a disponibilidade dos meios
necessários para a efetivação da resposta definitiva, de acordo com
grades de serviços previamente pactuadas, pautadas nos preceitos
de regionalização e hierarquização do sistema.
•

Na Central de Regulação das Urgências – 192 do município de
Piracicaba está inserido o serviço de regulação dos leitos de
urgência, que realiza a regulação secundária e administra a
contratualização dos leitos de urgência do município, de acordo com
108

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo - Brasil

o pactuado pela PPI estadual.
•

As solicitações de internação de urgência do município e as de alta
complexidade ( exceto grande queimado e vascular),

pactuadas

pela PPI da Microrregião, são reguladas por médico da Central de
Regulação das Urgências, que define a prioridade, o tipo de leito e o
transporte necessários, autorizando a internação em um dos
hospitais de referência do município ( atualmente Santa Casa de
Misericórdia e Hospital dos Fornecedores de Cana). Os casos que
extrapolam a capacidade instalada são redirecionados para a
CROSS ( Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) e
os casos de alta complexidade não existentes em Piracicaba
(queimados e vascular) são solicitados para a CROSS pelo
município de origem. Em alguns casos, o médico regulador faz uso
da “vaga zero” ( prerrogativa do regulador enquanto autoridade para
alocar pacientes dentro do sistema, garantindo atendimento na
urgência, mesmo nas situações onde não existam leitos vagos para
internação, mas exista o recurso necessário para o atendimento,
comunicando sua decisão ao médico assistente da porta de
urgência). Os transportes de UTI da microrregião são realizados pela
USA de Piracicaba, conforme pactuação em CIR e Convênio de
Cooperação Mútua Intermunicipal, assinado pelos municípios,
conforme Lei nº 8193, de 14 de maio de 2015, a qual autoriza o
município de Piracicaba, por intermédio da SEMS, a firmar
convênios de cooperação mútua intermunicipal com os municípios
da

região

de

Piracicaba,

visando

implementar

atendimento

regionalizado aos usuários que necessitem do SAMU – 192 e dá
outras providencias, o que também caracteriza, de forma parcial, a
regionalização do SAMU. Em agosto de 2017, a Central de
Regulação das Urgências iniciou a avaliação, “in loco”,

por um

profissional médico, das solicitações de internação, no período da
manhã, facilitando a priorização dos casos, especialmente os de
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UTI. Esse profissional médico tem autonomia para intervir, em
conjunto com o médico plantonista da UPA, na condução do caso,
seja realizando exame físico, procedimentos invasivos, prescrição de
medicação, solicitação de exames , cancelamento ou solicitação de
internação. A Central de Regulação possui processos definidos para
o atendimento do AVC – Acidente Vascular Cerebral

e IAM,

conforme legislação e fluxos das linhas de cuidado da urgência. Nos
casos de AVC em janela para trombólise, estes são priorizados pela
Central e encaminhados para a Santa Casa de Piracicaba que,
atualmente, é a referência habilitada para trombólise no município (O
HFC está em processo de habilitação). Nos casos de IAM, está em
implantação o projeto “ Infarto SAMU-192” para continuar a parceria
existente entre o grupo EMCOR – Emergência do Coração da Santa
Casa Piracicaba e a Rede Pública de Piracicaba, para avaliação e
tratamento de infarto na cidade e região, regulados pelo SAMU,
com o objetivo de avaliar dúvidas de ECG – Eletrocardiiograma e
liberação de dosagem de troponina via SAMU para pacientes com
dor torácica e ECG não diagnóstico, de acordo com fluxograma
definido. A informatização da Central está parcialmente concluída,
aguardando implantação, em parte, do serviço de regulação de leitos
de urgência e

,também, a instalação do CAD-SUS – Cadastro

Nacional SUS.

Proposta:
•

Implantar um complexo regulador municipal como estratégia para
regular a oferta e a demanda em saúde, de maneira articulada e
integrada, organizando o conjunto de ações da Regulação do
Acesso da Assistência.

Núcleo de Educação em Urgências - NEU
Definição: “ Os Núcleos de Educação em Urgências devem se organizar
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como espaços de saber interinstitucional de formação, capacitação, habilitação
e educação continuada de recursos humanos para as urgências, sob a
administração de um conselho diretivo, coordenado pelo gestor público do
SUS, tendo como integrantes as secretarias Estaduais e Municipais de saúde,
hospitais e serviços de referência na área de urgência, escolas de bombeiros e
polícias, instituições de ensino superior, de formação e capacitação de pessoal
na área da saúde, escolas técnicas e outros setores que prestam socorro à
população, de caráter público ou privado, de abrangência municipal, regional
ou estadual.” – Portaria GM/MS n° 2048 de 05 de novembro de 2002).
O NEU, anteriormente composto por 01 Coordenador enfermeiro, 01
médico, 01 Técnico de enfermagem e 01 administrativo, sofreu alterações no
decorrer do período e, atualmente, encontra-se composto por 01 Coordenador
enfermeiro e 01 médico. Continua desempenhando treinamento admissional
dos integrantes do SAMU conforme demanda, treinamentos para atualizações,
processos e fluxos das linhas de cuidado da urgência , suporte para
informatização da Central, entre outros. Tem como proposta, a expansão para
atuação, em todos os pontos de atenção às urgências, formação de instrutores
e multiplicadores, assim como implantação de laboratório de habilidades e
simulação. Estabelecimento de parceria com universidades locais para
desenvolvimento de plataforma EAD Educação à Distância, bem como
ampliação do quadro de colaboradores.
Para efetivação das propostas, será necessário:
•

A aquisição de materiais e equipamentos para completar os que já
estão em uso e a alteração da estrutura, que já está contemplada na
reforma por ocasião da regionalização;

•

Reiniciar e aprimorar o Projeto SAMU nas escolas (divulgação de
informações de como utilizar o serviço, inibir trotes e preparar a
população para realizar primeiros socorros até a viatura chegar,
cada fase de acordo com a faixa etária). Esse projeto foi
implantado, oficialmente, em 2004 ,após aprovação, em 2003, do
Conselho Municipal de Saúde. Descontinuado em 2010, em razão
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de contenção de despesas. Reforçando essa necessidade, está o
aumento significativo no número de trotes observado pela análise
das estatísticas do serviço e veiculado pela mídia, e pela observação
da inexistência de medidas de suporte à vida pelo leigo, quando a
viatura chega no local;
•

Ampliar e valorizar as atividades de ensino no serviço, campo de
estágio e residência médica;

•

Avançar na descrição dos processos e fluxos, assim como a
construção de novos indicadores (operacionais, de qualidade e de
resultados);

•

Adequar os protocolos nacionais de Suporte Básico de Vida - SBV e
Suporte Avançado de Vida - SAV à realidade local;

•

Iniciado em outubro de 2017,

a realização de um trabalho de

Coaching

relação

para

trabalhar

a

interpessoal

com

os

colaboradores e, posteriormente, com as lideranças, viabilizado pela
SEMAD E SEMS , com projeção para continuidade em 2018;
•

Instituir comissão de revisão de prontuários e reunião mensal para
discussão de casos;

•

Promover a oferta

de exercício físico regular aos integrantes do

SAMU, através de parceria com orientador físico e criação de
espaço adequado nas dependências da própria Unidade.

Força Nacional de Saúde do SUS
Criada em novembro de 2011, a Força Nacional do Sistema Único de
Saúde (SUS) é formada por profissionais de saúde voluntários das mais
diversas áreas, que são deslocados para agir no atendimento às vítimas de
desastres naturais, calamidades públicas ou situações de risco epidemiológico
e desassistência, quando for superada a capacidade de resposta do estado ou
município.
Quando há a necessidade de atuação da Força Nacional do SUS, o
Ministério da Saúde possui um plano de ação, entre dezembro e março, para
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acionar esses profissionais voluntários, que estarão de sobreaviso alternando,
semanalmente, a região da equipe que será mobilizada.
Em Piracicaba ela é coordenada pela Defesa Civil.

Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h)
O município de Piracicaba conta com 4 UPA 24hs, habilitadas pelo MS
em diversos portes, e a Central de Ortopedia e Traumatologia – COT, que
atende as urgências em ortopedia e não é reconhecida pelo MS como UPA
24hs. Tem a finalidade de atendimento em saúde de complexidade
intermediária e deve compor uma rede organizada, em conjunto com a Atenção
Básica de Saúde e a Rede Hospitalar. Caracteriza-se em estabelecimento
autônomo, não pertencente a um hospital, destinado à assistência aos
pacientes acometidos por quadros de urgência e emergência, realizando o
atendimento inicial, estabilizando o paciente e definindo o encaminhamento
responsável. As UPA funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e
podem resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e
febre alta, fraturas, cortes e outros.
•

UPA Dr. Alfredo José de Castro Neves - Vila Rezende - Porte I:
relatório

de

visita

técnica

nº032/2014/CGUE/DAHU/SAS/MS.

Necessita de reforma e ampliação – 2016.
•

UPA Nestor Longato - Vila Sônia - Porte II: relatório de visita
técnica nº032/2014/CGUE/DAHU/SAS/MS. Necessita de reforma e
ampliação – 2016.

•

UPA Frei Sigrist - Vila Cristina -

Porte II: Sem condições de

reforma e ampliação, foi solicitada a construção de nova unidade
para substituição. Projeto em andamento junto ao MS para capitação
de recurso federal de R$ 4.000.000;00 (quatro milhões de reais) e
contrapartida do município. Já liberada a 1ª parcela de 10%.
Após construção transformar em Porte III.
•

UPA Dr. Fortunato Losso Neto - Piracicamirim - Porte III: relatório
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de visita técnica nº032/2014/CGUE/DAHU/SAS/MS. Necessita de
reforma e ampliação – 2016.
•

Central de Ortopedia e Traumatologia - COT 24 hs: Proposta de
UPA Especializada Tipo II. Encaminhados documentos ao MS para
estudo. Não se encaixa na linha de cuidado do trauma.

Tabela 27. Acolhimento nas UPA – Ano 2016
Tabela de Acolhimento realizdo na UPA Fortunato Losso Neto - Piracicamirim ano de 2016
Período
Azul
Verde Amarelo Vermelho Preto Total Media Mês Média Dia %periodo
331
6.351 1.234
177
25 8.118
676,50
22,24
5,53
0h às 6hs
8.503 35.662 4.768
281
60 49.274 4.106,17
135,00
33,59
6hs às 12hs
4.983 37.666 5.472
433
39 48.593 4.049,42
133,13
33,12
12 hs às 18 hs
4.474 30.237 5.543
442
33 40.729 3.394,08
111,59
27,76
18 hs às 0 h
18.291 109.916 17.017
1.333
157 146.714 12.226,17
401,96
100,00
Total
% Classificação de Risco
12,47
74,92 11,60
0,91
0,11

Tabela de Acolhimento realizdo na UPA Frei Sigrist - Viala Cristina ano de 2016
Período
Azul Verde Amarelo Vermelho Preto Total Media Mês Média Dia %periodo
463
5.938
853
376
20 7.650
637,50
20,96
4,87
0h às 6hs
11.824 40.812 2.903
820
51 56.410 4.700,83 154,55
35,89
6hs às 12hs
8.137 39.216 3.566
1.239
35 52.193 4.349,42 142,99
33,21
12 hs às 18 hs
7.063 28.535 4.000
1.285
25 40.908 3.409,00 112,08
26,03
18 hs às 0 h
27.487 114.501 11.322
3.720
131 157.161 13.096,75 430,58
100,00
Total
% Classificação de Risco
17,49
72,86 7,20
2,37 0,08

Tabela de Acolhimento realizdo na UPA Nestor Longato - Vila Sônia ano de 2016
Período
Azul Verde Amarelo Vermelho Preto Total Media Mês Média Dia %periodo
187
5.353
799
138
7 6.484
540,33
17,76
4,96
0h às 6hs
6.106 35.586 2.724
198
16 44.630 3.719,17 122,27
34,13
6hs às 12hs
4.833
35.042
3.751
314
17
3.663,08
120,43
33,62
12 hs às 18 hs
43.957
3.655 27.592 4.026
408
14 35.695 2.974,58
97,79
27,30
18 hs às 0 h
14.781 103.573 11.300
1.058
54 130.766 10.897,17 358,26
100,00
Total
% Classificação de Risco
11,30
79,20 8,64
0,81 0,04
Período
0h às 6hs
6hs às 12hs
12 hs às 18 hs
18 hs às 0 h
Total
% Classificação de Risco

Tabela de Acolhimento realizdo na UPA Alfreto Cartro Neves ano de 2016
Azul Verde Amarelo Vermelho Preto Total Media Mês Média Dia %periodo
160
2.928
815
205
18 4.126
343,83
11,30
4,74
5.749 21.477 2.925
317
51 30.519 2.543,25
83,61
35,07
3.663 21.060 3.922
477
37 29.159 2.429,92
79,89
33,50
2.470 16.892 3.396
440
30 23.228 1.935,67
63,64
26,69
12.042 62.357 11.058
1.439
136 87.032 7.252,67 238,44
100,00
13,84
71,65 12,71
1,65 0,16
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Período
0h às 6hs
6hs às 12hs
12 hs às 18 hs
18 hs às 0 h
Total
% Classificação de Risco

Tabela de Acolhimento realizdo na COT ano de 2016
Azul Verde Amarelo Vermelho Preto Total Media Mês Média Dia %periodo
510
1.305
332
25
0 2.172
181,00
5,95
2,61
18.528 11.522 1.198
131
0 31.379 2.614,92
85,97
37,69
10.505 14.652 2.206
157
0 27.520 2.293,33
75,40
33,06
7.580 12.133 2.320
145
0 22.178 1.848,17
60,76
26,64
37.123 39.612 6.056
458
0 83.249 6.937,42 228,08
100,00
44,59
47,58 7,27
0,55 0,00

Fonte Olostech
Gráfico 33. Acolhimento por Classificação de Risco UPA/COT - 2016

Acolhimento por Classificação de Risco nas UPAs e COT - 2016
1%
10%

0%

18%
Azul
Verde
Amarelo
Vermelho
Preto

71%

Uma das diretrizes da UPA 24 hs é o Acolhimento por Classificação de
Risco sendo, também, um dos parâmetros para dimensionamento do porte da
unidade e um dos dados de monitoramento do MS, através do faturamento sob
o código 03.01.06.011-8.
Classificação de Risco: ferramenta de apoio à decisão clínica, no
formato de protocolo, com linguagem universal para as urgências clínicas e
traumáticas, que deve ser utilizado por profissionais (médicos ou enfermeiros)
capacitados, com o objetivo de identificar a gravidade do paciente e permitir o
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atendimento rápido, em tempo oportuno e seguro, de acordo com o potencial
de risco e com base em evidências científicas existentes;
Acolhimento: diretriz da Política Nacional de Humanização - PNH que
determina o cuidado do paciente que envolva a sua escuta qualificada e o
respeito às suas especificidades, com resolutividade e responsabilização;
Nas tabelas acima, podemos observar o volume de atendimento nas
UPA e, o que nos chama a atenção, é a proporção de acolhimentos de baixa
gravidade que podem ser resolvidos na Atenção Primária, sendo que,

os

horários de maior frequência, são os de funcionamento das Unidades Básicas.
Há necessidade de inversão do modelo de atendimento, através da
orientação e direcionamento desses usuários, bem como ampliação da oferta
na Atenção Básica.
Para atender a legislação, a inclusão do Assistente Social nas UPA é
imprescindível e pode ser utilizada como facilitador do direcionamento do
usuário para a AB.
Reformulação do Sistema de RX para sistema digital nas 4 UPA e para a
COT.
Aquisição de equipamentos médicos e cirúrgicos para reposição
(aparelho de ECG, cardioversor, oximetro de pulso, entre outros).Porta de
Entrada:

•

Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba - Hospital Tipo I

•

Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - Hospital Tipo II

•

Hospital Regional - Hospital Geral

Leito de Retaguarda:

• Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba - Hospital Tipo II :
•

Proposta de 5 (cinco) leitos novos e qualificação de

5 (cinco)

leitos de retaguarda. Total: 10 (dez) leitos de retaguarda.
• Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - Hospital Tipo II :
•

Proposta de 05 leitos novos e qualificação de 05 - Total 10 leitos
de retaguarda.

116

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo - Brasil

• Hospital Regional (aguardando início das atividades):
•

Hospital Geral - 84 leitos novos de retaguarda.

Leitos de Cuidados Prolongados

•

Não há interesse dos hospitais do município em qualificar leitos de
cuidados prolongados.

Leitos de UTI

•

Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba - Hospital Tipo II qualificar 13 leitos.

•

Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - Hospital Tipo II qualificar 15 leitos de UTI.

•

Hospital Regional - Hospital Geral - Criar 30 novos leitos de UTI.

Linha do Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio - UCO
•

Protocolo implantado com fluxograma.

•

Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba - Já habilitado desde
fevereiro de 2014. Portaria SAS 125 de 25/02/2014 com 6 (seis)
leitos SUS.

•

Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - Há interesse em
habilitar 4 (quatro) leitos - em processo de habilitação.

Linha de Cuidado do Acidente Vascular Cerebral - UAVE
•

Protocolo implantado com fluxograma e realizado capacitação
integrada com a Santa Casa, SAMU 192 e UPA e orientação da
população através da mídia.

•

Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba - habilitada como Centro
de Atendimento de Urgências aos pacientes com AVC no âmbito do
SUS. Tipo I – Através da Portaria GM/SAS n 1164 de 21/09/2016.

•

Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba – Aguardando
habilitação pelo MS como Centro de Atendimento de Urgências aos
pacientes com AVC no âmbito do SUS. Tipo I .
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Trauma
•

Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba - habilitar como Centro de
Trauma Tipo II – aguardando projeto da instituição.

•

Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba – aguardando
habilitação do MS como Centro de Trauma Tipo I.

•

Hospital Regional - Hospital Geral -Proposta Centro de Trauma Tipo
III.

Assistência Domiciliar
O PAD - Programa de Assistência Domiciliar já é desenvolvido no
município há 20 anos, com recursos próprios.
Piracicaba aderiu ao Programa Melhor em Casa. Consiste na
assistência domiciliar à pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou
definitivas para se locomover do espaço da residência até uma unidade de
saúde ou,

ainda, para pessoas que estejam em situação

cuja

atenção

domiciliar é mais indicada para seu tratamento. O projeto, enviado ao MS, foi
aprovado e aguarda publicação da habilitação de 03 (três) equipes
multiprofissional de assistência domiciliar – EMAD. O município receberá verba
para custeio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)/mês por equipe. O Melhor
em Casa representa um avanço para todo o sistema público de saúde, já que
ajuda a desocupar os leitos hospitalares, proporcionando um melhor
atendimento e regulação do serviço de urgência dos hospitais.

Tabela 28. Metas PAD

METAS
Solicitar o repasse de verba para as equipes do SAD – Serviço de
Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria
nº 963, de 27 de maio de 2013 e Portaria nº 1505, de 24 de julho de
2013.
Contratar quatro enfermeiros para as equipes de Atenção Domiciliar,

PERÍODO
2018 - 2018

02 Enfermeiros
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conforme preconiza o Programa Melhor em Casa, do Ministério da
Saúde, a fim de garantir o repasse de verbas.
Aumentar a carga horária da nutricionista para 30 horas semanais,
conforme preconiza o Programa Melhor em Casa, do Ministério da
Saúde, a fim de garantir o repasse de verbas.
Contratar três fisioterapeutas para atender pacientes demandados
das USF
Contratar 01 (um) fonoaudiólogo de 20 a 30 horas semanais.

para 2018 e 02
para 2019
2018
2018

2018 - 2019

Contratar 01 (um) psicólogo de 20 a 30 horas semanais.

2018

Garantir a permanência de 04 (quatro) veículos, diariamente, para o
atendimento domiciliar.
Aumentar a frota de 04 ( quatro) para 05 (cinco) veículos, a fim de
garantir as visitas de todos os profissionais.
Viabilizar politicas públicas que garantam o acesso à dieta
industrializada para os pacientes em uso de catéter nasogástrico ou
por gastrostomia, a fim de combater a desnutrição do paciente
acamado.
Manter e ampliar parceria com a Saúde Bucal do Município para o
atendimento aos pacientes acamados.
Identificar e estabelecer contatos com a Sociedade Civil Organizada,
principalmente às ligadas aos idosos, a fim de manter parcerias para
atender as necessidades dos pacientes acamados e familiares.

2018
2018

2018 - 2020

2018

2018-2020

Urgências Psiquiátricas
Foi desenvolvido protocolo de atenção às urgências psiquiátricas entre a
RAPS – Rede de Atenção Psicossocial, SAMU 192 e UPA.
1.4.3. Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
O conceito relativo à população com algum tipo de deficiência tem
evoluído com o passar dos tempos acompanhando as mudanças ocorridas na
sociedade e as próprias conquistas alcançadas por esta. O conceito atual
inova, ao menos, em dois aspectos: amplia a abrangência, isto é, mais
pessoas podem ser consideradas com deficiência e reduz o foco na pessoa
e amplia o foco nos impedimentos da sociedade.
Por isso “Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o
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pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por
todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por
causa de sua deficiência.” (Artigo 4 – obrigações gerais).
Os dados do IBGE, Censo Demográfico de 2010, permite a elaboração
da seguinte tabela, para o município de Piracicaba e para a microrregião
correspondente:
Tabela. 29. Distribuição da população

SITUAÇÂO

PCDs

PSDs

SEM DECL

TOTAL

POPULAÇÃO

75.217

289.207

147

364.571

%

20,63

79,33

0,04

100,00

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010
Diretrizes
I -Respeito aos direitos humanos, com garantia de autonomia,
independência e de liberdade às pessoas com deficiência para
fazerem as próprias escolhas;
II - Promoção da equidade;
III -Promoção do respeito às diferenças e aceitação de pessoas com
deficiência, com enfrentamento de estigmas e preconceitos;
IV -Garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando
cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica
interdisciplinar;
V - Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas;
VI - Diversificação das estratégias de cuidado;
VII -Desenvolvimento de atividades no município, que favoreçam a
inclusão social, com vistas à promoção de autonomia e ao exercício
da cidadania;
VIII -Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com
participação e controle social dos usuários e de seus familiares.
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Objetivos gerais
I - Democratizar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com
deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva, ou
estável; intermitente ou contínua no SUS;
II - Promover a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, física,
intelectual, ostomia e com múltiplas deficiências e suas famílias aos
pontos de atenção; e
III - Garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção da rede
de saúde no município, qualificando o cuidado, por meio do
acolhimento e classificação de risco.

Objetivos específicos
I - Promover cuidados em saúde, especialmente, dos processos de
reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas
deficiências;
II - Desenvolver ações de prevenção e de identificação precoce de
deficiências na fase pré, peri e pós-natal, infância, adolescência e
vida adulta;
III - Ampliar a oferta de Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de
Locomoção (OPM);
IV - Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com deficiência,
por meio do acesso ao trabalho, à renda e à moradia solidária, em
articulação com os órgãos de assistência social;
V - Promover mecanismos de formação permanente para profissionais
de saúde;
VI - Desenvolver ações intersetoriais de promoção e prevenção à saúde,
em parceria com organizações governamentais e da sociedade civil;
VII - Produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas, medidas
de prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede, por meio
de cadernos, cartilhas e manuais;
VIII - Regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da Rede
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de Cuidados à Pessoa com Deficiência; e
IX - Construir indicadores capazes de monitorar e avaliar a qualidade dos
serviços e a resolutividade da atenção à saúde.
Componentes da rede de cuidados à pessoa com deficiência
Considerando a necessidade de que o SUS ofereça uma rede de
serviços de reabilitação integrada, articulada e efetiva, nos diferentes pontos
de atenção, para atender às pessoas com demandas decorrentes de
deficiência, e a necessidade de ampliar e diversificar os serviços do SUS,
para a atenção às pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual,
visual, ostomia e múltiplas deficiências, elaborou-se um plano com vistas a
estruturar a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência que deve ser
estruturada a partir dos seguintes componentes:
I - Atenção Básica;
II- Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual,
Visual, Ostomia, Múltiplas Deficiências e Cuidados Odontológicos; e
III- Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência.
Os componentes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência serão
articulados entre si, de forma a garantir a integralidade do cuidado e o acesso
regulado a cada ponto de atenção e/ou aos serviços de apoio, observadas as
especificidades inerentes e indispensáveis à garantia da equidade na atenção a
esses usuários, quais sejam:
I - acessibilidade
II - comunicação
III - manejo clínico
IV - medidas de prevenção da perda funcional, de redução do ritmo da
perda funcional e/ou da melhora ou recuperação da função e
V - medidas da compensação da função perdida e da manutenção da
função atual.
Para melhor operacionalização dessa rede, se torna necessário a
intersetorialidade entre as demais esferas de atendimento público tais como:
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Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de
Trabalho e Renda, Secretaria de Trânsito e Transporte, Secretaria de Esporte,
Lazer e Atividades Motoras.

Ações para operacionalizar a rede de cuidados à pessoa com deficiência
de Piracicaba
•

Proporcionar educação continuada para todos os profissionais da
Rede Básica para atendimento das pessoas com deficiência;

•

Promover pré-natal de qualidade e humanização dos partos,
reduzindo os riscos de deficiências;

•

Implantar, nos serviços públicos e nas entidades, sistema de
tecnologia da informação: capacitar a Atenção Básica a contabilizar
o atendimento às pessoas com deficiência para fins estatísticos;

•

Implantar o monitoramento de realização de diagnóstico de
deficiências na rede SUS;

•

Criar protocolos de atuação entre Atenção Básica (que é a porta de
entrada da rede), Centros de Especialidades e encaminhamentos
aos CERs, atentando-se para o treinamento da rede pública e para
os temas: diagnóstico precoce, atendimento e cuidados com os
autistas; detecção precoce e encaminhamento de anomalias
congênitas; encaminhamento de alunos quando os profissionais da
educação

detectam

problemas

causadores

de

deficiências;

atendimento com exames de mamografia das mulheres com
deficiência, principalmente as usuárias de cadeiras de rodas;
avaliação e promoção do atendimento precoce na rede básica de
saúde para os bebês de alto risco;
•

Realizar adaptações razoáveis nos 8 CRABs (Piracicamirim, Vila
Cristina, Novo Horizonte, Santa Terezinha, Mario Dedini, Cecap, Vila
Resende e Vila Sonia) proporcionando acessibilidade, capacitação
para atendimentos de pessoas com deficiência e adequando os
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Centros

de

Diagnóstico

com

equipamentos

adaptados

para

atendimento dessas pessoas, por exemplo, com macas especiais
para atendimento e mesas ginecológicas para pessoas com
deficiência usuária de cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida;
manutenção de, pelo menos, um interprete de Libras em cada CRAB
e onde mais for necessário pela demanda apresentada, para isso
manter parceria com a UNIMEP para capacitação;
•

Contratualizar o Centro de Reabilitação Piracicaba para trabalhar
como CER III (Centro Especializado em Reabilitação, nível III –
deficiência auditiva, física/motora e mental/intelectual);

•

Elaborar Projetos Arquitetônicos e Executivos de adaptação do
Centro de Reabilitação Piracicaba para CER IV com Oficina
Ortopédica e CEO tipo I; da APAE Piracicaba para CER II, com
atendimento odontológico e da Central de Fisioterapia para CER II,
com atendimento dos ostomizados;

•

Promover e implantar a acessibilidade em todas as unidades da
Rede Básica de Saúde do Município, com adaptações razoáveis
para eliminação de barreiras arquitetônicas, rebaixamento dos
balcões de atendimento, adaptação dos sanitários e implantação de
sistema de comunicação acessível (Piso podo tátil, mensagens
sonoras, Braille, Libras, etc.);

•

Criar leito hospitalar para cirurgias odontológicas em pessoas com
deficiência de grau moderado e severo, com suporte de médico
anestesista;

•

Viabilizar a implantação de uma Unidade da Rede de Reabilitação
Lucy Montoro em Piracicaba;

•

Viabilizar projeto executivo, construção e adequação do Centro de
Reabilitação Piracicaba para CER IV (deficiência auditiva, deficiência
física/motora, deficiência mental/intelectual e deficiência visual) com
Oficina Ortopédica Fixa e CEO tipo I; da APAE Piracicaba para CER
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II (deficiência física/motora e deficiência mental/intelectual) e
atendimento odontológico; da Central de Fisioterapia para CER II
(deficiência física/motora e ostomia);
•

Implantar o sistema de transporte municipal para pessoas com
deficiência no atendimento à saúde;

•

Implantar Residência Terapêutica para pessoas com deficiência sem
família;

•

Viabilizar a ampliação e adaptação da Central de Fisioterapia para
transformá-la em um CER II, com atendimento de pessoas com
deficiência física e ostomia e PAD (Programa de Assistência
Domiciliar);

•

Viabilizar a ampliação e adaptação do Centro de Reabilitação
Piracicaba para transformá-lo em um CER IV, com atendimento de
pessoas

com

mental/intelectual,

deficiência
bem

visual,

como

a

auditiva,
instalação

física/motora
de

uma

e

Oficina

Ortopédica Fixa e atendimento odontológico (CEO tipo I) para
pessoas com deficiência.
•

Implantar o sistema de transporte municipal para pessoas com
deficiência no atendimento à saúde, com aquisição inicial de 8
veículos adaptados (1 para cada CRAB);

•

Promover e implantar acessibilidade em todos os serviços públicos
municipais;

•

Organizar uma residência terapêutica para pessoas com deficiência
intelectual sem família.

Iniciado em 2015, até o momento, nada foi operacionalizado em virtude
da situação politica e econômica nacional. O projeto encontra-se no Ministério
da Saúde para aprovação e foram elaboradas novas metas pela Secretaria de
Estado da Saúde e Ministério da Saúde, Inserindo prioridades para habilitação
dos CER da RRAS -14.
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1.4.4. Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crônicas
As doenças crônicas constituem problema de saúde de grande
magnitude, correspondendo a 72% das causas de morte. São responsáveis por
60% de todo o ônus decorrente de doenças no mundo. No ano 2020, serão
responsáveis por 80% da carga de doenças dos países em desenvolvimento.
Atualmente, nesses países, a aderência aos tratamentos chega a ser de
apenas 20% (OMS, 2003).
Além disso, o país atravessa uma transição demográfica importante,
com o envelhecimento da população e seu alto impacto na saúde das pessoas
idosas, bem como maior prevalência das doenças crônicas, aumento da
prevalência do sobrepeso e da obesidade em crianças e adolescentes, que
pode acarretar o aumento de doenças crônicas na fase adulta.
Em Piracicaba, a situação é a mesma como demonstra o gráfico abaixo,
sendo, também, a maior causa de internações.
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Grafico 34 Mortalidade por causa Ano 2016 - Piracicaba

Mortalidade por causa 2016 Piracicaba
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A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas é
estruturada pelos seguintes componentes:
I - Atenção Básica
II - Atenção Especializada, que se divide em:
a) ambulatorial especializado
b) hospitalar
c) urgência e emergência
III - Sistemas de Apoio
IV - Sistemas Logísticos
V - Regulação
VI - Governança.
A implantação da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com
Doenças Crônicas se dará por meio da organização e operacionalização de
linhas de cuidado específicas, considerando os agravos de maior magnitude,
conforme Portaria MS/GM nº 483 de 01/04/2014.
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Linhas de Cuidado
Por ser a rede mais complexa e de maior quantidade de
atendimento, a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas
se dá por meio da organização e operacionalização de linhas de cuidado
específicas, considerando os agravos de maior magnitude.
Objetivos das Linhas de Cuidado:
PROMOVER SAÚDE - Promover uma vida saudável (dieta, atividade
física e cessação do tabaco) e favorecer sociedades saudáveis, especialmente,
para aqueles que vivem em populações desfavorecidas.
PREVENIR - Prevenir invalidez e mortes prematuras devido a doenças
crônicas. As soluções existem, podem ser simples e de baixo custo (custo x
efetivas).
TRATAR - Tratamento eficaz e disponível para todos, sobretudo os mais
pobres. Utilizar conhecimentos custo x efetivos disponíveis .
CUIDAR - Facilitar e apoiar, de forma equânime, o desenvolvimento e
sustentabilidade dos cuidados adequados, ao longo do ciclo de vida, ao
indivíduo, famílias e comunidades. Desenvolver autonomia para o autocuidado.
Buscar qualidade.
As Linhas de cuidado já elaboradas no município são:
•

Linha de Cuidado do Sobrepeso e da Obesidade na Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas

•

Linha de Cuidado Oncologia

•

Linha de Cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica – DRC

A implantação de toda linha de cuidado da Rede de Atenção à Saúde
das Pessoas com Doenças Crônicas se faz na Atenção Básica e um dos
maiores desafios é a adesão do cidadão ao tratamento.
1.4.5. Rede Psicossocial – RAPS
O modelo assistencial em Saúde Mental no Brasil vem sendo
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redirecionado, objetivando a substituição do antigo paradigma asilar e
manicomial por propostas de atenção condizentes com a proteção dos direitos
das pessoas portadoras de transtornos mentais e/ou decorrentes do uso
abusivo de substâncias psicoativas e com propostas de atuações realizadas
em rede de cuidados, na qual estão inclusas a Rede de Atenção Básica, a
Rede de Urgência e Emergência, hospitais gerais, escolas, centros de cultura e
lazer, equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social, etc.
A Atenção Básica caracteriza-se como porta de entrada preferencial do
SUS, portanto, tem como um de seus princípios, possibilitar o primeiro acesso
das pessoas ao Sistema de Saúde, inclusive aquelas que demandam cuidado
em saúde mental, facilitado pela possibilidade estratégica de acesso das
equipes ao usuário e vice-versa.
Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) são considerados
dispositivos

estratégicos

para

a

organização

da

RAPS.

Além

de,

preferencialmente territorializados, estarem circunscritos no espaço de convívio
social do paciente, devem-se pautar em projetos que priorizem ações de:
matriciamento das Redes, acolhimento à crise, e atenção às pessoas com
transtornos mentais severos e persistentes e/ou decorrentes do uso abusivo de
substâncias psicoativas, objetivando a reabilitação psicossocial.
Atualmente a RAPS está estruturada com os seguintes equipamentos:
•

CAPS II – Bela Vista

•

Ambulatório de Saúde Mental Vila Cristina

•

Ambulatório de Saúde Mental Vila Sônia

•

Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil

•

Ambulatório de Saúde Mental Álcool e Drogas

•

Projeto de Geração de Renda – Casa das Oficinas

•

Serviço de Residência Terapêutica

•

Consultório na Rua

•

Coordenação da RAPS
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Tabela 30. Dados atualizados da RAPS

Equipamentos

Ambulatório de Saúde
Mental Álcool e Drogas

Ambulatório de Saúde
Mental Infantojuvenil

Ambulatório de Saúde
Mental Vila Cristina

N°
N°
5 Prontuários
Inscritos
Ativos

4.081

7.576

7.000

2.450

2.180

2.700

Média Mensal
de
População Atendida
Acolhimentos
de Casos Novos
42

Acima de 14 anos

Demanda

Referência da população do Município de Piracicaba com
transtornos psíquicos decorrentes do uso abusivo de
substâncias psicoativas.

58

Referência de crianças e adolescentes até 18 anos dos
Municípios de Piracicaba, Águas de São Pedro e Sta Mª da
Serra em sofrimento psíquico intenso, decorrente do
Menores de 18 anos
acometimento por transtornos mentais graves e
persistentes ou decorrentes do uso abusivo de substâncias
psicoativas.

73

Maiores de 18 anos

Referência da população do Município de Piracicaba da
região oeste, que apresenta transtornos mentais severos e
persistentes ou decorrentes do uso abusivo de substâncias
psicoativas.

Maiores de 18 anos

Referência da população do Município de Piracicaba da
região norte, Ártemis, Santana, Santa Olímpia que
apresenta transtornos mentais severos e persistentes ou
decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas.

Ambulatório de Saúde
Mental Vila Sônia

9.595

3.014

62

CAPS II Bela Vista

10.670

5.916

126

Maiores de 18 anos

Referência da população do Município de Piracicaba da
região centro, sul e leste, Águas de São Pedro, e Sta Mª da
Serra que apresenta transtornos mentais severos e

5

As informações do número de inscritos estão atualizadas até agosto de 2017.
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persistentes ou decorrentes do uso abusivo de substâncias
psicoativas.
Casa das Oficinas

60

30

*****

Residência
Terapêutica Masculina

10

10

*****

Consultório na Rua

220

200

*****

Maiores de 20 anos

Maiores de 18 anos

Oficina de geração de renda aberta aos Usuários da
Saúde Mental de Piracicaba.

Completa, com 10 ex-moradores de Hospitais Psiquiátricos.
Objetiva ampliar o acesso da população de rua e ofertar, de
maneira mais oportuna, atenção integral à saúde.

Fonte: Coordenação Saúde Mental/SEMS
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Figura 8. Divisão territorial por referências da RAPS (salientando que os Equipamentos
Infantojuvenil, Álcool e Drogas e Consultório na Rua é referência do Município
todo):

O

acesso

aos

equipamentos

da

RAPS

ocorre

através

de

encaminhamentos da Atenção Básica, UPA, outros equipamentos de Saúde ou
por demanda espontânea. A RAPS tem funcionamento, com portas abertas,
para acolhimento dos casos novos e demanda de urgência.
As demandas de emergência psiquiátrica são acolhidas pelas UPA, que
estabelecem uma interlocução com os equipamentos da RAPS e auxilia na
elaboração do projeto terapêutico singular da pessoa em crise, propondo ou
não internação.
O município tem, como referência para as internações psiquiátricas, a
Casa de Saúde “Bezerra de Menezes”, Hospital Psiquiátrico de referência
regional, localizado no município de Rio Claro, dispositivo que se propõe em
atender as demandas de urgência e emergência regional (DRS X) em
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internação psiquiátrica breve.
Em decorrência da baixa resposta evolutiva e o alto custo financeiro, a
RAPS

vem

diminuindo,

significativamente

o

número

de

internações

prorrogadas para pessoas com transtornos decorrentes ao uso abusivo de
substâncias psicoativas, em clínicas de recuperação contratadas pela SEMS.

Equipamentos de saúde mental
Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil
O município possui uma população infantojuvenil de, aproximadamente,
100.000 habitantes, entre 0 e 19 anos (IPPLAP, 2016). Dados epidemiológicos
apontam que de 10% a 20% da população de crianças e adolescentes sofrem
com problemas de saúde mental. Desse total, de 3% a 4% necessitam de
tratamento

intensivo

(BRASIL,

2005).

Dentre

as

condições

mais

frequentemente encontradas, estão os quadros graves de transtornos de
humor e ansiedade, transtornos alimentares, quadros psicóticos, problemas
emocionais e comportamentais decorrentes de alta vulnerabilidade social e
transtornos do espectro autista. Observa-se, ainda, o aumento do consumo de
substâncias psicoativas e do suicídio entre adolescentes.
O Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil atende, com equipe
multiprofissional, crianças e adolescentes até 18 anos, em sofrimento psíquico
intenso, decorrente do acometimento por transtornos mentais graves e
persistentes ou devido ao uso abusivo de substâncias psicoativas, em serviço
porta aberta, de segunda a sexta-feira das 07h00 às 17h00, com ênfase na
assistência de base territorial e comunitária, com ações e cuidados
intersetoriais.
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AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL
PROCEDIMENTO

Média de
Atendimento
Mensal

Consulta Médica Psiquiátrica

168

Acolhimento Diurno

0

Atenção as Situações de Crise

0

Ações de Reabilitação Psicossocial

0

Atendimento Individual

61

Atendimento em Grupo

109

Atendimento Familiar

48

Oficinas de Atividades

99

Administração de Medicamentos

0

Aferição de Pressão Arterial

0

Promoção de Contratualidade no Território

3

Atendimento e/ou Visita Domiciliar

1

Fortalecimento do Protagonismo de Usuários e Familiares

1

Ações de Articulação de Rede Intra e Intersetoriais

24

Matriciamento de equipe (Urgência, Atenção Básica, etc.)

4

Tabela 31. Ambulatório de Saúde Mental Infanto Juvenil - atendimentos mensais

Ambulatório de Saúde Mental Álcool e Drogas
O Ambulatório de Saúde Mental Álcool e Drogas tem por objetivo
construir o cuidado aos munícipes de Piracicaba e seus familiares, amigos e à
comunidade, com transtornos psíquicos decorrentes do uso abusivo de
substâncias psicoativas, baseando-se na estratégia da atenção psicossocial,
reduzindo as internações dos usuários e fomentando as ações e o cuidado nos
serviços de base comunitária.
Atende pessoas maiores de 18 anos, com equipe multiprofissional, em
serviço porta aberta, de segunda a sexta-feira das 07h00 às 18h00,
promovendo ações efetivas, integrais e resolutivas, uma vez que não trabalha
na lógica da exclusão mas, sim, da integração à sua comunidade.
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Tabela 32. Ambulatório de Saúde Mental Álcool e Drogas - atendimentos mensais
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL ÁLCOOL E DROGAS
PROCEDIMENTO

Média de
Atendimento
Mensal

Consulta Médica Psiquiátrica

205

Acolhimento Diurno

27

Atenção as Situações de Crise

1

Ações de Reabilitação Psicossocial

0

Atendimento Individual

46

Atendimento em Grupo

89

Atendimento Familiar

70

Oficinas de Atividades

24

Administração de Medicamentos

3

Aferição de Pressão Arterial

95

Promoção de Contratualidade no Território

0

Atendimento e/ou Visita Domiciliar

57

Fortalecimento do Protagonismo de Usuários e Familiares

13

Ações de Articulação de Rede Intra e Intersetoriais

19

Matriciamento de equipe (Urgência, Atenção Básica, etc.)

0

Ambulatório de Saúde Mental Vila Cristina
O Ambulatório de Saúde Mental Vila Cristina vem tentando ampliar o
acesso ao serviço de atenção psicossocial na região oeste do município,
acolhendo pessoas acima de 18 anos em sofrimento psíquico severos e
persistentes e decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas, que
requeiram cuidados intensivos e qualificados, através de atividades sociopsico-culturais e por equipe multiprofissional. Serviço de porta aberta, de
segunda, terça e quinta-feira das 07h30 às 18h00, quarta-feira das 07h30 às
19h00 e sexta-feira das 07h30 às 17h00.
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AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL VILA CRISTINA
PROCEDIMENTO

Consulta Médica Psiquiátrica

Média de
Atendimento
Mensal
720

Acolhimento Diurno

0

Atenção as Situações de Crise

0

Ações de Reabilitação Psicossocial

0

Atendimento Individual

31

Atendimento em Grupo

335

Atendimento Familiar

25

Oficinas de Atividades

107

Administração de Medicamentos

60

Aferição de Pressão Arterial

52

Promoção de Contratualidade no Território

12

Atendimento e/ou Visita Domiciliar

10

Fortalecimento do Protagonismo de Usuários e Familiares

1

Ações de Articulação de Rede Intra e Intersetoriais

18

Matriciamento de equipe (Urgência, Atenção Básica, etc.)

5

Tabela 33. Ambulatório de Saúde Mental Vila Cristina - atendimentos mensais

Ambulatório de Saúde Mental Vila Sônia
O Ambulatório de Saúde Mental Vila Sônia vem tentando ampliar o
acesso ao serviço de atenção psicossocial na região norte do município,
acolhendo pessoas acima de 18 anos em sofrimento psíquico severos e
persistentes e decorrente do uso abusivo de substâncias psicoativas, que
requeiram cuidados intensivos e qualificados através de atividades socio-psicoculturais e por equipe multiprofissional. Serviço de porta aberta, de segunda a
sexta-feira das 07h00 às 17h00.
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Tabela 34. Ambulatório de Saúde Mental Vila Sônia - atendimentos mensais
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL VILA SÔNIA
PROCEDIMENTO

Média de
Atendimento
Mensal

Consulta Médica Psiquiátrica
Acolhimento Diurno
Atenção as Situações de Crise
Ações de Reabilitação Psicossocial
Atendimento Individual
Atendimento em Grupo
Atendimento Familiar
Oficinas de Atividades

611

Administração de Medicamentos
Aferição de Pressão Arterial
Promoção de Contratualidade no Território
Atendimento e/ou Visita Domiciliar
Fortalecimento do Protagonismo de Usuários e Familiares
Ações de Articulação de Rede Intra e Intersetoriais
Matriciamento de equipe (Urgência, Atenção Básica, etc.)

52

0
0
0
93
377
30
137
3
0
4
0
12
8

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II Bela Vista:
Equipamento substitutivo ao modelo asilar, efetiva-se como “um novo
lugar social” para os usuários, em 2002 o CAPS II - Bela Vista foi habilitado e
credenciado junto ao Ministério da Saúde, constituindo-se como ponto
estratégico da RAPS. Serviço de saúde de caráter aberto, composto por equipe
multiprofissional que atua de forma interdisciplinar, com foco no atendimento de
transtornos mentais graves e persistentes, em situações de crise ou
reabilitação psicossocial, de segunda a sexta-feira das 07h00 às 18h00.
Com a reestruturação da RAPS de Piracicaba, o CAPS II – Bela Vista,
que até então atendia a população de Piracicaba e cidades vizinhas, passou a
ser referência, em período diurno, de um território definido, que compreende as
regiões Centro, Sul e Leste do município ,e que somam, aproximadamente,
200.000 habitantes. A regionalização vem promovendo o funcionamento na
lógica do território, facilitando o acesso e captação dos usuários, as ações de
137

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo - Brasil

matriciamento junto à Rede de Atenção Básica e as articulações intra e
intersetoriais.
Tabela 35. Ambulatório de Saúde Mental Bela Vista - atendimentos mensais

CAPS II – BELA VISTA
PROCEDIMENTO

Média de
Atendimento
Mensal

Consulta Médica Psiquiátrica

682

Acolhimento Diurno

238

Atenção as Situações de Crise

11

Ações de Reabilitação Psicossocial

19

Atendimento Individual

113

Atendimento em Grupo

201

Atendimento Familiar

35

Oficinas de Atividades

380

Administração de Medicamentos

71

Aferição de Pressão Arterial

72

Promoção de Contratualidade no Território

3

Atendimento e/ou Visita Domiciliar

5

Fortalecimento do Protagonismo de Usuários e Familiares

29

Ações de Articulação de Rede Intra e Intersetoriais

11

Matriciamento de equipe (Urgência, Atenção Básica, etc.)

1

Casa das Oficinas:
Projeto de geração de renda, conta com oficinas de tecelagem, mosaico,
papel reciclado e guardanapo, tem os dias e horários de funcionamento
preestabelecidos, funcionando, no mínimo, três períodos por semana cada
oficina, de segunda a sexta-feira das 07h00 às 16h00.
Atualmente, o trabalho é coordenado por uma Terapeuta Ocupacional e
uma Auxiliar de Enfermagem, atende 40 pacientes/oficineiros e são realizadas,
uma média, 186 oficinas por mês.
Espaço cujo objetivo final é a produção e venda das criações, o que
pode ressignificar a história de cada usuário, auxiliando no processo de
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inclusão social pelo trabalho.

Residência Terapêutica
Moradia na qual residem onze pessoas com transtornos mentais que
permaneceram em longas internações psiquiátricas, mais de um ano, e
impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem, em função da falta de
vínculo ou perda de contato.

Consultório na Rua
Mesmo com uma Rede de Atenção à Saúde referência da microrregião,
notou-se, através dos atendimentos de urgências, pelas

Unidades de

Atendimento de Urgência – UPA e SAMU, que a população em situação de
rua não buscava os equipamentos de saúde da Atenção Básica ou Rede de
Atenção Psicossocial.
Na tentativa de enfrentamento dessas problemáticas, impulsionando o
acesso à saúde dessa população e na busca constante pela ampliação e
qualificação à assistência em saúde, de acordo com as preconizações do SUS
e Portarias Ministeriais, o município implantou, em 21 de novembro de 2016, o
Consultório na Rua, equipamento instiuido pela Política Nacional de Atenção
Básica – PNAB.
Está integrado a Rede de Atenção Psicossocial com o objetivo de atuar
frente aos diferentes problemas e necessidades da população de rua
juntamente com as ações do Centro Pop. A vida na rua pode ser abordada
como causa ou consequência de problemas de saúde. Há quem vá viver na rua
e, por isso, adoeça e há quem adoeça e, por isso, vá viver na rua. A vida na
rua expõe homens, mulheres e crianças a riscos que fazem com que essa
população mereça, sob diversos aspectos, abordagem específica das equipes
de saúde. Literatura escassa no País e número ainda pequeno de pesquisas
sobre o tema fazem com que a dinâmica da vida nas ruas das grandes cidades
e os determinantes de saúde relacionados a ela sejam um campo, sob muitos
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ângulos, ainda pouco explorado. (M.S.).
O Consultório na Rua é formado por equipe multiprofissional e presta
atenção integral à saúde da referida população em situação de rua. As
atividades

são

realizadas

de

forma

itinerante,

desenvolvendo

ações

compartilhadas e integradas entre as Unidades Básicas de Saúde ,as equipes
da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e os serviços de Urgência e
Emergência.
Tabela 36. Consultório na rua
CONSULTÓRIO NA RUA
PROCEDIMENTO

Média de
Atendimento
Mensal

Consulta Médica
Escuta e Orientação

26

Busca Ativa
Ações de Articulação de Rede Intra e Intersetoriais
Fortalecimento do Protagonismo de Usuários e Familiares
Promoção de Contratualidade no Território

26

Administração de Medicamentos
Aferição de Pressão Arterial
Coleta de Exames
Curativos

55
21
4
19
174
11
14
14

Coordenação da RAPS
Atualmente, contando com a atuação de uma Terapeuta Ocupacional e
uma Técnica de Enfermagem, promove a articulação entre a SEMS e os
equipamentos dessa Rede, estimula as ações preconizadas pelas portarias e
políticas ministeriais, as interlocuções inter e intrasetoriais e executa
documentações administrativas.
Reestruturação da RAPS
A RAPS pode ser constituída por vários dispositivos que possibilitem a
atenção integral aos pacientes com transtornos mentais, segundo critérios
populacionais e demandas dos municípios. Considerando-se as leis e portarias
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do MS6, identifica-se um número insuficiente de CAPS, quando comparado
com

outros

municípios

de

porte

populacional

semelhante,

conforme

apresentado na tabela abaixo.
Tabela 37. Equipamentos de Saúde em âmbito nacional, regional, estado e municípios.
Equipamentos
de Saúde
Mental

Piracicaba
17º lugar
****

Bauru
18º lugar
****

Carapicuíba
16º lugar ****

Jundiaí
15º lugar
****

Brasil*

Sudeste**

Estado de
SP***

CAPS I

936

218

72

CAPS II

468

189

88

CAPS III

75

46

32

CAPS I

186

92

54

1

1

1

CAPS AD

305

129

77

1

1

1

CAPS AD III

34
2004

18
692

10
333

1

3

3

3

193.976.530

81.565.983

41.901.219

369.919

348.146

373.358

377.183

0,82

0,75

0,76

0,27

0,72

0,8

0,9

TOTAL
Nº de
Habitantes
% população
coberta

1
1

1
1

FONTE: DAPE/SAS/MS
* 5570 municípios
** 1668 municípios
*** 645 municípios
**** Classificação do município no ranking populacional do Estado de São Paulo.

6

Lei Nº 10.216, Portaria GM/MS Nº 336 e outras que se seguiram, a saber, Portaria GM
Nº 154, de 24/01/2008 – que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); Portaria
GM/MS Nº 3.088, de 23/12/2011 – que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool
e outras drogas, e Portaria GM/MS Nº 121, de 25/01/2012 – que institui a Unidade de
Acolhimento para pessoas com necessidades decorrentes do uso de Crack, Álcool e Outras
Drogas (Unidade de Acolhimento).
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Levando-se em conta a atual população do município, os parâmetros
populacionais definidos pelo MS para a implantação dos equipamentos da
RAPS em municípios com mais de 200 mil habitantes, e as proposições de
atuação dessa Rede, baseadas no matriciamento, acolhimento à crise e
atenção as pessoas com transtornos psíquicos ou decorrentes do uso abusivo
de substâncias psicoativas severos ou persistentes a reestruturação da RAPS
poderá ocorrer da seguinte maneira:
Tabela 38. Habilitação do Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil em Centro de
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Atenção Psicossocial Infantojuvenil – CAPS I
Tabela 39. Habilitação do Ambulatório de Saúde Mental Álcool e Drogas em Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD III
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Tabela 40. Habilitação o Centro de Atenção Psicossocial II – Bela Vista (CAPS II – Bela
Vista) em Centro de Atenção Psicossocial III – Bela Vista (CAPS III – Bela Vista)
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Tabela 41. Habilitação do Ambulatório de Saúde Mental Vila Cristina em Centro de
Atenção Psicossocial Vila Cristina – CAPS II – Vila Cristina
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Tabela 42. Habilitação do Ambulatório de Saúde Mental Vila Sônia em Centro de Atenção
Psicossocial Vila Sônia – CAPS II – Vila Sônia
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Tabela 43. Ampliação do Projeto de Geração de Renda – Casa das Oficinas
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Tabela 44. Implantação de 04 Serviços de Residência Terapêutica
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Necessidades emergenciais
Atualmente, essa Rede vem garantindo a inserção social das pessoas
com transtornos psíquicos ou decorrentes do uso abusivo de substâncias
psicoativas e gerando redes inclusivas na produção de cuidados das pessoas
em vulnerabilidade. O processo de reestruturação da RAPS está planejado,
desde 2014, e vem se efetivando, progressivamente, respeitando a
disponibilidade de incentivo dessa Prefeitura, e as pactuações junto ao Estado
e Ministério da Saúde, mas apresenta algumas necessidades emergenciais a
qual necessita de intervenções e providências para 2018:
•

Definição de outro

espaço físico para

o Ambulatório de Saúde

Mental Vila Cristina pois, atualmente, está localizado na parte inferior
do prédio da UPA Vila Cristina, e apresenta problemas de
infraestrutura: infiltrações nas paredes e teto; pouca iluminação e
ventilação; insuficiência de salas para o desenvolvimento dos
projetos e atendimentos médicos e terapêuticos; ausência de espaço
para efetivação de ambiências entre pacientes; e concretização de
atividades de maior amplitude que atenda a demanda do território.
•

Necessidade de um transporte exclusivo para a RAPS para
proporcionar a efetivação ou ampliação de alguns programas: visitas
domiciliares; busca ativa de pacientes que não conseguem chegar
até os Equipamentos, muitas vezes em função da própria patologia e
outros fatores de vulnerabilidade; ampliação do Projeto de
Matriciamento junto à Rede de Atenção Básica (PSF, UBS e CRAB);
efetivação de internação junto ao CINAPSI; desenvolvimento de
atividades socioculturais que auxiliam no processo de inserção
social, um dos principais objetivos dessa Rede.

•

As solicitações de aposentadorias e demissões provocaram um
déficit de funcionários, o que inviabiliza a continuidade de alguns
projetos, havendo a

necessidade imediata de reposição

de 04

Psicólogos, 01 Assistente Social, 02 Oficineiros em Artes, 02
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Técnicos de Enfermagem, 01 Professor de Educação Artística, 01
Psiquiatra, 02 Enfermeiros.

1.4.6. Atenção Básica
Piracicaba tem se empenhado na busca da estruturação e consolidação
de um sistema de saúde pautado na atenção à saúde de modo integrado e
sistêmico, visando a incorporação de ações e serviços de atenção integral,
humanizada e de qualidade, de modo a melhorar seu desempenho no
atendimento e no acesso aos usuários.
Seu principal desafio é contrapor alternativas à cultura popular de que os
hospitais são o centro ou o “coração” do sistema de saúde. Esse modelo
“hospitalocêntrico”

gera

uma

grande

demanda

distorcida,

que

acaba

sobrecarregando todos os serviços. O esforço é para mudar o trajeto, pois o
percurso seguido, atualmente, é contrário ao funcionamento do sistema, que
visa ao atendimento por níveis crescentes de complexidade, conforme suas
necessidades. É preciso cuidar da saúde e não somente tratar a doença. Para
tanto, no próximo quadriênio, objetiva-se a revisão de processos de trabalho e
a reestruturação da Rede de Atenção à Saúde, por meio da redução da
insuficiência de acesso à atenção primária, minimizando a sobrecarga das
portas de urgência/emergência

e diminuindo a dificuldade de acesso às

consultas e procedimentos eletivos em algumas especialidades.
Outro desafio enfrentado, tem sido a dificuldade de fixação de médicos
no quadro profissional da rede de saúde, visto a elevada oferta de trabalho
disponível e limitações do serviço público em viabilizar remunerações
compatíveis com tal realidade, quando associados jornada de trabalho exigida
e salário.
O “Programa Mais Médicos” instituído em outubro de 2013, prevê em
seu

eixo

“Provimento

emergencial”

a

permanência

de

profissionais

intercambistas por 6 anos. Para o quadriênio 2018-2021 há de se planejar a
substituição dos 27 intercambistas que atuam hoje na atenção básica,
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instituindo-se políticas de fixação de profissional médico para essa área.
Continuando a refletir sobre a organização da assistência à saúde na
atenção primária, deve-se considerar a crise econômica no país e o reflexo do
desemprego com consequente perda de planos de saúde e migração da
população para o SUS. Isso pode ser evidenciado pela tabela abaixo.

Gráfico 35. População com plano de saúde em Piracicaba

Fonte: ANS – Agência Nacional de Saúde (competência novembro/2016),
2017.
O município tem como modelo de atenção de referência à Rede de
Atenção em Saúde, o definido na última PNAB de 21/9/2017.Essa portaria,
conforme normatização vigente do SUS, define a organização na RAS, como
estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde
da população. As RAS constituem- se em arranjos organizativos formados por
ações e serviços de saúde, com diferentes configurações tecnológicas e
missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base
territorial. Tem diversos atributos e, entre eles, destaca-se: a Atenção Básica
estruturada, como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do
sistema, constituída de equipe multidisciplinar, que cobre toda a população
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integrando, coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde
das pessoas do seu território.
O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº
8.080/90, define que "o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e
serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na
rede regionalizada e hierarquizada". Para que a Atenção Básica possa ordenar
a RAS, é preciso reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua
responsabilidade, organizando-as em relação aos outros pontos de atenção à
saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das
necessidades das pessoas, e com isso fortalecendo o planejamento
ascendente.
A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do
SUS, possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e
cumpre papel estratégico na rede de atenção, servindo como base para o seu
ordenamento e para a efetivação da integralidade. Para tanto, é necessário que
a Atenção Básica tenha alta resolutividade, com capacidade clínica e de
cuidado e incorporação de tecnologias leves, leve duras e duras (diagnósticas
e terapêuticas), além da articulação da Atenção Básica com outros pontos da
RAS.
Os estados, municípios e o distrito federal, devem articular ações
intersetoriais, assim como a organização da RAS, com ênfase nas
necessidades locorregionais, promovendo a integração das referências de seu
território. Recomenda-se a articulação e implementação de processos que
aumentem a capacidade clínica das equipes, que fortaleçam práticas de
microrregulação nas Unidades Básicas de Saúde, tais como gestão de filas
próprias da UBS e dos exames e consultas descentralizados/programados para
cada UBS, que propiciem a comunicação entre UBS, centrais de regulação e
serviços especializados, com pactuação de fluxos e protocolos, apoio matricial
presencial e/ou a distância, entre outros. (MS)
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Territorialização e regionalização
Considerando

a

regionalização

como

processo

norteador

da

descentralização das ações e serviços de saúde, a rede de serviços do SUS
deve ser planejada e organizada no contexto de uma área delimitada
(território), de modo a permitir o conhecimento dos problemas locais e a
identificação das prioridades de intervenção. Tendo por objetivo a otimização
dos recursos disponíveis, bem como a garantia de acesso a todos os cidadãos
a ações para resolutividade de seus problemas de saúde, sejam individuais ou
coletivos.
Tal processo de descentralização proporciona maior autonomia aos
dirigentes e trabalhadores da saúde no nível local em relação ao conhecimento
da realidade vivenciada em seus territórios e, permite, a partir desse
conhecimento, planejar, implementar e gerenciar programas de saúde.
Nesse contexto, o conceito de território constitui elemento fundamental à
compreensão,

planejamento

e

organização

dos

serviços

de

saúde.

Compreende-se território como sendo um espaço social e geograficamente
delimitado por características próprias onde uma determinada população vive e
se organizada a partir de um processo historicamente construído.
Em Piracicaba, o território e a sua população de 397.322 habitantes
(IBGE 2017) estão distribuídos em cinco regiões, cada qual com suas
especificidades e vulnerabilidades locais, a saber: Centro, Leste, Oeste, Norte
e Sul.
Esses territórios estão sendo revistos e redistribuídos de acordo com a
última PNAB, de 21 de setembro de 2017. Essa ação deverá ser mantida no
próximo quadriênio para se adequar às novas exigências.
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção à 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
íntegra que impacte na situação de saúde da coletividade. É desenvolvida por
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meio do exercício de práticas de cuidado e gestão democráticas e
participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas à populações de
territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária
(Ministério da Saúde, 2017).
Em Piracicaba, a rede municipal de saúde conta com 71 Unidades de
Atenção Básica à Saúde, sendo 51 Unidades de Saúde da Família (USF) e 11
Unidades Básicas de Saúde (UBS), 09 Centros de Referência em Atenção
Básica (CRAB). Segue, abaixo, número de consultas que vem sendo
realizadas ao longo dos anos.
Gráfico 36. População atendida nas APS de Piracicaba

Fonte: dados Olostech
Fazendo comparativo dos atendimentos da AB 2013/2017 observa-se
um incremento de mais 50.800 consultas (incremento de 17,64%).
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Gráfico 37. Comparativo de consultas realizadas na atenção básica – Piracicaba 20132016

Das USF, 50 estão qualificadas e credenciadas junto ao Ministério da
Saúde, 01 precisa ser credenciada e já está implantada.
Na tabela a seguir, apresentam-se as unidades de Atenção Básica e sua
distribuição no município.
Tabela 45. Distribuição das unidades de atenção básica por região no município - 2013

SUL

UNIDADES DE SAÚDE
CRAB. Novo Horizonte
CRAB. Vila Cristina
PSF Itapuã I
PSF Itapuã II
PSF Jaraguá I
PSF Jaraguá II
PSF Jardim Vitória
PSF Kobayat Líbano
PSF Paineiras
PSF Santa Fé
PSF Costa Rica
PSF São José
PSF Tatuapé I
PSF Tatuapé II
UBS Jupiá
CRAB. Cecap
CRAB Paulista

REGIÃO

NORTE

OESTE

REGIÃO

UNIDADES DE SAÚDE
CRAB. Mario Dedini
CRAB. Santa Terezinha
CRAB. Vila Sonia
PSF Algodoal
PSF Boa Esperança I
PSF Boa Esperança II
PSF Bosque dos Lenheiros I
PSF Bosque dos Lenheiros II
PSF IAA I
PSF IAA II
PSF Jardim Gilda
PSF Mário Dedini I
PSF Mário Dedini II
PSF Parque Orlanda
PSF Primavera
PSF Santa Rosa I
PSF Santa Rosa II
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PSF Jardim Oriente
PSF Monte Líbano I
PSF Monte Líbano II
PSF Santa Rita – Avenças
PSF São Francisco
PSF Serra Verde
UBS Caxambu
UBS Esplanada
UBS Paulicéia (Coréia)
UBS Planalto
CRAB. Vila Rezende
CENTRO
UBS Centro

RURAL

PSF 1º de Maio
PSF Astúrias
PSF Campestre
PSF Cecap
PSF Costa Rica
PSF Eldorado I
PSF Eldorado II (TERRA RICA)
PSF Jardim das Flores

LESTE

Estado de São Paulo - Brasil

PSF Vila Fátima
PSF Javarí
PSF Vila Industrial
UBS Algodoal
UBS Parque Piracicaba (BALBO)
CRAB. Piracicamirim
PSF Chapadão I
PSF Chapadão II- SOL NASCENTE
PSF Saúde em Campo (Monte Alegre+
São Jorge)
PSF Tupi
UBS Alvorada
UBS Independência
PSF Anhumas
PSF Ártemis 1
PSF Ártemis 2
PSF Ibitiruna
PSF Santana
UBS Tanquinho

No município, a atenção primária ou atenção básica em saúde é
desenvolvida por meio das atividades e serviços executados nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS), Unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) e
nos Centros Regionais de Atenção Básica (CRAB), com atuação caracterizada
na atenção ambulatorial, no primeiro contato do usuário como sistema de
saúde.
As UBS funcionam com equipe composta por profissionais das
especialidades: clínica geral, ginecologista, cardiologista, pediatra, odontologia,
e enfermagem (nível técnico e superior). Essas unidades estão preparadas
para o atendimento de aglomerados populacionais, de aproximadamente, 18
mil pessoas. Caracterizam-se pelo atendimento da demanda espontânea das
pessoas, realizando atendimentos ambulatoriais por meio de consultas
(previamente agendadas), atendimentos de enfermagem, aplicação de vacinas
e injeções, inalação, testes de gravidez, curativos e coletas de exames
(papanicolau, sangue, entre outros).
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Uma das principais características do PSF pauta-se no atendimento
domiciliar e na atenção integral à pessoa em cuidado, priorizando ações
coletivas e individuais que visem a prevenção às doenças, a promoção à saúde
e a recuperação das pessoas, de forma integral e contínua. Sua amplitude de
atenção à população é de até 3.500 pessoas, ou mil famílias em sua área de
abrangência, sendo sua equipe formada por 01 médico generalista, 01
enfermeiro, 02 auxiliares de enfermagem e 04 agentes comunitários de saúde
(no caso de equipe mínima) ou 06 agentes comunitários de saúde (no caso de
equipe máxima)7.
Gráfico 38. População nas áreas de abrangência

É necessário readequar as equipes para os novos parâmetros de
cobertura definido na PENAN, 2017.
Os PSF realizam consultas previamente agendadas com clínico geral e
em algumas, atendimento dentário. Além disso, executam os mesmos
procedimentos realizados nas UBS, acrescentando-se a esses o pré-natal.
O modelo de atenção à saúde do município possui ainda os CRAB, UBS
ampliadas com capacidade de oferecer mais serviços, inclusive com a sua
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estratégia de atuação modificada. Os CRAB fazem o atendimento da sua
demanda local e incluindo a demanda dos PSF de seu entorno, sendo
referência para atendimento nas áreas de clínica geral, ginecologia, pediatria,
cardiologia e odontologia.
A tabela a seguir demonstra a distribuição das referências nos CRAB do
município de Piracicaba:
Tabela 46. Centros de Referência em Atenção Básica para Unidades do Programa de
Saúde de Família

Unidade de Referência
CRAB CECAP

Referência para PSF
São Francisco, Santa Rita – Avencas, CECAP,
Chapadão I, Eldorado I, Eldorado II
CRAB Mario Dedini (exceto Mario Dedini I e Mario Dedini II, Bosques do
para cardiologia)
Lenheiro I e Bosques do Lenheiro II, Jardim Gilda,
Vila Industrial, Vila Fátima, Jardim Primavera
CRAB Novo Horizonte (exceto Kobayat Libano, Santa Fe, Paineiras, Jardim Vitoria
para cardiologia e clínica geral)
CRAB Piracicamirim
São Francisco, Santa Rita – Avencas, CECAP,
Chapadão I, Eldorado I, Eldorado II
CRAB Santa Terezinha (exceto Boa Esperança I, Boa Esperança II, IAA I, IAA II,
para cardiologia)
Vila Industrial, Vila Fátima, Mário Dedini I, Mário
Dedini II, Parque Piracicaba, Algodoal
CRAB Cristina (exceto para Tatuapé I, Tatuapé II, São José, Itapuã I, Itapuã II,
clínica geral)
Paineiras, Jardim Vitoria, Jaraguá I, Jaraguá II,
Campestre, Jardim das Flores
CRAB Vila Rezende (exceto Algodoal, Santa Rosa I, Santa Rosa II, Saúde em
para clínica geral)
Campo
CRAB Vila Sonia (exceto para Boa Esperança I, Parque Orlanda, Javari
cardiologia)

Fonte: DAB/SEMS.
Além da ampliação da estrutura física da Atenção Básica, outro
investimento significativo realizado na rede foi à informatização e interligação
de 97,1% das unidades da Atenção Básica (UBS, CRAB e PSF), que
permanecem online com a central reguladora do agendamento dos serviços,
Central de Relacionamento com o Usuário SUS (CENTRUS). Com parte da
informatização

concluída

em

2010,

nota-se

a

dinamização

dos

encaminhamentos e maior agilidade dos agendamentos para exames e
7

De acordo com o Ministério da Saúde o número de agentes de comunitários de saúde
pode variar de quatro a seis por equipe de saúde da família.
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consultas. Além disso, possibilitou a visualização do histórico de consultas e
exames dos pacientes, desde o primeiro atendimento até o último realizado na
rede.
A informatização possibilita a rápida visualização da demanda ofertada e
demanda

reprimida,

facilitando

ao

gestor

a

adoção

de

medidas

intervencionistas para viabilizar o acesso da população aos serviços de saúde.
À partir de 2013, o SIAB foi suspenso e o MS implantou o e-SUS. Esse
novo sistema deverá funcionar com PEC até 2018.
Em 2013, a SEMS iniciou o processo de implantação do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).
Promovido pelo MS, o PMAQ tem como principal objetivo induzir a ampliação
do acesso e a melhoria da qualidade da Atenção Básica, com garantia de um
padrão comparável nacional, regional e local, de maneira a permitir maior
transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção
Básica em Saúde.
O acesso às unidades de Atenção Primária é padronizado pela ordem
de chegada dos usuários às consultas ou procedimentos, exceto para os
idosos, gestantes, crianças menores de um ano de idade e casos agudos. Em
2013, teve inicio o piloto do projeto regional “Expansão do Agendamento de
Consultas Gerais”, a partir do qual o acesso às consultas médicas se
organizará pelo horário do agendamento.
Para o quadriênio 2018-2021 planeja-se a implantação de unidades do
PSF. Os investimentos na Atenção Básica serão direcionados para a inversão
do modelo vigente no município (pronto atendimento) para que a população
busque, cada vez mais, o atendimento preventivo, utilizando dos recursos e da
qualificação dos profissionais inclusos no setor, no tocante à promoção da
saúde e prevenção e doenças.
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Áreas estratégicas de atuação
•

Saúde da Criança: Busca ativa de recém-nascido de risco;
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; Orientações
sobre aleitamento materno e Imunização (vacinas).

•

Saúde

do

reprodutiva

Adolescente:
com

Atendimento em

prevenção

de

gravidez

saúde
não

sexual e

planejada

na

adolescência; Realização do pré-natal das gestantes; Planejamento
familiar e prevenção das DST-HIV/Aids.
•

Saúde da Mulher: Preventivo do câncer ginecológico e de mama;
Planejamento familiar; Acompanhamento da gestante (pré-natal);
Tratamento odontológico com ênfase na prevenção.

•

Saúde do Idoso: Imunização (vacinas), Programa Hiper-dia
(hipertensão e diabetes); Tratamento odontológico com ênfase na
prevenção; Orientação farmacêutica.

•

Atenção às Doenças Metabólicas: Busca ativa de hipertensos e
diabéticos; Tratamento e controle; Orientação farmacêutica e
introdução de medicamentos de alta qualidade.

•

Atenção às Doenças Infectocontagiosas: Controle, Prevenção,
Assistência e Tratamento - Programa de Controle da Tuberculose,
Programa de Controle da Hanseníase; Programa Municipal de
DST/Aids e Hepatites Virais.

•

Alimentação e Nutrição: Eliminação da desnutrição infantil;
Reeducação

Alimentar

para

grupos

específicos

(crianças,

adolescentes, pais, obesos, diabéticos, entre outros).
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Consultorio na Rua
Programa cujo objetivo é garantir e ampliar o acesso da população de
rua e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde, por meio
das equipes e serviços da Atenção Básica.

Objetivos Específicos:
• Incluir a População em Situação de Rua na Rede de Atenção a Saúde,
garantindo acesso a saúde;
• Promover Vigilância em Saúde;
• Promover articulação entre as diferentes áreas que atuam com a
População em Situação de Rua, principalmente equipes de saúde e
assistência social;
• Promover ações de prevenção e cuidados de saúde, considerando o
conhecimento sobre os problemas, hábitos e condutas de risco dos
usuários.
• Ofertar serviço em saúde, na perspectiva da integralidade, buscando
atender aos indivíduos em suas queixas, necessidades e demandas no
âmbito biopsicossocial.
•

Construir uma aproximação cuidadosa no sentido de adequar as ações a
serem

desenvolvidas,

priorizando

a

abordagem

a

partir

do

estabelecimento de vínculos de confiança, na busca de constituir uma
interlocução singular com os usuários.
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Atenção Especializada

Centro de Especialidades Médicas
O Centro de Especialidades Médicas (CEM) tem por missão alcançar a
cura ou controle da patologia, em curto período de tempo, para o usuário.
Reúne médicos nas especialidades: dermatologia, cardiologia adulto,
cirurgia torácica, cirurgia vascular (angiologia), fisiatria, endocrinologia,
gastroenterologia, hematologia, nefrologia, neurologia adulto, neurocirurgia,
ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia adulto, reumatologia e urologia. A
equipe conta, ainda, com profissionais nas áreas de fonoaudiologia e nutrição.
Localizado na área central do município, o prédio é muito antigo,
apresentando problemas frequentes com a rede de água e esgoto e necessita
readequar a estrutura física as exigências da legislação em vigor.
Como serviço de apoio especializado ambulatorial, o acesso às
especialidades médicas ocorre por demanda programada (consultas préagendadas) com base no modelo de Referência e Contra-referência para a
atenção primária.
Nos últimos anos permanece a carência nas especialidades de
otorrinolaringologia, ortopedia, reumatologia, dermatologia, urologia, cirurgia
cabeça- pescoço. A demanda reprimida existente nessas especialidades é
decorrente da dificuldade da SEMS em repor os profissionais médicos nos
concursos abertos, aumento da migração das pessoas da rede privada para a
pública, devido a situação econômica do País e a falta de implantação do
Protocolo de Encaminhamento da rede básica para a especializada.
Profissionais das equipes médica e paramédica do CEM, no segundo
semestre do ano 2017, passaram por capacitação a fim de iniciar, dentro do
Municipio, o acompanhamento as pessoas no processo transexualizador de
transformação do fenótipo masculino para feminino e do feminino para o
masculino, para implantação, no município, da parte ambulatorial da Portaria
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MS n° 2803.
De modo geral, há que se ressaltar que nos últimos anos, mesmo diante
das referidas dificuldades, tem-se destacado o potencial de resolutividade do
CEM na atenção aos casos que demandam avaliação especializada, com a
agilização de casos graves para início do tratamento e adoção imediata na
conduta terapêutica, principalmente nos casos de pacientes com câncer,
avançando-se a cada dia no controle e/ou cura das patologias tratadas nesse
serviço.
O serviço de nutrição é realizado por uma nutricionista com carga de 20
horas semanais, insuficiente para atender a demanda encaminhada pelos
especialistas.

Fonoaudiologia
O serviço de fonoaudiologia realiza exames de audiometria solicitado
por otorrinolaringologista da rede e fonoterapia. Logo após a triagem
fonoaudiológica, o paciente é encaminhado para o exame de audiometria e
impedanciometria e, se detectado necessidade, realiza o exame de
processamento auditivo central para uma intervenção centrada no problema
apresentado. Para a redução da demanda reprimida para a fonoterapia, está
sendo desenvolvido o Projeto Adeus Chupeta que, quando operacionalizado,
permitirá a revisão da fila existente para início do atendimento.
Tabela 47. Atendimentos realizados no CEM

Especialidade

2014

2015

2016

2017*

Consulta médica

80.155

85.742

89.188

74.903

Consulta nutrição

1.251

1.315

1.292

1.174

Triagem fonoterapia

440

430

582

515

Inicio de fonoterapia

53

114

82

92

5.201

3.590

4.866

4.168

Consulta de
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fonoterapia
Exame audiometria
Serviço social

1.855

1.630

2.041

2.577

Agenda não

Agenda não

Informatizado

4.414

informatizada

informatizada

em agosto:
899

Total atendimentos

88.955

92.821

98.950

87.843

* atendimentos realizados ate 30/10/2017.
Metas:

•

Implantar o Protocolo de encaminhamento da rede básica para
especialistas

•

Repor as vagas em aberto de especialistas

•

Ampliar carga horária da nutricionista

•

Ampliar o número de fonoaudiólogas

•

Reduzir tempo em fila de espera para inicio de fonoterapia

•

Readequar a estrutura física

•

Implantar o atendimento do processo transexualizador no município

Serviço Social
O Serviço Social da Saúde atua como Suporte Assistencial da
Secretaria, desenvolvendo os seguintes programas:
•

Programa Atenção em Reabilitação Auditiva (Aparelhos de
Amplificação Sonora Individual) – O Serviço Social da Saúde acolhe
pacientes com indicação médica do otorrinolaringologista para esse
tratamento.

É responsável por sua inserção na fila do CROSS,

ficando no aguardo do atendimento pela rede de alta complexidade
disponibilizada pelo DRS-X. Também realiza a mediação do
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agendamento inicial. Para a redução do tempo de espera, o
município tem adquirido esses equipamentos, com recursos
próprios.
•

Programa Fornecimento de órtese, prótese e meios auxiliares
de locomoção – OPME. O Serviço Social da Saúde realiza o
acolhimento dos usuários SUS com

necessidade de OPME,

administrando a fila por ordem cronológica. Conforme detectado na
entrevista inicial, realiza encaminhamento para a Rede de
Reabilitação Lucy Montoro – Unidade Mogi Mirim.
•

Programa de oxigenoterapia domiciliar – o município disponibiliza
a locação de 53 equipamentos para atender a população carente
com necessidade de oxigenoterapia domiciliar. O Serviço Social da
Saúde acolhe o responsável pelo paciente com indicação médica
para uso domiciliar, orientando e adequando a solicitação médica às
exigências do Protocolo e realiza visita domiciliar para verificar o
local da instalação do equipamento. A fila é controlada por agente
administrativo que realiza os contatos para o andamento e
manutenção do processo dentro do Protocolo.

•

Programa de BIPAP/CEPAP – com o objetivo de atender a Portaria
do MS/SAS nº370 de 04/07/2008, o município vem atendendo a
população com prescrição médica para suporte ventilatório não
invasivo, locando o equipamento e fornecendo o suporte conforme
determina a Portaria.

•

Programa de Fornecimento de Medicamentos pelo Serviço
Social – Através de verba anual especifica – recursos próprios do
município - para atender pessoas de baixa renda familiar o Serviço
Social atende prescrições médicas para medicamentos não
fornecidos pela rede de farmácias municipais e farmácia de alto
custo. O paciente passa por avaliação e deve cumprir os requisitos
do Protocolo para o atendimento.

Metas:
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•

Ampliar o número de locação dos equipamentos de oxigenoterapia
domiciliar

•

Fornecer equipamentos de OPME para a fila existente e para casos
novos

•

Ampliar a verba para fornecer medicamentos pelo serviço social

•

Atender a demanda para locação de BIPAP/ CEPAP dentro da
Portaria

Policlínica Santa Teresinha
A Policlínica Santa Teresinha realiza consultas médicas, exames
complementares e procedimentos cirúrgicos não complexos, a saber:
•

Consultas especializadas em pediatria (cardiologia, neurologia,
pneumologia);

•

Consultas especializadas em geriatria;

•

Exames

endoscópicos

do

sistema

digestório

(endoscopia

digestiva alta e colonoscopia);
•

Exames endoscópicos do sistema respiratório (broncoscopia
flexível e laringoscopia direta);

•

Prova de função pulmonar;

•

Eletroencefalograma;

•

Pequenas

cirurgias,

postectomia,

freioplastia,

cauterização

peniana, cirurgia plástica – lesão em face.
Os exames complementares realizados na Policlínica são essenciais
para a manutenção do fluxo de diagnóstico e tratamento de número
significativo de pacientes usuários do SUS.
Há necessidade de, no mínimo, dois aparelhos para cada tipo de exame
em virtude de: intervalo de tempo entre os exames devido a limpeza /
desinfecção de alto nível dos aparelhos; otimização dos profissionais de saúde
envolvidos nestes procedimentos e manutenção destes equipamentos.
O quadro de funcionários da unidade encontra-se reduzido dificultando o
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atendimento da demanda, as escalas de serviço e eventuais imprevistos com o
público interno.
O prédio da Policlínica necessita de reparos e pequenas reformas no
sentido de oferecer melhores condições para o atendimento da população,
diminuindo assim, os riscos de acidentes para os públicos interno e externo.
Meta:

•

Dimensionamento de recursos humanos e de infraestrutura para
manutenção dos serviços prestados;

Objetivos:
•

Contribuir com criação de protocolos para os encaminhamentos
para

exames,

procedimentos

cirúrgicos

e

consultas

especializadas;
•

Otimizar as demandas reprimidas.

Diretriz:
•

Garantir a Universalidade, Equidade e Integralidade dos serviços
prestados pela Unidade aos usuários.

Para o próximo quadriênio são necessários:
•

Aquisição de novos equipamentos para o setor de exames: (um
broncoscópio;

um

colonoscópio;

um

gastroscópio;

um

nasofibroscópio e um espirômetro para prova de função
pulmonar;
•

Contratação de 01 técnico de enfermagem para reposição do
quadro profissional;

•

Reparos e reforma geral do prédio.

Núcleo de Atenção à Saúde do idoso – NASI
Serviço ambulatorial de referência às unidades da Atenção Básica para
a promoção da saúde, assistência, reabilitação e manutenção da capacidade
funcional da população idosa. Atende problemas geriátricos (demência,
incontinência urinária, osteoporose, doença de Parkinson, entre outras). Conta
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com equipe multiprofissional nas áreas de geriatria, enfermagem, odontologia e
fisioterapia. Somente são atendidos pacientes referenciados pela rede de
Atenção Primária (UBS e USF).
Rua Dino Bueno, 565 – Vila Sonia.
Para o próximo quadriênio objetiva-se a contratação de equipe
multiprofissional para um atendimento mais abrangente ao paciente.

Saúde Bucal
Desde 1986, são realizados levantamentos epidemiológicos nacionais
de saúde bucal na população adulta. Em 2000, houve a implantação do Projeto
SB Brasil 2000 para avaliar as condições de saúde bucal da população
brasileira. A conclusão dos dados desse projeto culminou com a criação, em
2004, do Programa Brasil Sorridente. Com o programa nacional, houve a
inserção de procedimentos mais complexos na Atenção em Saúde Bucal e a
criação de uma rede de serviços de atenção em saúde bucal no SUS, com a
criação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). Em 2010,
ocorreu nova pesquisa nacional do SB Brasil 2010, no entanto, o município de
Piracicaba não participou da amostragem.
De acordo com os dados nacionais do SB Brasil 2010, na população
com idade entre 35 e 44 anos o CPO-d caiu 19%, passando de 20,1 para 16,3
em sete anos. O CPO-d é a contabilização de dentes cariados, perdidos e
restaurados (obturados). Ainda, em termos nacionais, em comparação com os
dados de 2003 e 2010, houve redução de 30% dos casos de dentes cariados,
queda de 45% no número de dentes perdidos por cárie, além do aumento de
70% no número de dentes tratados.
A análise dos dados do SB Brasil 2010 da região Sudeste, na faixa
etária de 35 a 44 anos, indica um índice odontológico (CPO-d) médio de 16,33.
Tal análise sinaliza uma redução de 19% na média dessa região quando
comparado ao estudo de 2003, sendo 48,16% dentes restaurados (obturados)
e 41,27% dentes perdidos.
Em Piracicaba não há nenhuma compilação e tabulação dos dados de
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levantamento da população em geral. No entanto, a parceria com a Faculdade
de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas (FOPUnicamp) por meio de estágios e pesquisas, possibilita a análise de amostras
da população do município.
Souza, Batista e Sousa (2011) da FOP - UNICAMP realizaram o estudo
sobre as “Condições de saúde bucal de adultos de Piracicaba” a partir de uma
amostragem de 240 pessoas, sendo 172 adultos de 20 a 44 anos e 68 adultos
de 45 a 64 anos, de 330 domicílios. Os achados da pesquisa indicaram
diferenças clínicas nas condições de saúde bucal entre a população adulta
mais jovem de 20 a 44 anos e de 45 a 64 anos. Por esse motivo, o estudo
optou por separar a amostra para apresentar os resultados do índice CPO-d.
Conforme tabela apresentada a seguir, os dados indicam que, em
Piracicaba, o CPO-d para adultos jovens de 20 a 44 anos foi em média de
12,94 e para adultos de 45 a 64 anos foi em média de 24,49. Além disso,
35,4% dos adultos tinham cárie não tratada e 86,4% possuíam algum dente
restaurado.
Tais dados ressaltam a importância do monitoramento das condições de
saúde bucal dos adultos no município para minimizar os impactos relativos a
necessidade de tratamento ao longo da vida, visto o aumento da expectativa de
vida da população piracicabana. Nesse aspecto, um dos grandes desafios das
ações de Saúde Bucal do município é fazer os usuários compreenderem a
necessidade de realizarem tratamento odontológico completo, mudando assim
a cultura e o comportamento de buscar apenas o pronto atendimento
odontológico. Para tanto, as equipes de saúde bucal municipais tem se
empenhado em promover orientações de caráter educativo, também voltado à
população adulta, não deixando de lado as ações sempre desenvolvidas com
os escolares.
Tabela 48. Características clínicas (CPO-d) por idade entre adultos residentes em
Piracicaba - 2011

Características Média (Desvio Padrão)
Clínicas
20-44anos 45-64anos
Dentes
1,04(±2,06) 0,99(2,24)

Total
0,99(2,24)

Média Ponderada (Erro Padrão)
20-44anos 45-64anos Total
1,01(0,14) 0,94(0,23) 1,03(0,15)
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cariados
Dentes
Perdidos
Dentes
Obturados
Índice CPO-d

8,35(±9,16) 3,30(3,77)

14,68(9,97) 10,30(0,82) 3,34(0,33)

3,34(0,33)

8,68(±6,29) 8,66(5,74)

8,70(6,96)

9,18(0,81)

9,06(0,67)

8,79(0,60)

18,02(8,89) 12,94(7,26) 24,49(6,16) 20,37(0,50) 13,07(0,60) 23,63(0,91)

Fonte: Pesquisa FOP/Unicamp, 2011.

Serviços de atenção à saúde bucal
No município, a saúde bucal atua em quatro eixos principais na Atenção
Básica, nas ações coletivas, na Urgência em Saúde Bucal e nos Centros de
Especialidades Odontológicas (CEOs).
Na Atenção Básica, entre unidades CRAB, UBS, PSF, são 43
consultórios odontológicos, sendo seis funcionando por meio de convênio de
mestrado FOP/Unicamp (Faculdade de Odontologia de Piracicaba da
Universidade Estadual de Campinas). A finalidade dos consultórios inseridos
na Atenção Básica é atuar na recuperação, manutenção e controle da saúde
bucal, inserindo a promoção da saúde no cuidado, por meio de ações de
natureza coletiva e individual, não deixando de acolher a demanda espontânea
e referenciando os casos de especialidade. Buscando promover a integração
da saúde bucal às demais ações de saúde da Atenção Básica, visam a
compreender o individuo no seu contexto social.
As equipes de saúde bucal da Atenção Básica são responsáveis pelo
primeiro atendimento ao paciente e pelo encaminhamento dos casos mais
complexos aos centros especializados. Foram realizados, na atenção básica,
em 2016, o

total de 174.352 procedimentos individuais e

209.983

procedimentos de ações coletivas em saúde bucal.
Os serviços Odontológicos de Atenção Básica e o Serviço de Urgência,
que também podemos considerar de atenção primaria à saúde, proporcionaram
87.505 atendimentos durante o ano de 2016.
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Tabela 49. Situação atual das Equipes de Saúde Bucal nas Unidades Básicas de Saúde
em 2016

O acesso a esses serviços é adequado à realidade local de cada
território e/ou comunidade, está estruturado por agendamento prévio e,

à

medida do possível, sempre com agenda aberta . Esse movimento, iniciado em
2013, tem permitido conhecer melhor a demanda reprimida do município no
setor da odontologia e possibilita uma melhor organização da agenda,
disponibilizando horários diários para atendimento de novos usuários e horários
para os usuários em continuidade do tratamento buscando, assim, a conclusão
do tratamento odontológico, sem deixar de acolher as demandas espontâneas
e realizar as atividades educativas, essenciais para manter a saúde bucal da
população. Além disso, são priorizados os atendimentos à gestantes,
hipertensos, diabéticos e portadores de necessidades especiais, que são
agendados pela procura ou pelo encaminhamento médico ou de enfermagem
(sem fila de espera). No caso de gestantes, o agendamento ocorre a partir da
abertura do SIS Pré Natal adequando-se, assim, a preconização da Rede
Cegonha que garante a primeira consulta odontológica da Gestante durante o
Pré Natal.
Atualmente,

a

média

de

espera

para

uma

primeira

consulta
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odontológica, quando se inicia uma primeira consulta está, na maioria das
unidades, acontecendo em torno de quatro meses, o que mostra a dificuldade
de acesso ao serviço e a necessidade de incorporação de novas equipes de
saúde bucal às equipes de atenção básica.

Atendimento odontológico da gestante e do bebê
O Ministério da Saúde, com o objetivo de qualificar as Redes de Atenção
Materno-Infantil em todo o País e reduzir a taxa, ainda elevada, de
morbimortalidade materno-infantil no Brasil, instituiu a Rede Cegonha, uma
estratégia que se constitui em uma ferramenta que, somada à capacidade das
equipes e dos gestores, contribui para a contínua melhoria do acesso e da
qualidade na Atenção Básica.
Neste contexto de atenção e atuação, além da atuação dos profissionais
médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, encontra-se também o
profissional cirurgião-dentista, sendo, necessariamente, segundo protocolo do
Ministério da Saúde, integrante do pré-natal e do cuidado aos menores de dois
anos idade.
Segundo levantamento realizado no município de Piracicaba, em 2013,
nas Unidades de Saúde da Família, 67% (30) delas realizavam, como rotina, o
atendimento odontológico à gestante, enquanto 33% (15) não o faziam. Das
que não o faziam, apenas uma unidade tinha dentista, enquanto o restante (14)
não possuía este profissional junto à equipe, devendo ser acolhidas em outra
unidade referência.
Em relação às UBS/CRAB, 61% (14) das unidades não tinham o
referenciamento da gestante para o atendimento odontológico, enquanto 30%
(7) o faziam. Das que não realizavam o atendimento, três unidades não
possuíam o dentista junto à equipe, enquanto 11 delas o possuíam.
Quanto ao atendimento odontológico oferecido a crianças menores de
um ano de idade, 80% (36) das unidades da ESF e 87% (20) das unidades de
UBS/CRAB não o faziam.
Percebeu-se uma dificuldade de entrosamento das equipes de saúde
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(enfermeiros/médicos/auxiliares/agentes

de

saúde)

em

relação

ao

referenciamento da gestante para consulta odontológica, já que na unidade
onde há dentista, não existia motivo para o não atendimento, mas a gestante
não chegava até o consultório odontológico. Outro motivo para o não
atendimento foi o fato de não haver dentista junto à equipe de saúde
referência, situação que exige o deslocamento da gestante até outra unidade o
que, muitas vezes, gerava e ainda gera, falta de interesse da própria gestante e
do profissional que deve encaminhá-la a outra referência.
A proposta, em 2013, foi de melhorar a atuação do dentista na atenção
gestante, participando do pré-natal, realizando o atendimento da mesma e a
sensibilização para o cuidado com a saúde bucal do bebê, posteriormente. A
intenção foi de também direcionar e definir, nas unidades de saúde, para a
atenção precoce com a saúde bucal das crianças menores de dois anos, como
preconiza a Rede Cegonha.
Para o acolhimento da gestante, a proposta foi de realizar o
agendamento com o dentista, realizado pela enfermeira, na abertura do
SISPrenatal, quando se orienta para uma consulta inicial. A gestante participa
de grupos de orientação ou não (dependerá de cada unidade e demanda),
orientação para higiene bucal, cuidados com a saúde bucal do bebê nos
primeiros meses de vida, faz-se exame clínico da mesma e, havendo
necessidade de tratamento odontológico, agenda-se o início do mesmo após a
primeira consulta com médico ou após o término do primeiro trimestre (aos 4
meses).
Desse movimento na Rede Básica do município percebeu-se:
•

Aumento

no

referenciamento

da

gestante

para

a

consulta

odontológica. Isso, atualmente, é uma realidade em nosso serviço,
sendo que as enfermeiras são grandes colaboradoras nesse
processo.
•

Aumento do número de primeiras consultas programáticas entre as
gestantes, consequentemente, maior sensibilização para o cuidado
com a saúde bucal do bebê. Em 2016 foram realizados 1597
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atendimentos odontológicos à gestantes na atenção básica.Não
possuímos o dado confiável dos anos anteriores, pois não havia o
registro desta informação no sistema, e por ser um dado novo a ser
informado.Por esse motivo, espera-se

que o numero real seja

maior, visto que intensificamos e melhoramos a forma de registro
dos dados no sistema em 2017.
•

Aumento dos encaminhamentos para acompanhamento preventivo
dos menores de 1 ano de idade - aumentar a sensibilização dos
profissionais para o assunto é um ponto que merece atenção .

•

Visita de dentista em unidades que não possuem esse profissional
como parte integrante da equipe. Finalidfade: realizar orientação em
grupos e um processo de triagem e atendimento inicial (em sala da
unidade, que não consultório odontológico) para encaminhamento,
às unidades referências, dos casos necessários para tratamento.
Esse procedimento é realizado para gestantes e crianças menores
de 1 ano.

•

Nas unidades que não possuem o dentista, é oferecido o acesso ao
Centro

de

Especialidades

Odontológica/CEOZINHO

para

o

atendimento preventivo das crianças menores de 3 anos, sem fila de
espera.No entanto, a distância e o deslocamento até o local, faz com
que a adesão seja baixa, aumentando, cada vez mais, o risco de
cárie e problemas. Geralmente, a população que apresenta
problemas bucais já na infância, tem grandes chances de tê-los
também na vida adulta, sendo um gasto crônico para o município.
Ainda existem regiões, com alta demanda e poucas equipes de saúde
bucal. É comprovado que, quanto mais cedo se inicia a prevenção, melhor a
saúde bucal, qualidade de vida e menor o custo para o município, já que
prevenir sempre será mais barato e produtivo que realizar o tratamento
curativo, que demanda muito mais tempo, sessões de atendimento e,
conseqüentemente, maior gasto com materiais para o tratamento.
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Programa saúde na escola e nos diversos espaços sociais –
procedimentos preventivos e educativos na saude bucal
Ações preventivas e educativas em saúde bucal direcionadas a todos
os escolares da Rede Pública de Ensino Municipal ( 34.352 alunos) e Estadual
(3.305 alunos), desde ensino Infantil ao 5ºano , incluindo a escovação dental
supervisionada através da distribuição de escova dental na escola. Nesse
programa incluem-se, também, as crianças acompanhadas pela Pastoral da
Criança.
Participam das ações preventivas na Escola 37.657 alunos de escolas
pública e cerca de 6.000 crianças, até 6 anos, acompanhadas pela Pastoral da
Criança.
Em relação às ações coletivas, a função da saúde bucal é desenvolver
ações programadas de promoção de saúde e prevenção de doenças bucais
nos diversos espaços sociais, fortalecendo a autonomia dos participantes no
controle de sua saúde bucal e de seus hábitos, incluindo avaliações
epidemiológicas das condições de saúde bucal, quando necessário. Dentre as
atividades coletivas executadas em campanhas ou em escolas, estão a
escovação supervisionada, a aplicação de flúor em gel, bochechos fluorados,
exames bucais para levantamento epidemiológico. Além disso, são realizados
os grupos focais para todo o público-alvo da atenção básica, destinados às
gestantes, hipertensos, puericultura, entre outros.
A operacionalização dessas ações não é simples e, para desenvolver
tais programas, a saúde bucal estabeleceu parceria com a Saúde do
Escolar/SME, articulando-se assim ações descentralizadas nas escolas
municipais com a abordagem para hábitos saudáveis em saúde bucal.
Cabe ressaltar a parceria, desde 2002, com a Secretaria de Educação e
a FOP-UNICAMP, o Programa Sempre Sorrindo atende, por ano, cerca de
5.000 escolares matriculados em 13 escolas municipais (10 urbanas e 3 rurais)
com tratamento, inclusive curativo, no Prédio Central da FOP (CEO2), além do
atendimento preventivo e educativo desenvolvido nas próprias escolas pelas
equipes de TSBs ou ESB da ESF.
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Dados do projeto indicam que, até agosto de 2017, 4.590 alunos das 13
escolas selecionadas participam do projeto, sendo previsto ainda, para o
mesmo ano, a inclusão de, pelo menos no período da manhã, de alunos de
mais 3 escolas municipais com mais 950 crianças para serem atendidas em
2017.
Dentre as 13 escolas participantes do projeto, 05 são da região norte - E.
M. Prof. Benedito de Andrade (Mario Dedini), E. M. João Otávio de Mello
Ferraciú (Santa Terezinha), E. M. Prof. José Pousa de Toledo (Bosques do
Lenheiro), E. M. Profª. Olívia Caprânico (Mario Dedini), E. M. Prof. Taufic Dumit
(Vila Sonia); 03 são da região oeste - E. M. Prof. André Franco Montoro (São
Jorge), E.M. Francisco Correa (Monte Libano); E. M. Wilson Guidotti (Jd
Tóquio); 01 da região sul - E. M. Prof. Thales Castanho de Andrade (Jd
Oriente); 01 região leste - E. M. Prof. Francisco de Almeida Kronka (Eldorado)
e 03 da zona rural E.M. João Perin (Nova Suiça) E.M. Manoel Rodrigues
Lourenço (Pau Queimado) e E.M. Alberto Thomazi (Cruz Caiada). Devendo ser
inseridas ainda em 2017 as E.M. dos Bairros Santa Fé, Jardim Gilda e Jardim
das Flores, pelo menos, no período da manhã, visto que, pela continuidade e
perseverança nas ações preventivas do Programa, as necessidades curativas
das crianças maiores tem diminuído, gradativamente, permitindo, assim, a
inclusão de mais alunos nesta faixa etária, ou seja ,crianças do 3º ao 5º Ano.
No projeto, os escolares são avaliados conforme a classificação de risco
de cárie, que pode variar de grau A ao F, sendo os graus E (cárie ativa) e F
(urgência). Os alunos que requerem tratamento clínico são transportados por
ônibus do transporte escolar da SME, com a devida autorização dos pais/ou
responsáveis, até a Clinica do Projeto, que funciona junto ao Centro de
Especialidades Odontológicas-2 (CEO-2) e, quando necessário, são também
atendidos pelos especialistas do mesmo CEO. Os de graus A (cárie zero) a D
recebem tratamento de fluorterapia e escovação supervisionada nas próprias
escolas, visando assim manter ou melhorar suas condições de saúde bucal.

Atenção à demanda espontânea em saúde bucal
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Nas unidades básicas de saúde do município onde se dispõe de
atendimento odontológico (42 Unidades) é destinado pelo menos, dois horários
por período para acolhimento de usuários de demanda espontânea, que se
espera sejam casos de dor ou trauma, porém, quando se tem uma demanda
reprimida, esses horários nem sempre são utilizados para esses casos.
O município conta, ainda, com o Serviço de Urgência Bucal (SUB),
serviço de atenção à urgência e emergência em saúde bucal, que tem por
objetivo proporcionar alívio imediato à dor de origem odontológica e, nos casos
de traumas e/ou acidentes, buscando proporcionar o bem-estar ao usuário. O
fluxo do atendimento é demanda espontânea, sem garantia de retorno ou
agendamento, atendimento por ordem de chegada, observando-se as
priorizações previstas em lei e o grau de gravidade do caso, visto que o caráter
desse

atendimento

é

emergencial

(pronto-atendimento).

Sempre

que

necessária à continuidade, o usuário é orientado a procurar o atendimento
odontológico na atenção básica. Atualmente, o serviço conta com 02 (dois)
dentistas plantonistas, em três períodos de quatro horas, nos dias úteis (das
7:00 as 21:00) e 02 (dois) dentistas por um período de 8 horas (8:00 as 16:00)
nos finais de semana e feriados.
No total, no ano de 2016, foram realizados 19.742 atendimentos que
desencadearam a realização de 39.586 procedimentos odontológicos.
Tabela 50. Distribuição de frequências dos tipos de procedimentos realizados no SUB de
Piracicaba nos anos 2009, 2012 e 2016

Procedimentos Odontológicos

2009 (%)

2012(%)

2016 (%)

Procedimentos Restauradores

29,74

36,70

38,7

Procedimentos Cirúrgicos

49,33

36,38

26,2

Procedimentos Terapia Pulpar

17,28

23,97

29,7

Outros Procedimentos

3,65

2,97

5,4

Fonte: SUB/Coordenação Saúde Bucal/SEMS
A análise dos 19.742 atendimentos realizados no ano de 2016 permite
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identificar que, entre os procedimentos mais executados no serviço, foram
38,7% restauradores; 29,7% de terapia pulpar, 26,2% cirúrgicos; e 5,4%
relacionados a outros procedimentos. No comparativo com os anos 2012 e
2009, identifica-se uma mudança positiva e significativa na inversão do perfil
dos procedimentos mais executados no SUB, revelando o aumento dos
procedimentos conservadores e a diminuição dos procedimentos mutiladores,
indicando alterações na cultura de extração de dente, até então vigente no
município.
Essa reflexão é importante, pois, embora as principais razões que levam
o paciente a buscar atendimento nos serviços de pronto atendimento estejam
relacionados ao alívio da dor, devolução da estética e restabelecimento das
funções mastigatórias, muitas vezes o usuário tende a utilizá-lo como sistema
ou porta de entrada alternativa para obter acesso ao serviço. O fato de haver
um crescente aumento em relação aos procedimentos conservadores pode
refletir uma postura menos mutiladora, com a possibilidade de referenciar estes
indivíduos para a atenção básica e ou para os Centros de Especialidades
Odontológicas do município.
Tabela 51. Distribuição de procura por atendimento no SUB por região de Piracicaba 2016

2016 - Atendimentos
Região
N°

(%)

Norte

5979

30,25

Sul

3836

19,44

Leste

2530

12,83

Oeste

4274

21,65

Centro

1942

9,85

Rural e Distritos

927

4,70

Não Identificado

253

1,28

Total

19.741

100,00
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Fonte: SUB/Coordenação Saúde Bucal/SEMS e IBGE
Tabela 52. Distribuição de frequências de procura no SUB por região de - 2016

População
Censitária

População
atendida no
SUB

Frequência

Norte

85.150

5.979

7,02

Sul

77.550

3.836

4,94

Leste

62.501

2.530

4,05

Oeste

58.402

4.274

7,31

Centro

59.631

1.942

3,25

Município

364.571*

19.741

5,41

Região

(%)

Fonte: SUB/Coordenação Saúde Bucal/SEMS e IBGE – Censo Demográfico 2010 (IPLAP)
* População total do município segundo Censo IBGE 2010 - incluído distritos e zona
rural.

Em relação às regiões do município, a maior frequência no atendimento
no SUB se encontra nas regiões Norte e Oeste. É provável que esse perfil de
procura esteja associado a maior vulnerabilidade social dessas regiões.
Entre as pessoas residentes na zona rural e nos distritos do município,
procuraram pelo serviço 927 usuários e, somados os dados da população
censitária dos mesmos, encontramos 17.819 pessoas.Isso demonstra

uma

frequência de 5,20% próxima da média do município, comprovando que a
manutenção de consultórios odontológicos, há vários anos, nessas regiões
distantes do centro urbano, tem proporcionado resolubilidade e igualdade nos
níveis de atenção em saúde bucal.
Os dados revelam, ainda,que os 19.742 atendimentos foram destinados
a 14.022 usuários, sugerindo que 5.720 consultas foram geradas por pessoas
que procuraram o SUB, mais do que uma vez no ano, comportamento este
contrário ao esperado pela equipe de saúde bucal, uma vez que este serviço
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visa à redução do número de procuras reincidentes para que os usuários
recebam um atendimento mais amplo e completo na unidade básica de sua
referência. Comparando com 2012 quando 12.965 usuários usaram o serviço e
dentre estes 4.880 mais de uma vez no ano, percebe-se um aumento de 3%
nesta prática, sendo assim é necessário incrementar as ações de referência
destes usuários para suas unidades de origem.

Atenção especializada em saúde bucal
O CEO, enquanto serviço especializado, destina-se aos diagnósticos e
tratamentos dentários de usuários SUS com maior complexidade, como
detecção o do câncer bucal, tratamentos de gengivas, cirurgias da boca,
tratamento de canal e atendimento para portadores de necessidades especiais.
Tem como missão efetivar a integralidade na atenção à saúde bucal, a fim de
buscar a qualidade do serviço e garantir o acesso a todos os níveis de atenção,
sendo referência para a Atenção Básica nas especialidades odontológicas. Em
Piracicaba, são quatro unidades especializadas em saúde bucal:
•

CEO I – Referência para atendimento aos encaminhamentos que
demandam especialidades para as áreas de endodontia, periodontia,
cirurgia, odontopediatria, prótese total e portadores de necessidades
especiais;

Atualmente o CEO ocupa um imóvel alugado e adaptado para o
atendimento odontológico e portanto fica aquém das necessidades de um
imóvel planejado para esta finalidade, sendo assim está em estudo um novo
prédio no antigo endereço do serviço, na Rua Tiradentes para atender as
necessidades do serviço.
•

CEO II – Referência para atendimento aos encaminhamentos que
demandam especialidades para as áreas de endodontia, periodontia,
cirurgia, odontopediatria;

Este CEO é uma parceria com a FOP/Unicamp, e está instalado no
Predio Central da FOP, que foi reformado para está finalidade, porém ainda
apresenta alguns problemas de estrutura física e de suprimento de materiais
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que precisam ser revistos. Os recursos humanos deste CEO são da SEMS.
•

Ceozinho – Funciona anexo ao CEO I e se destina ao atendimento
de bebês e crianças de até 4 anos, num ambiente adaptado para
acolhimento de crianças. Neste, além do tratamento que necessitam,
as crianças recebem orientações sobre escovação, uso do fio dental,
alimentação e combate às cáries;

Tabela 53. Distribuição dos atendimentos por especialidades nos CEO e Ceozinho - 2016

ESPECIALIDADE

ATENDIMENTOS

ENDODONTIA

1.465

ENDODONTIA MOLAR

716

ODONTO DIAGNOSTICO DE LESÕES

149

ODONTO PROTESE

5.327

ODONTO CIRURGIA

2.081

ODONTO PNE

1.482

ODONTOPEDIATRIA MAIOR 4 ANOS

12.457

ODONTOPEDIATRIA MENOR 4 ANOS

1.876

PERIODONTIA

4.296

ODONTORRADIOLOGIA

2476

•

CEO/CEDIC

–

Funciona

junto

ao

Centro

de

Doenças

Infectocontagiosas e realiza o atendimento odontológico aos
pacientes que utilizam este centro; em 2016 este serviço atendeu
3.832 usuários, fez 13.615 atendimentos que geraram 15.793
procedimentos odontológicos.
Atenção hospitalar em saúde bucal
Os departamentos de Cirurgia Bucomaxilofacial do HFC e Santa Casa
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de Piracicaba tem atendido nossos usuários, com dificuldades, pela ausência
de pactuação específica nos repasses de verba para esta especialidade.
Os usuários portadores de necessidades especiais e ou crianças
resistentes ao tratamento odontológico ambulatorial, não conseguem o
atendimento hospitalar para tratamento odontológico conservador. Hoje,
poucos atendimentos são realizados pela equipe do OROCENTRO/FOP
através de uma parceria.
Um convênio a ser realizado com a Residencia em Buco Maxilo do HFC
deve facilitar o atendimento nesta especialidade, o mesmo se encontra em
tramitação na Câmara de Vereadores.
Metas:

•

Aumentar a cobertura de Equipes de Saude Bucal – mais 12 equipes

•

Cobertura de Escovação Supervisionada

•

Proporção de exodontias

•

Construção do novo Predio para o CEO na Rua Tiradentes

Clínica de Atenção às Doenças Metabólicas
A Clínica de Atenção às Doenças Metabólicas (CADME) foi inaugurada
em 2009 com o propósito de atender os usuários diabéticos de difícil controle,
encaminhados pelas Unidades de Atenção Primária.
Dessa maneira, conforme protocolo do município, a CADME atua na
assistência aos diabéticos descompensados, em especial aqueles que são
usuários de insulina, dando prioridade aos diabéticos do tipo 1, gestantes,
pacientes aguardando compensação do diabetes para realização de cirurgia e
aqueles com complicações graves associadas.
O serviço conta atualmente com equipe multiprofissional formada por
médicos endocrinologistas, equipe de enfermagem, nutricionista e psicóloga.
Além das consultas, a equipe desenvolve ações de educação em saúde e
prevenção, por meio de palestras em grupos de pacientes nas Unidades de
Atenção Básica, eventos e campanhas para a população em geral, capacitação
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dos profissionais da rede e trabalho nas escolas.
No ano de 2016, foram ofertadas 3250 consultas com endocrinologista e
436 com nutricionista. Além disso, foram realizados 7123 atendimentos de
enfermagem, entre procedimentos, orientações e consultas. São oferecidas,
semanalmente, 78 consultas médicas especializadas e 11 consultas com
nutricionista. A partir de dezembro de 2017 serão disponibilizadas, também, 08
consultas semanais com psicóloga.
Atualmente, não há registro do total de diabéticos do município, mas
com base nos resultados do último Censo Nacional (2010) sobre o número
populacional de Piracicaba, aplicando-se os índices de equivalência por faixa
etária (conforme orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes - SBD), é
possível estimar em 12.658 o número provável de pacientes diabéticos no
município.
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Tabela 54. Estimativa de diabéticos no município
População do Município de Piracicaba (P): 364.571 habitantes – Censo 2010
Distribuição por faixa etária

Ocorrência do Diabetes

% da população no município
Faixa Etária

Taxa de Ocorrência de Diabetes

I – Multiplicar

II População na

III. Multiplicar (II)

IV. Nº de Diabéticos

(P) por

faixa etária

por

Abaixo de 30 anos

60%

218.743

0,1%

219

De 30 a 60 anos

37%

134.891

7,6%

10.252

70 anos ou mais

3%

10.937

20%

2.187

Número estimado total de pacientes diabéticos = 12.658

Para o próximo quadriênio sugerimos que seja elaborado e implantado
um banco de dados que permita conhecer, de forma mais fiel, o número de
diabéticos do município, a fim de nortear as ações de saúde destinadas a esse
público.
Uma grande contribuição foi a aquisição de cotas de insulinas análogas
para um grupo de pacientes, em especial os diabéticos tipo 1. São ofertadas,
no momento, 250 insulinas ultrarrápidas e 270 insulinas de longa duração ao
mês, melhorando, expressivamente, o controle glicêmico desses indivíduos.
Propomos, portanto, aumentar a cota de insulinas análogas, com
protocolo definido pela Assistência Farmacêutica, em comum acordo com a
CADME, conforme orientações e modelos propostos pela Sociedade Brasileira
de Diabetes, os quais já foram implantados em outros municípios com perfil
semelhante a Piracicaba. Tal medida visa contemplar, ao menos, todos os
pacientes do tipo 1, que são jovens e crianças. No momento, a cota
disponibilizada não atende a demanda, gerando muitas ações judiciais.
Ressaltamos, também, a importância da monitorização glicêmica
domiciliar e, dessa maneira, a necessidade de ampliar a quantidade de
glicosímetros para atender 100% dos usuários de insulina.
Além disso, é essencial que os profissionais da rede sejam
continuamente capacitados para o atendimento ao diabético.
Assim, ao melhorar a assistência ao paciente diabético, tanto na
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Atenção

Básica,

quanto

na

especializada

é

possível

melhorar

significativamente o controle metabólico desses indivíduos, prevenindo futuras
complicações, óbitos, hospitalizações, aumentando dessa maneira a qualidade
de vida do portador de diabetes e diminuindo em médio prazo os gastos
públicos.

Programa de Úlceras e Feridas
Os doentes portadores de feridas necessitam de assistência integral
caracterizada pela identificação da lesão, determinação da sua etiologia,
proposta terapêutica resolutiva e orientações preventivas para controle de
recidiva. Sendo assim, o município de Piracicaba, por meio desse ambulatório
especializado, tem em sua composição, equipe preparada para o devido
acolhimento e seguimento das etapas supracitadas.
Nesse contexto, o serviço é referência da rede municipal para
atendimento de portadores de feridas crônicas, ou seja, lesões com mais de 04
semanas de existência e, também, para determinados casos de feridas
agudas, que necessitem de avaliação e encaminhamentos para outros serviços
da rede (Oxigenoterapia Hiperbárica, AME, hospital de clínicas, entre outros).
Dessa maneira, os usuários que não respondem ao tratamento ofertado
na

Atenção

Básica,

devem

ser

encaminhados

ao

Ambulatório

de

Feridas/Programa de Úlceras e Feridas (PUF), o qual oferta, atualmente, 75
consultas semanais, sendo que no ano de 2016 foram realizados 2899
atendimentos, entre consultas novas e retornos.
Assim sendo, o paciente pode ser referenciado para realização de
procedimentos ou cirurgias em outros serviços, quando o médico vascular do
CADME julgar pertinente, como cirurgias de médio porte (desbridamentos
complexos, tratamento cirúrgico de varizes com necessidade de internação
hospitalar, termo ablação por radiofrequência de veia safena); cirurgias de
grande porte, endovascular ou arterial (derivações arteriais e angioplastias com
ou sem colocação de stent); oxigenoterapia em câmara hiperbárica em casos
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de urgência (osteomielite, síndrome de fournier, queimaduras graves e
extensas, deiscências importantes, fasceíte necrotisante, lesões de qualquer
etiologia com infecção ativa, apresentando risco de infecção ou sepse).
Contudo, permanecerá em seguimento no Ambulatório de Feridas até total
cicatrização da lesão.
Não obstante, em muitos casos, o sucesso do tratamento depende da
intervenção de outras especialidades médicas, além da cirurgia vascular.
Portanto, para o quadriênio 2018-2021 ressalta-se a necessidade de melhorar
a rede de assistência ao portador de feridas com a incorporação de cirurgião
plástico que seja referência para os casos de úlceras com reconstrução,
retalhos e enxertos, além de ortopedista especializado em pé para os pacientes
com úlceras por pressão/pé diabético. A proposta visa assegurar um
tratamento resolutivo, otimizar os recursos e melhorar a qualidade de vida
dessas pessoas.
Faz-se necessário, também, o aumento da quantidade e diversidade de
coberturas para curativo, como espumas, hidrogéis, entre outros, para acelerar
o processo cicatricial.

Centro Especializado em Saúde da Mulher - CESM
O Centro Especializado na Saúde da Mulher (CESM) foi implantado em
1995, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, estruturado como unidade
de referência, objetivando potencializar as ações preventivas, o diagnóstico
precoce e o tratamento de patologias que acometem a população feminina.
Nos últimos anos, tem-se investido no desenvolvimento de programas
específicos para esse público.
O CESM possui equipe formada por apoio administrativo, médicos
ginecologistas e oncologistas (especialistas nas áreas de ginecologia e
mastologia), enfermeira, técnica e auxiliar de enfermagem.
Oferece consulta ginecológica, oncoginecológica, com profissional
especializado em mastologia. Faz encaminhamento para cirurgias de médio e
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grande porte realizadas pelos profissionais do CESM nos hospitais locais
conveniados com a SEMS.
São realizados no CESM os seguintes procedimentos: colposcopia para
detecção precoce de câncer do colo uterino e da vagina; vulvoscopia para
detecção precoce de câncer de vulva; biópsia de nódulos de mama, punção
aspirativa de cisto de mama de conteúdo liquido, coleta de citologia mamária
(descarga papilar); pequena cirurgia para exérese de nódulo benigno de mama
(fibroadenoma);

biópsia

de

colo

uterino

e

vulva;

LEEP/CAF;

e

eletrocauterização (condiloma/HPV), biopsia a céu aberto de nódulos de
mama.
Para atender com mais eficiência, o CESM mantém interfaces com
alguns

setores

como

hospitais

e

maternidades,

Organizações

Não

Governamentais, Pastoral da Criança, Centros de Diagnóstico por Imagem,
Serviços de Quimioterapia e Radioterapia, além de toda a rede municipal de
saúde
O CESM realiza ações educativas sobre a prevenção de DST/HIV, a
saúde sexual e reprodutiva feminina, sendo o responsável pela capacitação
dos profissionais da rede pública nessa área.
Todos os resultados alterados de citologia oncótica (papanicolaou)
colhidos nas unidades de saúde são encaminhados diretamente ao CESM pelo
laboratório municipal (que envia uma cópia à unidade de origem para ser
arquivada no prontuário), sendo o CESM o responsável em fazer o contato e
agendamento dessas pacientes (via telefone ou aerograma) para consulta.
No caso das consultas com o mastologista, o acesso ao agendamento
pode, também, ser realizado pessoalmente, a partir da apresentação do
encaminhamento médico, do cartão do posto de saúde e de posse dos exames
realizados de mamografia e/ou ultrassonografia. Sempre que solicitados, os
exames de controle são agendados diretamente pelo CESM. O CESM é
referência para os municípios da região que não possuem serviços
especializados, oferecendo consultas na área de ginecologia, oncologia pélvica
e mastologia.
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Por ser unidade de referência, o CESM recebe encaminhamentos
médicos de todas as unidades da rede que atendem as mulheres, por meio do
sistema de Referência e Contra-Referência. Em 2016 foram realizados 668
atendimentos para os municípios da região.
Tabela 55. Distribuição de atendimentos em mastologia e oncoginecologia

Município

Atendimentos

Aguas de São Pedro

27

Capivari

70

Charqueada

103

Elias Fausto

26

Mombuca

23

Rafard

40

Rio das Pedras

150

Saltinho

97

Santa Maria da Serra

38

São Pedro

94

Após alta clínica, o acompanhamento da usuária ocorre nas unidades de
saúde primária e, quando necessário, há o re-encaminhamento da paciente ao
CESM.
Em 2016 foram ofertadas 845 consultas mês, sendo realizadas 6491
consultas especializadas, sendo 2908 consultas oncopélvicas e de mama,
1434 só de mama, 1380 ginecológicas e 769 outros procedimentos, como
vasectomias e pequenas cirurgias.
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Tabela 56. Total de procedimentos e consultas realizados pelo CESM, 2016

Procedimentos

Nº de atendimentos realizados
em 2016

Ações individuais e coletivas

190

Biopsia de colo uterino

62

Biopsia de mama

49

Biopsia de vulva

07

Cauterização química

22

Coleta de citologia oncótica

274

Colposcopia

523

Core biopsy guiada por USG

60

Curativos

304

Eletrocauterização

52

Exerese de pólipo cervical

42

LEEP/CAF

41

PAAF de mama

22

Pequena cirurgia

77

Retirada de dreno

104

Retirada de pontos

13

USG mama

306

Vulvoscopia

89

Total

2237

Fonte: CESM/SEMS/PMP.
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Em relação à oferta de consultas especializadas do CESM, a média
mensal é de 304 consultas de mastologia, 40 de oncologia pélvica e 150 de
ginecologia. Há a reserva de 105 vagas de prioridade, conforme avaliação de
risco para diagnóstico de câncer. Para esses casos, a primeira consulta é
realizada em até oito dias.
Quanto aos exames realizados no CESM, a média da oferta mensal é de
10 core biopsy, 10 LEEP, sendo 30 vagas em média para realização de
cirurgias ginecológicas e de mama.
Há que se destacar que, nos últimos anos, o CESM conseguiu otimizar o
tempo de resposta dos casos cirúrgicos, com resolutividade desses casos em
até 40 dias, tempo entre a data da primeira consulta e a realização da cirurgia.
Há reserva de vagas para consultas, com prioridade para o atendimento,
conforme avaliação de risco para o diagnóstico de câncer. Para esses casos, a
primeira consulta é agendada em até oito dias.
Com equipe multidisciplinar, o CESM desenvolve o Programa de
Planejamento Familiar, destinado às mulheres (grávidas ou não) com enfoque
nas gestações de alto risco. Para homens é oferecida a realização de cirurgias
de vasectomia, que são realizadas no CESM. Em 2016, foram realizadas 603
entrevistas, das quais 339 dos casais optaram pela vasectomia que foram
realizadas no próprio serviço. Foram 130 laqueaduras tubárias em não
gestantes e 134 laqueaduras em gestantes
Considerando o envelhecimento da população, o crescimento da
expectativa de vida e o consequente o aumento da incidência do câncer de
mama em âmbito mundial, e que 90% dos cânceres de mama têm origem
multifatorial, para o quadriênio 2018-2021, está em estudo a implantação do
Programa de Controle de Câncer da Mulher.
Esse projeto busca a ampliação das ações de prevenção, diagnóstico
precoce e humanização do tratamento oncológico das mulheres de Piracicaba
acometidas por neoplasias malignas, visando a desenvolver estratégias de
integração entre as unidades de saúde, de modo a agilizar o atendimento e
otimizar os recursos, a partir de protocolos de atendimento altamente
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especializados na área de oncologia.
Assim como a capacitação da rede de atenção básica em patologia
cervical, planejamento familiar e promoção da saúde para reduzir a incidência
de câncer, trabalhar a detecção precoce e potencial de cura.
Também estarão sendo encaminhados pedidos de credenciamento junto
ao Ministério da Saúde como serviço de referência em vasectomia, e de
Centro de Referência para os atendimentos em patologia cervical.
Centro de Atenção à Saúde do Adolescente – CASAP
A SEMS conta, desde 1999, com um serviço exclusivo para atendimento
de adolescentes, o Centro de Atenção a Saúde do Adolescente (CASAP),
voltado para o atenção de usuários na faixa etária de 10 e 19 anos de idade.
Há 18 anos o CASAP atua com o objetivo de atender o adolescente, em
saúde sexual e reprodutiva, promovendo a saúde, acompanhando seu
desenvolvimento e realizando a ações de promoção da saúde, prevenção de
infeções sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada além de
atendimento ginecológico.
Localizado na região central da cidade, com agenda aberta, o acesso ao
serviço ocorre por agendamento realizado pelas unidades de saúde da rede ou
por procura espontânea do adolescente.
De modo geral, o ingresso do adolescente no serviço é feito via grupos
de acolhimento que acontecem, semanalmente, para adolescentes grávidas e,
diariamente, para adolescentes que buscam atendimento ginecológico. Para o
adolescente masculino, o atendimento em saúde sexual e reprodutiva é
realizado semanalmente, conforme demanda.
O grupo de acolhimento é o primeiro contato do adolescente com o
CASAP, essencial na recepção do adolescente e para sua adesão ao serviço,
bem como no esclarecimento de dúvidas do serviço e a respeito da saúde
sexual. No caso das adolescentes grávidas, o acolhimento busca estimular o
acompanhamento do pré-natal. Os grupos de acolhimentos são abertos e
sempre antecedem os atendimentos médicos.
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Os

casos

mais

complexos

que

necessitem

de

terapia

são

acompanhados pela psicóloga e enfermagem e, quando necessário, são
encaminhados para atendimento nos Ambulatórios de Saúde Mental InfantoJuvenil ou Álcool e Drogas.
Dentre os serviços ofertados a essa população estão: consultas
ginecológica e obstétrica; consulta médica para adolescentes masculinos;
consulta de enfermagem no pré-natal; grupos de pré-natal; coleta de citologia
oncótica; imunização para adolescentes; atendimento de enfermagem com
orientação em planejamento familiar; orientação psicológica para adolescentes
e familiares; orientação e administração de métodos contraceptivos injetáveis e
preservativos; orientação de enfermagem relacionada ao pré-natal; disque
adolescente; empréstimo de materiais educativos para escolas, comunidade e
unidades de saúde.
Para as gestantes que fazem o pré-natal no CASAP são oferecidas
atividades físicas com professor de educação física da Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (SELAM), com o objetivo de melhorar o
condicionamento físico e reduzir desconfortos do final da gestação, e,
principalmente, preparar a adolescente para o parto e pós-parto.
O CASAP oferece, ainda, grupos educativos, nos quais são debatidas
informações

sobre

sexualidade,

namoro/casamento,

gravidez,

parto,

planejamento familiar e métodos contraceptivos, DST/Aids, drogas e grupos de
orientações a respeito da puberdade feminina, na qual as mães participam de
reuniões em separado de suas filhas, para que possam tirar dúvidas sem
constrangimento.
Para o próximo quadriênio 2018-2021, o CASAP objetiva:
•

Ampliar

as

ações

educativas

e

desenvolver

estratégias

relacionadas ao planejamento familiar e à prevenção das
DST/Aids direcionadas aos adolescentes em parceria com PSF,
UBS e CRAB. Para reduzir os números de gestação não
planejada na adolescência, observa-se a necessidade de dar
ênfase à faixa etária de 10 a 15 anos, oferecendo a atenção pré192

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo - Brasil

natal no CASAP e trabalhando com materiais específicos para
ações educativas e atividades físicas. Além disso, considerando
que 70% das mortes entre adolescentes e jovens de Piracicaba
estão relacionadas a causas externas, estuda-se a adoção de
estratégias para prevenção do uso de álcool e drogas para
adolescentes, em parceria com outros serviços de saúde como a
Saúde Mental, Atenção Básica e outras secretarias da PMP;
•

Participar em conjunto com as Unidades da Atenção Básica e
Unidades Especializadas

no Programa de Saúde na Escola

(PSE);
•

Introduzir

grupo

educativo

de

orientação

para

pais

de

adolescentes e realizar ações educativas com adolescentes
vulneráveis atendidos pelo CRAS, CREAS e Instituto FORMAR e
outros da rede de de Proteção da Infância e Adolescência;
•

Oferecer, quinzenalmente, oficinas de projeto de vida e prevenção
de gestação não planejada.

Programa de Ostomia / Incontinência
Implantado em 2009, o Programa Ostomia/Incontinente é atividade
complementar à rede de atenção à saúde, que objetiva levar assistência de
enfermagem, podendo ser esses portadores de doenças crônicas e/ou
traumática. O programa tem como objetivos:
•

Prestar assistência domiciliar diferenciada, com qualidade técnica e
humanizada,quando paciente impossibilitado de se locomover;

•

Treinar familiares e/ou cuidadores para atenção e cuidados
necessários ao paciente,buscando estabelecer o comprometimento
familiar nesses cuidados, aumentando o grau de informação e
educação intradomicílio;

•

Estimular o paciente para uma rápida recuperação, minimizando o
seu sofrimento e de familiares diante desse processo;
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•

Formar grupo de apoio aos usuários e seus familiares, atividade que
faz parte da reabilitação.

O Programa de Ostomia/Incontinente realiza o cadastro, a avaliação e a
dispensação dos insumos/dispositivos vindos do Estado, via DRSX, ARE de
Limeira. O paciente deve ser morador do município, vir encaminhado pela rede
municipal ou dos hospitais de referência
Dentre as patologias mais frequentes aos pacientes Ostomizados estão:
•

Câncer – 121 pacientes

•

Doença Inflamatória - 36 pacientes

•

Trauma por arma de fogo/ acidente - 09 pacientes

•

Outras - 06 pacientes

O atendimento ao paciente Incontinente , é realizado cadastro, avaliação
e treinamento e dispensação do insumo.
No momento são atendidos:
•

Feminino: 39

•

Masculino:90

Dentre as patologias mais frequentes estão os lesionados medulares,
doenças neurologias, e as más formações congênitas.
É realizado atendimento aos pacientes com Gastrostomia, que se
utilizam

de

botton,

com

fornecimento

de

insumo.

São

atendidas,

especificamente, crianças com Paralisia Cerebral (PC), e alguns pacientes
encaminhados pelo PAD( Programa de atendimento Domicilar).
Atualmente, a equipe é composta por 01 enfermeira e 01 Agente de
Controle Especial.
O Programa de Ostomia efetua todos os registros de atendimento desde
seu cadastro até sua alta ou seu óbito.
Para o próximo quadriênio objetiva-se a ampliação da esquipe com, 01
tecnico de enfermagem, parceria com o CEM para encaminhar pacientes, com
maior agilidade, aos médicos gastroenterologistas.
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Clínica de Reabilitação e Fisioteraia
O serviço de fisioterapia do município foi criado em 1988 e, desde 2012,
está em

nova sede denominada

Central de Fisioterapia “Dr. João José

Corrêa”. Localizada próxima ao terminal do Piracicamirim, tem fácil acesso e
tem total acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, com rampa
e plataforma elevatória para facilitar o acesso ao pavimento superior. É
equipada com consultórios e salas para atendimentos específicos de avaliação,
cinesioterapia, eletrotermofototerapia, bicicletas ergométricas, esteiras e sala
para fisioterapia em grupo. A Central também possui piscina coberta e
aquecida para atendimento em fisioterapia aquática. O acesso dos pacientes à
piscina é feito pela escada de alvenaria com corrimão ou por elevador.
A Central de Fisioterapia possui equipe composta por técnicos de
enfermagem (pré-avaliação dos pacientes), fisioterapeutas e estagiários. As
vagas de estágio são viabilizadas a partir de parceria firmada com os cursos de
Fisioterapia da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), para
realização do Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva, e da Faculdade
Anhanguera de Piracicaba, para realização do Estágio Supervisionado em
Fisioterapia Aquática.
A procura por atendimentos na Central varia durante a semana, de 70 a
100 usuários por dia. Alguns desses usuários são encaminhados para as
clínicas conveniadas à SEMS, sendo que, no ano de 2016, foram realizados
13.268 encaminhamentos. Diariamente, são avaliados novos casos e a oferta
de vagas está diretamente relacionada com o término de tratamento dos
pacientes, com média de 10 novas vagas por dia. A média diária de
atendimentos é de 200 usuários por dia. Em 2016, foram realizados 28.849
atendimentos em fisioterapia convencional e 4.845 atendimentos em
fisioterapia

aquática,

totalizando

33.694

atendimentos.

Foram

5.616

atendimentos a mais em fisioterapia convencional do que em 2012 (23.233).
Entre os usuários atendidos em 2013, 80% eram oriundos da Região Sul
e Leste, por residirem ou trabalharem nessas regiões. Nos últimos anos, essa
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situação foi se alterando e atualmente a realidade é diferente. A unidade presta
atendimento para usuários de todas as regiões de Piracicaba, sem predomínio
de região. Com relação à faixa etária, continua o mesmo predomínio de
usuários de 2013 - idade superior a 40 anos.
O atendimento em fisioterapia realizado pela Central de Fisioterapia Dr.
João José Côrrea é dividido em atendimento realizado em solo (fisioterapia
convencional) e em piscina terapêutica (fisioterapia aquática).
O atendimento em fisioterapia convencional é direcionado às patologias
ortopédicas,

posturais,

reumatológicas,

ocupacionais,

traumatológicas,

alterações musculoesqueléticas e pós-operatórios. De modo geral, a demanda
refere-se 30% às patologias de coluna, 20% às tendinopatias, 20% às
reumatologias e 30% aos pós-operatórios e fraturas.
Dentre as patologias mais comuns estão:
•

Da coluna: lombalgia, lombociatalgia, hérnia discal, espondilolistese,
escoliose, hipercifose e hiperlordose;

•

Ocupacionais

e

alterações

musculoesqueléticas:

bursite,

epicondilite, tendinopatia, síndrome do túnel do carpo, dedo em
gatilho, esporão de calcâneo, fascite plantar, entre outras;
•

Reumatológicas: osteoartrite de joelhos e coluna, artrite reumatóide,
espondilite anquilosante, fibromialgia, lúpus eritematoso;

•

Pós-operatórios: artroplastia total de joelho e quadril, artrodese
cervical e lombar, osteossíntese, cirurgia para reconstrução de
ligamento cruzado anterior, entre outras;

•

Fraturas: clavícula, fêmur, tíbia, úmero, coluna, tornozelo, pé, mão,
rádio, joelho.

Não há demanda reprimida, pois os pacientes que não conseguem vaga
na Central de Fisioterapia para as patologias ortopédicas e reumatólogicas, são
encaminhados para as clínicas conveniadas. Tais clínicas também prestam
atendimento às demais patologias.
Também é realizado, em parceria com o CEDIC (Centro de Doenças
Infectocontagiosas), atendimento aos portadores de hanseníase. Desde 2012,
196

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo - Brasil

são realizadas Avaliações Neurológicas Simplificadas para diagnóstico e
acompanhamento desses pacientes, quando são classificados quanto ao Grau
de Incapacidade. Durante o tratamento medicamentoso, o paciente é
reavaliado a cada três meses. A partir de Junho de 2015, são realizadas
intervenções semanais para prevenção de incapacidades e tratamento para as
sequelas da doença dos pacientes que não estão na fase aguda. São
realizadas atividades como hidratação da pele, alongamentos, estímulos
sensoriais, fortalecimento muscular de membros superiores e inferiores, além
de orientações para atividades de vida diária. Os fisioterapeutas responsáveis
pelas avaliações e tratamento foram capacitados pelo Instituto Lauro de Souza
Lima, em Bauru/SP, em parceira com a Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo.
Com relação à fisioterapia aquática, o atendimento é realizado por
fisioterapeutas da Rede Municipal e por estagiários da Faculdade Anhanguera,
para qualquer patologia. Atualmente, estão em atendimento 114 pacientes, 44
pacientes a mais que setembro de 2013. Mais de 70% desses pacientes
possuem patologias ortopédicas e reumatológicas. Estão divididos em
atendimentos individuais, em dupla ou grupo, de acordo com a patologia e
incapacidade de cada paciente. As patologias mais comuns são acidente
vascular encefálico, politrauma, osteoartrite, tetraplegia, lombalgia e pósoperatório de coluna e joelho.
O acesso a todos os tratamentos é iniciado com encaminhamento
médico.

1.4.7. Vigilância em SaúdeAtenção à Saúde do Trabalhador
O município de Piracicaba é referência nacional em termos de políticas
de

prevenção

em

saúde

do

trabalhador

por

desenvolver

projetos

interinstitucionais (CEREST, MTE, INSS, MPT, CIST, Conselho de Saúde e
Sindicatos). A atenção à saúde do trabalhador é um dos pilares do SUS e em
Piracicaba é desenvolvida pelo Centro de Referência em Saúde do
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Trabalhador (CEREST), considerado um dos mais estruturados do país por
desenvolver ações que fazem interface com a Política Nacional de Saúde do
Trabalhador.
A saúde do trabalhador é uma das prioridades que o Ministério da Saúde
colocou para o Pacto da Saúde, visto que são crônicos os problemas
relacionados aos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho.
Embora os problemas sejam antigos, têm ocorrido avanços significativos na
área, principalmente após regulamentação da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador. Dessa forma, intensificou-se a atuação conjunta dos governos
municipal, estadual e federal para a implantação de ações de saúde do
trabalhador na rede de saúde de forma geral.
Os CEREST de todo o país são serviços de apoio matricial para o
desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador nas unidades de atenção
primária, nos serviços especializados e de urgência e emergência, bem como
nas diversas instâncias da promoção e vigilância da Rede de Atenção à Saúde
(RAS).
O CEREST de Piracicaba atua em parceria e colaboração de várias
instituições públicas (Ministério do Trabalho e Emprego, INSS, Secretaria do
Estado da Saúde) e da sociedade civil (entidades sindicais, associações
empresariais, associações profissionais etc) que participam da Comissão
Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST). Esta comissão possui a
atribuição de assessorar o Conselho Municipal de Saúde, que é a instância
máxima de controle social e canal de participação da população no
acompanhamento e decisões sobre a política municipal de saúde do
trabalhador. O funcionamento e composição da CIST estão definidos na
Resolução do Conselho Municipal de Saúde 019 de 16/10/2015.
No município de Piracicaba, a atenção à saúde do trabalhador teve início
na década de 90 e após a municipalização da Vigilância Sanitária, ocorrida em
1997, passou a dispor de legislação própria (Lei Municipal 069/96 e Decreto
Regulamentador n.º 7493/97), que ofereceu ao serviço atribuições plenas para
realizar a vigilância nos ambientes de trabalho de acordo com a Portaria n.º
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3120/1998 do Ministério da Saúde. A partir da experiência adquirida em
vigilância aos acidentes graves e fatais, o então Programa de Saúde do
Trabalhador (PSP)

inicia a construção de um Sistema de Vigilância de

Acidente de Trabalho (SIVAT) com base na notificação do Relatório de
Atendimento ao Acidentado do Trabalho (RAAT) no local de primeiro
atendimento ao acidentado (ambulatório médico, urgência e emergências e/ou
hospitais).
Em 03/06/2003, o PST credencia-se como polo regional de saúde do
trabalhador, tornando-se CEREST, assumindo como principal atribuição irradiar
para a rede SUS o modelo de atenção, vigilância e prevenção em saúde do
trabalhador. Os dados do gráfico 1 mostram os número absoluto dos acidentes
de trabalho no período de 2013 a 2016 em Piracicaba.
Gráfico 39. Frequência de acidentes de trabalho no município de Piracicaba de 2013 a
2016.

Fonte: SIVAT CEREST Piracicaba/SEMS/PMP
O CEREST de Piracicaba integra a Rede Nacional de Atenção Integral
em Saúde do Trabalhador (Renast) e tem sob sua responsabilidade 15
municípios de abrangência

8

.Desempenha a função de suporte técnico e

assessoria no incentivo a ações interinstitucionais em saúde do trabalhador.
Está organizado em quatro núcleos de atuação: Assistência, Educação
Permanente, Vigilância e Sistema de Informação.
8

Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Cordeirópolis, Elias Fausto, Engenheiro
Coelho, Iracemápolis, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa
Maria da Serra, São Pedro.
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Assistência
Realiza o acolhimento aos trabalhadores portadores de doenças
profissionais encaminhados pelo SUS, médicos de convênios ou sindicatos,
para investigação e notificação do nexo causal. Referência para assistência
médica especializada e para orientação/abertura de Comunicação de
Acidentes do Trabalho (CAT). O CEREST possui o serviço de vigilância em
LER/DORT, decorrente de projetos, pesquisas e intervenções em setores com
altos índices de adoecimento.

Educação Permanente:
Referência na realização de atividades educativas, atividades de
pesquisa/intervenção, palestras e educação permanente em saúde do
trabalhador destinada à rede de saúde do SUS e à população em geral. Para
tanto, mantém parcerias com sindicatos de trabalhadores, empresas,
universidades e outros centros de capacitação.
Participação na construção de conhecimentos na área produzindo
estudos e artigos (ver site http://www.cerest.piracicaba.sp.gov.br) para
disseminar a informação e dar visibilidade das ações desenvolvidas.
Anualmente Realiza desde 2004 a Semana Municipal de Prevenção de
Acidentes e Doenças do Trabalho – SEMPAT sendo que no período de 2013 a
2016 foram realizados quatro encontros com os seguintes temas: Saúde,
Condições do Trabalho e Controle Social em 2013, A Organização do Trabalho
e seus Reflexos na Saúde do Trabalhador em 2014, Terceirização e o reflexo
para a saúde do trabalhador em 2015 e Saúde e Segurança no Trabalho –
Contribuições dos Órgãos Públicos em 2016,
Totalizando

aproximadamente

1000

profissionais

(http://cerest.piracicaba.sp.gov.br/site/images/Prestacao_de_contas_SEMPAT.
pdf).
Realiza também várias atividades de educação permanente como
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encontros da CIPA do setor metalúrgicos atingindo em média trezentos
trabalhadores em média por encontro, foram realizadas muitas ações de
promoção e capacitação em saúde do trabalhador envolvendo trabalhadores
de

empresas

privadas,

servidores

públicos

e

estudantes

(http://cerest.piracicaba.sp.gov.br/site/images/Prestacao_de_contas_NEP_ATI
VIDADES_DIVERSAS_2015-2016.pdf). Assim, para o próximo quadriênio
objetiva-se ampliar as ações de educação permanente e de vigilância, visto
que estas têm papel importante na redução dos números de adoecimentos e
acidentes.

Sistema de Informação:
É uma central de dados provenientes do SIVAT (que registra os
acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores no município (formais e
informais)), SINAN (notificação dos agravos relacionados a Saúde do
Trabalhador), SIA (produção ambulatorial do CEREST), Agenda eletrônica
(produção e ações realizadas por todos os profissionais do CEREST), dados
da assistência (prontuários de acolhimento, de consulta médica, prontuários
por empresa). Após as informações preliminares são desenvolvidos ações de
qualificação de informações tais como: CAT, Análise do Acidente de Trabalho
(AT), Ações tomadas pós-acidente, posteriormente podem disparar casos para
as inspeções sanitárias, que geram acervo de relatórios no SIVISA das
empresas que tiveram os acidentes bem como as inspecionadas. Os
documentos gerados tais como: relatórios de inspeção, documentos da
empresa, relatórios de projetos setoriais, literatura científica, enfim, o acervo
acumulado de dados, seja disponibilizado em papel, seja eletronicamente, são
bases de dados e informações que podem ser utilizados pela equipe do
CEREST em ações educacionais, protetivas e preventivas.
O processo de investigação de acidentes de trabalho inicia-se pela
equipe da Sala de Informação que recebe o RAAT ou informação de um AT
pela mídia ou controle social. A equipe realiza o contato com o trabalhador ou
parentes para colher mais informações do acidente e ver as condições de
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saúde do trabalhador. Intervém junto à empresa solicitando documentos
referentes ao acidente e o plano de ação das melhorias. A documentação do
caso atualmente é registrado no SIVISA. Ocorre um processo de distribuição
seguindo os critérios do procedimento de distribuição de inspeção. A equipe
que recebe o caso realiza a inspeção sanitária e o resultado desta investigação
é registrado no SIVISA.

Vigilância:
Promove ações sistemáticas em casos de acidentes de trabalho com
óbito e graves, denúncias formais (156, Sindicatos, MPT entre outros), nesses
casos são geradas inspeções sanitárias conforme critérios utilizados na Sala
de Informação. Desenvolve projetos setoriais, cadeia produtiva e também os
relacionados à magnitude do risco a fim de promover a intervenção nos
ambientes e processos de trabalho para transformá-los e prevenir novas
ocorrências.
Em relação aos serviços de Vigilância Ampliada o CEREST, juntamente
com os representantes da CIST valoriza os trabalhos coletivos para a
prevenção nas seguintes atividades e setores: Trabalho em altura, Risco de
choque elétrico, Saúde e Segurança nas Escolas, atuação conjunta com a
SEMDES e Conselho Tutelar para a proteção de crianças e adolescentes em
Piracicaba e Limeira. Projeto de Reformulação do Manual de Máquinas de
Papel

e

Papelão.

Campanha

de

Conscientização

no

Trânsito

e

acompanhamento da Minuta “Autorização de Serviços de Transporte
remunerado de passageiros e de mercadoria. Projeto com Postos de Gasolina
– Benzeno “Não passe do limite, abasteça até o automático”. Está auxiliando
na construção do observatório de acidentes e adoecimento no trabalho
disponível no site: (http://observatoriosst.mpt.mp.br/).
Atua como apoio técnico do MPT em aproximadamente 100 (cem)
Inquéritos Civis movidos pela instituição na região de abrangência do CEREST
Piracicaba que alcançam mais de 45.000 trabalhadores.
No ano de 2016, foram realizadas as seguintes atividades pelo
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CEREST, conforme mostra o gráfico abaixo.
Gráfico 40. Serviços realizados por núcleo de atuação do CEREST, 2016.

Fonte: SIA/SAUDETECH, CEREST Piracicaba, SEMS/PMP, 11/10/2017.
Com base nos dados dos atendimentos realizados pelo CEREST no SIA
em 2016, dos 2.208 serviços da assistência em saúde do trabalhador, 61% são
consultas médicas e 39% são acolhimentos. Essas atividades geraram, no
período de 2013 a 2016, 572 notificações no Sinan de casos de LER.

Tabela 57. De Notificação dos agravos
NOTIFICADOR = PIRACICABA

do SINAN de 2013 a 2016 – do MUNICÍPIO

AGRAVOS

2013

2014

2015

AT FATAL*

12

4

11

14

41

2,1

AT MENOR*

45

36

30

47

158

7,9

2016 Total geral

%

87

88

141

216

532

26,7

AT BIOLÓGICO*

230

201

146

54

631

31,7

LER

100

216

156

100

572

28,8

DERMATOSES

1

1

3

3

8

0,4

PNEUMOCONIOSES

1

0

0

1

2

0,1

AT GRAVE*
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CÂNCER

0

0

1

0

1

0,1

PAIR

4

0

2

1

7

0,4

TRANSTORNO MENTAL

1

0

3

3

7

0,4

INTOX. EXOGENA

5

3

14

8

30

1,5

486

549

507

447

1989

100,0

Total geral

* ANO ACIDENTE, OS DEMAIS AGRAVOS ANO NOTIFICAÇÃO.
FONTE: SINAN/GVE PIRACICABA, 01/09/2017

Cabe destacar que no período de 2013 a 2016 foram registradas 1.989
notificações de agravos relacionados ao trabalho no sistema Sinannet: 2,1%
acidentes de trabalho fatal, 7,9% acidentes de trabalho com menores de 18
anos, 26,7% acidentes de trabalho grave ou mutilante, 31,7% com exposição a
material biológico e 31,5% de doenças relacionadas ao trabalho. Verificamos
poucas notificações nos casos de adoecimentos e que precisamos reorganizar
o serviço para conseguir realizar as notificações destes adoecimentos.
É importante salientar que todos os 41 Ats registrados no Sinan que
geraram óbito no período de 2013 a 2016 foram investigados, exceto os de
trajetos. Neste mesmo período, ocorreram o registro no SINAN de 158 AT de
menor e 532 AT graves que também foram preenchidos e coletados dados e
documentações pela Sala de Informação do CEREST.
Diretrizes, Objetivos E Metas:
Diretriz
Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das
ações de promoção e vigilância em saúde.
Objetivo
Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.
Metas

1.

Manter na faixa de 420 o número de casos de doenças ou agravos
relacionados ao trabalho notificados.

2.

Investigar 100% dos casos de acidentes de trabalho típicos com
óbito registrados no SINAN;
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3.

Investigação epidemiológica de 100% dos casos de acidentes de
trabalho típicos graves registrados no SINAN;

4.

Investigação epidemiológica de 50% dos casos de LER/DORT
registrados no SINAN;

5.

Elaboração e divulgação anualmente de indicadores de frequência
dos casos de acidentes de trabalho;

6.

Organizar anualmente 1 Semana Municipal de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (SEMPAT);

7.

Organizar

anualmente

2

Projetos

de

Vigilância

Ampliada

relacionadas ao setor ou cadeia produtiva que são prioridades
definidas CIST;

Vigilância Epidemiológica
É preciso destacar que a vigilância é a ferramenta mais potente para que
se construam as ações de saúde em um território. Só a partir do conhecimento
sobre o que afeta a saúde da população, do que as pessoas adoecem e/ou
morrem, torna-se possível propor intervenções que tenham efetivamente a
capacidade de alterar a realidade e poder de impactar sobre a situação
instalada.
Em Piracicaba, a Vigilância Epidemiológica (VE) é o serviço responsável
por um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
antecipação de qualquer mudança nos fatores de saúde individual ou coletiva,
com objetivo de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos.
A VE possui equipe formada para atuar nos setores de imunização,
controle de doenças e banco de dados.
No setor de imunização, a VE é responsável pela programação, guarda
205

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo - Brasil

e dispensação dos imunobiológicos e materiais correlatos necessários às UBS,
PSF, CRAB, UPA, maternidades e empresas. Também se responsabiliza pela
realização de campanhas, orientação, treinamento e capacitação das equipes.
Além do calendário básico de vacinação, a VE trabalha com o Centro
Regional de Imunoespeciais (Crie) que fornece a grupos específicos vacinas
especiais. Assim, o setor de imunização trabalha com orientação, triagem,
solicitação, dispensação e acompanhamento rigoroso até completar o esquema
vacinal. Outra ação importante da VE é monitoramento dos eventos adversos,
quando os pacientes apresentam reações após recebimento da vacina, sendo
cada caso estudado detalhadamente e encaminhado para avaliação médica.
Em relação ao Setor de Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD), as
principais ações são as direcionadas para bloqueio de doenças tais como:
realização de quimioprofilaxia para casos suspeitos de doença meningocócica
e de coqueluche, entre outros casos que demandem bloqueios.
Cabe a este setor encaminhar as notificações das zoonoses, em
especial as arboviroses ao CCZ, para que as ações de bloqueio sejam
realizadas para o controle de agravos como: Dengue, Zika, Chikungunya.
Encaminhamento de material para exame ao Instituto Adolfo Lutz,
Pasteur, entre outras referências e avaliação de confirmação da patologia,
retirada de resultado e posterior entrega ao paciente e ao serviço requisitante,
além de fornecer as orientações que se façam necessárias.
Visita domiciliar para resgate de faltosos de esquema pós-exposição da
raiva, atualização do banco de dados da tuberculose (TB web) online, visita aos
faltosos na convocação do Hemonúcleo, bem como outras

que se façam

necessárias para investigação dos casos notificados.
Busca de informações em prontuário médico, quando necessário para
complementação da investigação epidemiológica, nos casos graves ou de
óbitos por doença de notificação compulsória.
Para a SEMS, o setor de Banco de Dados desempenha importante
papel para a gestão dos dados epidemiológicos do município, realizando,
diariamente, a atualização do banco de dados e tabulação periódica. A partir
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desta tabulação, são adotadas estratégias de intervenção para redução da
subnotificação dos casos, direcionando também a investigação dos casos.
Nos últimos anos, a SEMS realizou melhorias na informatização do setor
o que contribuiu no sistema de notificação e investigação, ampliando a
acessibilidade e disponibilização do material (normas técnicas, portarias,
informes e outros) à rede de saúde do município, bem como na educação
continuada dos servidores.
Identificam-se melhorias a partir da redução do tempo de retirada dos
resultado de exames, aumento na agilidade no processo de bloqueio de
doenças de notificação compulsória, bem como na eliminação de internações
para tratamento de casos leves de febre maculosa em menores de 8 anos
(oferta de cloranfenicol suspensão).
Para o próximo quadriênio, estuda-se a possibilidade de implantação de
equipe de vigilância hospitalar e na urgência e emergência, a fim de melhorar
as notificações tardias, bem como melhorar o acompanhamento dos casos
internados. Estuda-se ainda a ampliação da informatização das solicitações e
liberação de grades de vacinas e insumos por meio do sistema Olostech (assim
como ocorre na Divisão de Almoxarifado) e também do envio online de
notificações de doenças e agravos o que irá agilizar o preenchimento das
notificações e possibilitar que todas as unidades visualizem que o caso já foi
notificado à VE.

Imunizações
Em 2016, a cobertura vacinal em menores de 1 ano alcançou 100% para
BCG, 96,25% para pneumo10 e 91,54% para rotavírus.
O município de Piracicaba conta com 75 salas de vacinas públicas, que
oferecem à população as vacinas que compõem os calendários da criança,
adolescente, adultos, idosos, gestantes e puérperas, além de soros e
imunoglobulinas.
A tabela abaixo apresenta a cobertura vacinal, das vacinas que
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compõem o calendário básico da criança, no ano de 2016. No período
avaliado, 67% das vacinas tiveram a cobertura vacinal alcançada.

Tabela 58. Percentual de coberturas vacinais do calendário básico de vacinação da
criança em Piracicaba, segundo vacinas, em 2016.
Vacina
BCG

Meta (%)
90%

Cobertura (%)
113,86

ROTAVIRUS

90%

91,54

POLIO

95%

91,70

PENTA

95%

94,86

PNEUMO 10

95%

96,25

MENINGO C

95%

95,08

SCR

95%

99,56

HEPATITE A

95%

72,76

INFLUENZA

80%

84,31

Fonte: SI-PNI; População SINASC.

Vigilância Sanitária
A Vigilância Sanitária é responsável por promover ações capazes de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervindo nos problemas
sanitários que por ventura ocorram no meio ambiente, na produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
Com equipe multiprofissional, atua na Vigilância de Serviços de Saúde,
Produtos e Meio Ambiente. Nesse sentido, realiza atividades como fiscalização,
vistorias (rotina e solicitações), educação em saúde, plantões de orientação e
ainda, quando necessário, contribui na investigação de surtos.
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Gráfico 41. Média mensal dos procedimentos realizados pela VISA em 2017

Fonte: Visa / SEMS / PMP
Do total dos procedimentos realizados por mês na VISA, a maior
demanda, 85% (protocolos, licença e inspeções) se concentra nos serviços de
licenciamentos de estabelecimentos passíveis de vigilância sanitária. Já os
serviços que avocam a atenção da VISA, representam 10% das ações
(penalidades, reclamações e atendimentos técnicos). Outros procedimentos,
como Análises de água (4%) e Laudos Técnicos de Avaliações (1%), também
fazem parte do cotidiano sanitário.

Vigilância e Controle de Zoonoses
A SEMS conta com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para
desenvolver as atividades de vigilância e controle de zoonoses. Este serviço
tem por finalidade realizar a prevenção e o controle de doenças como raiva,
dengue e Mal de Chagas. Em Piracicaba, o CCZ controla ainda os chamados
animais sinantrópicos como morcegos, pombos, ratos, mosquitos, abelhas e
outros.
O CCZ desenvolve ainda ações educativas no sentido de esclarecer a
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população e contar com sua colaboração e participação em campanhas como
a da dengue ou de vacinação contra raiva, por exemplo. O CCZ também faz
cumprir a lei, fiscalizando e multando, quando necessário.
Por um processo histórico que lhe foi imposto, o CCZ de Piracicaba,
além do controle de doenças e agravos gerados pela população de cães e
gatos, acaba por responder pelas ações voltadas aos animais abandonados,
por meio do recolhimento seletivo, castração, doação, observação, assistência
veterinária e fiscalização de maustratos aos animais.
Canil do CCZ
Nos últimos anos o canil do CCZ vem intensificando a oferta de cirurgias
de castrações para cães e gatos, agendadas pelo Sistema de Atendimento à
População (SIP – 156), agendadas pelas ONGs de Proteção animal,
agendadas por Protetores Independentes (agenda específica para atendimento
das Instituições não regulamentadas e ativistas da causa animal). O aumento
da oferta foi possível devido à ampliação do Centro Cirúrgico que recebeu
novas salas de pré e pós-cirúrgico, sala de esterilização de instrumentos, sala
de tricotomia e sala de cirurgia.
Foi construído um novo prédio (gatil) para abrigar os felinos que,
anteriormente, compartilhava o mesmo espaço com os cães, porém, em alas
separadas. Esse prédio, com sala de atendimento, sala para o estoque de
ração, 60 baias e amplo solarium, foi projetado com a preocupação de
melhorar o bem estar dos animais abrigados.
Com a construção do gatil, o canil ganhou mais uma ala (que antes era
ocupada pelos gatos) com 10 baias. Dessa forma, o canil passou a contar com
56 baias individuais.
Para o próximo quadriênio, objetiva-se resgatar as atribuições de
competência lega do CCZ. Para tanto, se faz necessário estudo de
direcionamento das demandas de serviço do Canil como recolhimento,
tratamento, abrigamento de animais que não representam riscos à saúde
humana, bem como do atendimento de denúncias para verificação de maus
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tratos aos animais, o que se configura crime e deve ser atendido como tal. A
SEMS estuda a distribuição das demandas às outras secretarias municipais,
convênios com clínicas veterinárias, ONGs e grupos de protetores para tratar
de problemas como, por exemplo, encaminhamento das denúncias de maus
tratos ao Pelotão Ambiental.
Outro objetivo é criar um programa de registro de animais (cães e
gatos) no município, para tanto serão avaliados os aspectos legais para a
obrigatoriedade através de legislação específica.
Gráfico 42. Ações de realizadas pelo Canil Municipal durante o período 2013 a 2016

1.3.12. Controle do Aedes aegypti
Combate à Dengue
O Plano Municipal de Combate ao Aedes do Município de Piracicaba
segue as diretrizes do Plano Nacional de Controle da Dengue (PNCD), do
Ministério da Saúde, e a Norma Técnica (NORTE) para ações de controle do
Aedes aegypti no Estado de São Paulo, da Superintendência de Controle de
Endemias (SUCEN).
De modo geral, no Município, as ações realizadas possuem caráter
preventivo, corretivo e de pesquisa entomológica, além da atuação orientada
para Educação em Saúde e Mobilização Social.
As ações preventivas estão organizadas em seis linhas de atuação: casa
a casa, pontos estratégicos, imóveis especiais, pesquisa entomológica,
arrastão, educação em saúde e mobilização social. Apresentados a seguir:
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Casa a casa: são visitas aos imóveis do município para realização
do controle dos focos e orientação à população em geral sobre as
medidas preventivas, ciclo biológico do vetor e formas de
transmissão das doenças, seus sintomas e os procedimentos
quando da suspeita da dengue, zika e chikungunya. Em função da
articulação

sistemática

entre

Vigilância

Epidemiológica

e

Entomológica com a Atenção Básica, essa ação é praticada pelas
equipes de Saúde da Família, integrando as atividades de modo a
potencializar o trabalho e evitar a duplicidade das ações.
Pontos Estratégicos: São imóveis com grande acúmulo de material
que são considerados criadouros em potencial e podem contribuir
em grande escala na infestação de uma região. Por este motivo,
nestes locais são realizadas visitas quinzenais para pesquisa,
medidas de controle mecânico, tratamento químico, por meio do uso
de inseticidas (larvicida e adulticida), orientação aos responsáveis e
adoção de medidas de vigilância sanitária.
Imóveis Especiais: São imóveis com grande fluxo de pessoas que
podem favorecer na disseminação do vírus pela cidade. Esses
imóveis são visitados com periodicidade mensal ou semestral, de
acordo com o grau de risco.
Pesquisa Entomológica: Avaliação de densidade larvária, ou Índice
de Breteau (IB)1, é realizado nos meses de janeiro e outubro
(Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes Aegypti
(LIRAa)).
Arrastão: Uma das melhores estratégias utilizadas no município para
intensificar a atividade de eliminação dos ovos do mosquito
depositado

aos

milhões

nos

recipientes.

Sua

realização

é

recomendada nos períodos pré-epidêmicos. Sua operacionalização
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envolve recursos extras à rotina do trabalho, como caminhões,
divulgação e pessoal.
Educação em Saúde e Mobilização Social: São ações dirigidas aos
públicos-alvos por meio do estabelecimento de parcerias em
projetos de educação, informação e mobilização, que têm por
objetivo a formação de multiplicadores e ampliação de conhecimento
do tema dengue, zika e chikungunya, a fim de proporcionar a
mudança de atitude e comportamento para prática de hábitos
saudáveis do ponto de vista sanitário e ambiental.
Já as ações corretivas adotadas em Piracicaba são executadas em três
linhas de atuação: Bloqueio controle de criadouros; Busca ativa de casos
suspeitos e Bloqueio Nebulização.
•

Bloqueio Controle de Criadouros (BCC): No surgimento de casos
positivos ou suspeitos, faz-se necessário o bloqueio da transmissão
do vírus numa dada região, dessa forma, o BCC consiste na
eliminação de criadouros e tratamento com larvicida dos criadouros
não removíveis ou impossibilitados de inviabilização.

•

Busca Ativa de Casos Suspeitos: Refere-se à busca de casos nas
áreas em que existam casos suspeitos ou confirmados das doenças.
Esta informação auxilia tanto para fins de dados epidemiológicos
quanto na operação de campo, pois colabora na delimitação da
região a ser bloqueada.

•

Bloqueio Nebulização: É a aplicação de inseticida com o uso de
pulverizador portátil costal em forma de aerossol UBV (Ultra Baixo
Volume) com objetivo de derrubar os mosquitos infectados.

Importante

salientar

que

realizamos

supervisão

das

empresas

terceirizadas prestadoras de serviços relacionados ao controle e combate ao
Aedes aegypti, que no caso realizam as atividades de Casa a Casa, Bloqueio
Nebulização, Busca Ativa, Bloqueio Controle de Criadouros, Arrastão, Pontos
Estratégicos e Avaliação de Densidade Larvária, e também a soltura de
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mosquitos geneticamente modificados.
Há duas outras atividades realizadas no Município que não estão
contempladas no programa nacional (PNCD) e no estadual (NORTE), a saber:
O retorno às chamadas demandas, que consiste na volta aos imóveis que
apresentam maior dificuldade na eliminação de criadouros em virtude do
próprio material ou situação em questão, ou da resistência dos moradores por
maus hábitos, ou ainda, recusa no aceite do trabalho das equipes de saúde
municipal. A outra atividade a destacar, é o atendimento das demandas do
Sistema de Informações à População (SIP) 156, ou seja, às solicitações da
população em geral, via telefone, sobre dúvidas, denúncias e solicitações de
visitas de vistoria em imóveis da cidade.
Cabe destacar que o sistema de comunicação dos dados da produção
da operação de campo, pesquisa e atendimento é online, ou seja, é informada
diariamente toda produção no programa estadual SISAWEB, da SUCEN,
inclusive realizamos a atualização do sistema de informação, contando com a
inserção de dados pertinenentes no Geoprocessamento para melhor avaliação
da situação epidemiológica de dengue, zika e chikugunya, além da atualização
das quadras do Município para o referido sistema Sisaweb, a fim de registrar o
trabalho de campo.
Tais dados entomológicos, epidemiológicos e de comportamento social
são os parâmetros que norteiam as ações de controle do Aedes aegypti,
definindo-se as prioridades dentro do PMCA, desde o atendimento às regiões
até confecção de material educativo para campanha.
Em relação às medidas adotadas para a redução dos índices de
infestação e dos casos das doenças há que se destacar três delas: o arrastão,
o impresso e o boletim.
Como já mencionado anteriormente, uma das medidas com maior
eficácia no município foram os arrastões, por promoverem a eliminação de
criadouros e o tratamento dos focos não removíveis promovidos pontualmente
no período pré-epidêmico, possibilitando a remoção dos ovos do mosquito e,
consequentemente, contribuindo para redução da infestação pelo Aedes
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aegypti no verão.
O impresso foi o instrumento criado para redução das pendências
decorrentes dos imóveis visitados que se encontravam fechados por ausência
de moradores ou responsáveis. Com o referido impresso, o proprietário e/ou
morador não encontrado pode agendar uma vistoria ou tirar dúvidas quanto às
medidas preventivas de combate ao Aedes.
Outra medida satisfatória foi a criação do boletim de demanda, no qual
durante a rotina de visita do agente são notadas situações de maior risco e
dificuldade e que necessitam de mais tempo e/ou recurso para resolução do
problema. Com a implantação do boletim, estas situações são anotadas, os
moradores desses imóveis são orientados e/ou notificados a tomarem
providências no prazo determinado, o que é conferido pelo retorno.
Avaliação de densidade larvária - IB
A avaliação de densidade larvária é uma atividade de pesquisa que
busca a determinação da infestação pelo Aedes aegypti numa dada região.
Para coleta das amostras da pesquisa, é realizado um sorteio das quadras
onde serão pesquisados os imóveis nelas contidas, são trabalhados 800
imóveis por área/região do município, que no caso de Piracicaba são cinco
(Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro), totalizando 4 mil imóveis na amostra global.
Com os dados obtidos nessa pesquisa, é possível determinar três
principais índices: Índice de Breteau (IB)9; Índice Predial (IP)10 e Índice de
Recipientes (IR)11. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o
parâmetro para o grau de risco de ocorrência de casos de dengue, zika e
chikungunya são os valores do IB, classificando-os da seguinte forma:
9

Índice de Breteau ( IB ) é um valor numérico que define a quantidade de insetos estão
desenvolvendo na habitação pelo valor total humano inspecionados. É o índice larval, expresso
em números absolutos, estabelece uma relação entre recipientes positivos e imóveis e, embora
forneça mais informações, não aponta dados sobre a produtividade dos depósitos. IB é a
relação entre o número de recipientes positivos e os imóveis pesquisados, por cem.
10

IP é a relação entre o número de imóveis positivos e os imóveis pesquisados, por cem.

11

IR é a relação entre número de recipientes positivos e os recipientes pesquisados, por cem.
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Tabela 59. Grau de Risco de casos de Dengue
VALOR DO IB
0-1
1-2
2-5
˃5

GRAU DE RISCO
SEM RISCO
BAIXO RISCO
ALTO RISCO
RISCO EPIDÊMICO

O IB é um bom indicador que auxilia a coordenação do PMCA e os
gestores na tomada de decisão das ações de combate ao Aedes aegypti,
porém, nem sempre os índices mais elevados se traduzem em ocorrência de
casos das doenças, pois existem outros fatores determinantes para ocorrência
de casos das doenças.
Existem ainda, outras metodologias de pesquisa entomológica que
consideram interessantes a coleta, contagem e análise de outras fases do
vetor. Estas pesquisas utilizam diversas metodologias, materiais e insumos,
como é o caso das armadilhas de ovitrampas, de captura de adultos, e ainda, a
coleta de adultos por sucção.
Contudo, nesta pesquisa coletam-se dados importantes da qualidade
dos criadouros/recipientes que favorecem a proliferação do mosquito, além do
entendimento do comportamento da população, uma vez que é ela que dispõe
estes materiais na maneira que são encontrados na pesquisa e no dia a dia.
A periodicidade para realização da pesquisa pode ser mensal, bimensal
ou trimestral, embora seja obrigatória a pesquisa no mês de outubro, onde é
realizado o LIRAa por determinação do Ministério da Saúde, através do PNCD.
Neste período, esse Ministério reúne todos os dados da pesquisa nacional e
utiliza de parâmetro para determinação do risco da ocorrência de casos de
dengue para o próximo período epidêmico.
A tabela abaixo mostra os dados dos últimos 4 anos de pesquisa
realizada no município de Piracicaba.

Tabela 60. Avaliação de densidade larvária (IB) – Série Histórica Piracicaba.
REGIÃO

COMPARATIVO MÊS DE JANEIRO E OUTUBRO – 2014 A 2017
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jan/14

out/14

IB

IP

IB

NORTE

2,
9

2,0

0, 0,9
9

0, 0,8
9

1, 0,6 3, 2,6
1
1

0, 0,0 1, 1,
0
9 6

1, 1,0
2

SUL

0,
2

0,2

1, 0,6
1

1, 1,3
3

0, 0,0 2, 1,5
0
4

0, 0,0 2, 2,
0
6 6

0, 0,2
2

LESTE

0,
8

0,5

1, 1,7
8

1, 1,3
6

0, 0,7 1, 1,1
8
4

0, 0,0 3, 3,
0
4 4

1, 1,0
0

OESTE

0,
2

0,2

1, 1,0
0

1, 1,4
6

0, 0,2 3, 2,5
2
0

0, 0,0 4, 4,
0
4 0

1, 1,0
0

CENTRO

0,
4

0,4

2, 1,8
1

1, 0,9
2

0, 0,3 1, 1,6
3
6

0, 0,0 1, 1,
0
6 6

1, 1,1
1

PIRACICABA

1,
0

0,8

1, 1,3
4

1, 1,1
3

0, 0,4 2, 1,8
6
2

0, 0,0 2, 2,
0
7 6

0, 0,9
9

IP

jan/15
IB

IP

out/15
IB

IP

jan/16
IB

IP

out/16

jan/17

IB

IB IP IB

IP

out/17
IP

Fonte: SISAWEB- Sucen
Projeto Aedes do Bem – mosquitos geneticamente modificados
A nova atividade do PMCA aliada ao controle da população do mosquito
Aedes aegypti e, consequentemente, à transmissão das doenças, é o Projeto
Aedes do Bem, da empresa Oxitec, que consiste na soltura de mosquitos
Aedes

aegypti

machos,

geneticamente

modificados,

que

não

geram

descendentes, pois as larvas que eclodem dos ovos desses mosquitos, que
copulam com fêmeas selvagens, morrem ainda na fase larval, não chegando
na fase de mosquito, e com isso obtemos o controle da quantidade da
população de mosquitos transmissores das doenças. Atualmente, estamos
trabalhando com o Projeto nos bairros Cecap e Eldorado e em toda a região
central.
Não deixamos de nos atentar para a necessidade de reduzir o número
de pendências durante as visitas, mobilizar a população para o efetivo controle
dos criadouros do mosquito nos imóveis residenciais e comerciais, assim como
do poder público, nas áreas sob sua responsabilidade (ampliar a integração e
responsabilização entre secretarias e departamentos municipais no combate à
dengue). Além do incentivo do poder público para criação de cooperativas de
reciclagem, pois a reciclagem de materiais do município não consegue suprir a
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demanda, faltando pontos de coleta e de destinação adequada, o que contribui
para a permanência nas residências. Somente com esses cuidados será
possível minimizar a reprodução da larva, reduzindo também as condições de
transmissão da dengue, zika e chikungunya na cidade nos próximos anos.
Tabela 61. Casos confirmados de dengue distribuídos por autoctonia em Piracicaba,
2013 a 2017.
Ano

Autóctone

Importado

Indeterminado

Total

2013

2.785

5

-

2.790

2014

933

-

1

934

2015

3.698

22

-

3.718

2016

2.360

3

-

2.363

2017*

65

-

-

65

Fonte: SINAN - Banco de Dados - VE Piracicaba.
* Os dados ainda não foram finalizados (dados até 25/10/2017).
No Município de Piracicaba já foi constatada a circulação dos quatro
sorotipos do vírus da dengue: DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4, além do vírus da
zika e chikungunya. As condições climáticas do Município, com temperaturas
elevadas e chuvas abundantes entre os meses de novembro e março,
favorecem a reprodução do vetor e a manutenção da transmissão da doença.

Alimentação e Nutrição
Em Piracicaba, um dos programas desenvolvidos pela Coordenadoria de
Programas de Alimentação e Nutrição (CPAN) é o Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN). A Vigilância Alimentar e Nutricional é uma
das Diretrizes que integram a Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN)12 do Ministério da Saúde.
12

Instituída pela Portaria nº710/GM/MS, de 10 de junho de 1999 e atualizada pela
Portaria nº 2.715 de 17 de novembro de 2011.
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A vigilância alimentar e nutricional subsidia o planejamento da atenção
nutricional e das ações relacionadas à promoção da saúde e da alimentação
adequada e saudável nas esferas de gestão do SUS. O SISVAN, operado a
partir da Atenção Básica à Saúde, tem como objetivo principal monitorar o
padrão alimentar e o estado nutricional dos indivíduos atendidos no SUS, em
todas as fases do curso da vida. Em Piracicaba, é priorizado o monitoramento
de crianças até 07 anos e gestantes.
Tabela 62. Evolução do Perfil Nutricional de gestantes de 2013 a 2016,
segundo IMC por semana gestacional.
2013

2014

Estado
Nutricional

n

%

n

Baixo peso

354

17,1
7

327

Adequado

697

33,8

782

Sobrepeso

593

Obesidade

418

Total

2062

28,7
6
20,2
7
100,
0

539
451
2099

2015
%

15,5
8
37,2
6
25,6
8
21,4
9
100,
0

2016

n

%

n

%

461

15,38

206

15,07

1074

35,84

486

35,55

823

27,46

369

26,99

639

21,32

306

22,38

2997

100,0

1367

100,0

Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS
A tabela anterior demonstra a evolução histórica desde 2013 do perfil
nutricional de gestantes.
O perfil das gestantes é traçado a partir da utilização do Índice de Massa
Corporal (IMC) por semana gestacional, a partir do qual as gestantes são
classificadas com baixo peso, eutróficas (IMC adequado), sobrepeso e
obesidade.
Nota-se que houve redução de 2,1% da proporção de gestantes com
baixo peso de 2013 para 2016, passando de 17,17% para 15,07%. Em
contrapartida, a proporção de

obesidade entre as gestantes aumentou de
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20,27% em 2013 para 22,38% em 2016.
A Tabela abaixo apresenta a evolução do perfil nutricional de crianças
menores de 5 anos. Para se verificar a presença de excesso de peso utilizouse, conforme a recomendação da OMS/MS 2006, o índice de peso para altura.
Tabela 63. Evolução do Perfil Nutricional de crianças de 0 a 5 anos de 2013 a 2016,
segundo índice de peso para altura.

2013

Estado
Nutricional
Magreza
acentuada
Magreza
Adequado
Risco
sobrepeso
Sobrepeso
Obesidade
Total

7575

2014

2015

2016

n

%

n

%

n

%

n

%

94

1,24

70

1,03

105

1,07

81

0,94

164
5352

2,17
70,65

149
4872

2,19
71,68

250
7097

2,55
72,27

184
6173

2,15
71,94

1255

16,57

1103

16,23

1574

16,03

1428

16,65

379
331

5
4,37

337
236

5,4
3,47

533
261

5,43
2,66

474
237

5,53
2,76

6797

9820

8577

Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS.
Nota-se que os dados registrados no município apresentaram melhora
no que diz respeito à obesidade infantil, que em 2013 era 4,37% e em 2016 foi
de 2,76%. Porém os valores encontrados tanto para risco de sobrepeso, como
para sobrepeso e obesidade encontram-se bem acima do esperado pela OMS,
os quais são respectivamente 15,9%, 2,3% e 0,1%.
A tabela também mostra que a questão da magreza acentuada/magreza
preocupa menos do que o excesso de peso pois estão em queda desde 2013.
Piracicaba tem um histórico de combate à desnutrição muito consolidado, visto
que há o fornecimento pela CPAN de leite em pó enriquecido para crianças
nessa situação, além da importante atuação da Pastoral da Criança e do Pacto
pela Redução do Óbito Infantil. Há de se considerar os programas das esferas
estadual e federal, como Projeto Estadual Viva Leite e Programa Bolsa-Família,
que também contribuem para a redução deste problema.
Em relação às crianças de 5 a 10 anos, estas são avaliadas pelo índice
de Índice de Massa Corporal (IMC) para idade, segundo as curvas de
crescimento da OMS (2007) adotadas pelo MS.
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Tabela 64. Estado Nutricional de crianças de 5 a 10 anos de 2013 a 2016, segundo índice
de IMC para idade.

Estado
Nutricional
Magreza
Acentuada
Magreza
Adequado

n
36

2013
%
1,59

n
43

%
1,94

38
1513

1,68
66,98

29
1497

1,31
57,43

64
2301

Sobrepeso

373

16,51

375

16,89

552

Obesidade
Obesidade
grave
Total

168
131

7,44
5,8

149
127

6,71
5,72

283
208

2259

2014

2220

2015
n
%
24
0,7

3432

1,86
67,0
5
16,0
8
8,25
6,08

2016
n
17

%
1,19

15
978

1,05
68,68

235

16,5

100
79

7,02
5,5

1424

Fonte: SISVAMWEB, CPAN/SEMS.
Observa-se que o excesso de peso na faixa etária de 5 a 10 anos se
manteve acima do esperado e não apresentou melhora ou piora significativa.
No entanto, a magreza nessa faixa etária está dentro do esperado.
Além dos dados do SISVAN obtidos por meio da Rede de Atenção
Básica, a cada dois anos também é realizado um monitoramento do perfil
nutricional de crianças menores de onze anos que frequentam as escolas
municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, por amostragem.
Dados de 2014 e 2016, mostram uma discreta melhora nos índices de excesso
de peso, tanto na faixa etária de crianças menores de 5 anos como nas
maiores de 5 anos, sendo que em 2014 o índice era de 36,19% e passou para
33,58% em 2016. Já os índices de excesso de peso para maiores de 5 anos foi
de 36,19% em 2014 para 34,69% em 2016.
Identifica-se então, que o problema do excesso de peso não é uma
questão nova dentro da realidade de Saúde Pública do nosso município, e
algumas ações já foram e estão sendo desenvolvidas com o objetivo de
promover hábitos alimentares mais saudáveis, pela CPAN, principalmente em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), para amenizar e
prevenir esse problema.

Programas de Alimentação e Nutrição
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A atenção alimentar e nutricional dos usuários do SUS de Piracicaba
conta com a Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição (CPAN),
que tem o papel de fazer diagnóstico da situação alimentar e nutricional da
população. A partir dos seus dados, é possível conhecer o perfil do estado
nutricional e de alimentação da população que utiliza os serviços do SUS, e
assim planejar e executar ações de prevenção aos agravos nutricionais.
A CPAN já desenvolve ações bem consolidadas no município com foco
na educação nutricional na Atenção Básica e na Rede Municipal de Ensino.
Também coordena os programas relacionados à Alimentação e Nutrição que
em sua maioria atende a demanda apontada pelo SISVAN.
Programas de Leite: São 6 programas destinados às famílias em
situação de vulnerabilidade social e/ou nutricional, em especial, crianças
menores de 6 anos. A família recebe orientações na área social e nutricional e
seu estado nutricional é acompanhado periodicamente em parceria com a
Atenção Básica. São eles: Projeto Viva Leite, Leite em pó Social, Leite em pó
baixo peso, Leite em pó casos especiais, Leite em pó gestante e Fórmulas
Infantis.
Metas:

- Em relação ao Programa Viva Leite: Retirar a entrega do leite das
unidades de saúde, sendo uma prática não recomendada pois: não é o melhor
local para entrega de um produto perecível (não há geladeira para
acondicionamento), atrapalha as atividades da unidade uma vez que a entrega
é feita no período da manhã e muitas atividades das unidades se concentram
nesse período, e também é um motivo para o não certificação da unidade na
Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB);
- Em relação ao Programa Leite em Pó – Casos Especiais: Criar um
programa municipal de fornecimento de dietas e suplemento alimentar
adequado para pacientes acamados que necessitam de alimentação especial;
- Em relação ao Programa Fórmula Infantil: Atender as crianças que
ingressarem pelo Programa de Fórmula Infantil, que na sua maioria são
prematuras, com a fórmula de seguimento até completar 1 ano de vida.
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Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – Vitamina A
Mais: é um programa do Ministério da Saúde, que busca reduzir e erradicar a
deficiência nutricional de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade. O
município fez adesão em 2013 e desde então, a CPAN é responsável pela
coordenação e capacitação periódica da rede.
Meta:

- Realizar educação permanente com as Equipes da Atenção Básica
sobre a operacionalização e prestação de contas.
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional: a CPAN operacionaliza
o sistema de informação do SISVAN com o objetivo de auxiliar a gestão de
programas e ações na área de alimentação e nutrição, desde o registro dos
dados antropométricos e de marcadores de consumo, até a geração de
relatórios. No município, o público-alvo prioritário são crianças menores de 7
anos e gestantes.
Meta:

- Realizar educação permanente com as Equipes da Atenção Básica
sobre a importância da Vigilância Alimentar e Nutricional para monitoramento
da população-alvo e subsídio de ações para enfrentamento dos problemas
encontrados.
Programa Bolsa Família (PBF): Dentro da Secretaria da Saúde é de
responsabilidade da CPAN o acompanhamento das condicionalidades do PBF
na saúde. Emissão de mapa de acompanhamento das famílias e envio às
Unidades de Saúde (1), acompanhamento no Sistema Bolsa Família na Saúde
(2), emissão de relatórios com os indicadores ao SISPACTO e Comissão do
Bolsa Família (3), bem com capacitação da Rede para realizar o
acompanhamento das famílias de acordo com o estabelecido pelo Ministério da
Saúde (4) e reuniões orientativas com a família em parceria com o Cadastro
Único – SEMDES para ampliar o cumprimento das condicionalidades (5) são
ações realizadas por esta Coordenadoria para garantir o repasse de recursos
do Governo Federal ao município.
Metas:
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- Continuar

realizando educação permanente com as Equipes da

Atenção Básica sobre a importância do acompanhamento de saúde das
famílias beneficiárias no cumprimento das condicionalidades do PBF e no
preenchimento dos impressos relacionados ao Programa.
- Continuar realizando periodicamente reuniões de orientação com as
famílias que não cumprirem os compromissos de saúde do PBF, em parceria
com o Cadastro Único.
Atendimentos de Nutrição: a rede de Atenção Básica do município
segue um protocolo de encaminhamento para atendimento de nutrição, os
quais são realizados pelas nutricionistas da CPAN individualmente ou em
grupo. Os critérios de encaminhamento são:
•

Dislipidemia (Colesterol Total ≥ 240 mg/dl ou Triglicérides ≥ 200
mg/dl);

•

Diabetes Tipo II (Hemoglobina glicada acima de 8%)

•

Adulto com obesidade: IMC entre 30 e 40 kg/m2;

•

Gestante de risco (obesidade, baixo peso, hipertensão arterial,
diabetes);

•

Crianças com baixo peso (percentil menor que 3);

•

Crianças < de 5 anos com obesidade: peso para Idade percentil
acima de 97;

•

Crianças > de 5 anos ou adolescentes com obesidade: percentil IMC
para idade acima 97;

Além disso, a CPAN realiza visitas domiciliares à pacientes acamados
conforme demanda e solicitação das Unidades de Saúde da Família.
Metas:

- Melhorar o sistema de compra de alimentos para as oficinas culinárias
utilizando verba do Fundo de Alimentação e Nutrição;
- Inserir um psicólogo clínico na equipe para melhorar o atendimento dos
pacientes, principalmente os pacientes com obesidade e diabetes;
- Criar um Serviço Municipal para atendimento à pacientes com
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obesidade grau III (mórbida) para os casos que não desejem ir para cirurgia,
com vários profissionais (Endocrinologista, Enfermeiro, Nutricionista, Assistente
Social, Psicólogo, Educador Físico). Esses pacientes não são atendidos por
nenhum serviço de saúde especializado e ficam sem acompanhamento.
Atividades Educativas: participação e desenvolvimento de atividades
educativas na área de Alimentação e Nutrição, entre outros temas ligados à
CPAN, principalmente nas Unidades de Saúde e Escolas Municipais.
Participação de eventos externos com parceiros como: SESC, UNIMEP,
Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de
Agricultura e Abastecimento, entre outros.
Programa “Piracicaba com Saúde: É hora de comer melhor”: é um
programa

desenvolvido

no

município

de

Piracicaba

pela

Equipe

da

Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição da Secretaria
Municipal de Saúde, com o objetivo de capacitar e qualificar Profissionais da
área da Saúde e Educação para a promoção da Alimentação Saudável e
Prevenção da Obesidade Infantil no município através da intersetorialidade.
Por meio de reuniões nos chamados HTPC (Hora de Trabalho
Pedagógico Coletivo), com os professores do Ensino Infantil, são trabalhados
temas sobre Alimentação Saudável, tendo como diretriz o Guia Alimentar para
a População Brasileira e a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, para que
sejam desenvolvidos projetos de alimentação dentro da Escola e com a
comunidade escolar.
A Rede de Atenção Básica também participou de algumas ações como a
capacitação sobre o Novo Guia Alimentar para a População Brasileira no
momento das reuniões de Equipe.
Também dentro do PCS e como forma de monitorar os índices
nutricionais dessa população, a CPAN planeja e organiza a avaliação
nutricional por amostragem de crianças de 0 a 11 anos do município desde o
ano de 2014. A última avaliação do estado nutricional das crianças foi realizada
em 2016 em 50 Escolas municipais em parceria com a Atenção Básica e com a
Secretaria de Educação, sendo a próxima a ser realizada em 2018, visto que
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essa ação é realizada a cada 2 anos.
Todas as atividades têm a parceria da Secretaria de Educação por meio
da Coordenação do Ensino Infantil, Setor Saúde do Escolar e Divisão de
Alimentação e Nutrição.
O Programa Piracicaba com Saúde já recebeu três prêmios pelas ações
desenvolvidas. Em 2015 ficou em segundo lugar no Prêmio Josué de Castro
(CONSEA – SP) e terceiro lugar no Encontro de Experiências bem-sucedidas
na promoção da Alimentação Saudável (Secretaria Estadual de Saúde). E em
2016 ficou em primeiro lugar no mesmo evento já citado da Secretaria Estadual
de Saúde.
Metas:

- Realizar educação Permanente dos Professores da Educação Infantil
de forma mais abrangente (não apenas o Professor Referência);
- Realizar educação permanente dos profissionais da Atenção Básica
para que utilizem de forma efetiva as Diretrizes do Novo Guia Alimentar;
- Contratar um profissional Nutricionista para ampliar a Equipe e assim
conseguir atender a demanda de um Programa desse porte.
Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB): é um programa do
Ministério da Saúde que tem como objetivo qualificar o processo de trabalho
dos profissionais da Atenção Básica com o intuito de reforçar e incentivar a
promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças
menores de 2 anos no âmbito do SUS. O município conta atualmente com 3
tutoras formadas para atuar nessa Estratégia, 2 nutricionistas da CPAN e 1
enfermeira da AB. A Estratégia é implementada por meio de Oficinas de
Trabalhado que são realizadas nas Unidades de Saúde para definir ações de
promoção da amamentação e da alimentação complementar. Além das
Oficinas, as tutoras também são responsável por alimentar o Sistema de
Gerenciamento da Estratégia e realizar o monitoramento da execução das
ações propostas pelas equipes já capacitadas.
Metas:

- Continuar realizando as oficinas de trabalho com 4 horas de duração,
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com 85% da equipe presente e presença obrigatória do médico da Unidade e
devendo a mesma ficar fechada durante o período da oficina ,com o apoio do
Departamento de Atenção Básica e Secretaria de Saúde;
- Continuar monitorando as unidades já capacitadas de acordo com o
número de tutoras e agenda das mesmas;
- Realizar oficina de formação de tutoras, formando as Enfermeiras das
Unidades para que dessa forma facilite a implementação e monitoramento da
Estratégia no município. Essa oficina será realizada utilizando verba do Fundo
de Alimentação e Nutrição.
Oficinas Atenção Básica: são oficinas voltadas aos profissionais da
Atenção Básica com o objetivo de inserir uma nova abordagem no cuidado do
paciente com sobrepeso e obesidade, por meio da Nutrição Comportamental e
das diretrizes do Guia Alimentar para a população brasileira. Participam das
oficinas dois profissionais de cada unidade de saúde (um enfermeiro e um
agente comunitário de saúde) e que ficam responsáveis pela multiplicação do
conteúdo com o restante da equipe. Um plano de intervenção deve ser
elaborado pela equipe de modo a auxiliar no planejamento das ações a serem
realizadas

com

esse

público.

O

monitoramento

das

ações

fica

de

responsabilidade da Equipe da CPAN junto com a Coordenação da Atenção
Básica.
Metas:

- Dar continuidade em 2018 as oficinas de Nutrição Comportamental
com todas as Unidades de Saúde;
Controle Social: A CPAN tem participado ativamente de várias
instâncias de controle social do município como o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA), Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), Comissão Intersetorial do Bolsa Família e Comitê
Municipal de Combate à Mortalidade Materno Infantil. Os profissionais
designados para cada Conselho/Comissão tem participado e contribuído de
forma muito positiva para a melhoria do controle social desses segmentos.
Metas:
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- Dar continuidade a participação dos profissionais nos Conselhos.
Supervisão nas UPA: A CPAN tem a responsabilidade de supervisionar
as refeições servidas aos pacientes e funcionários das Unidades de Pronto
Atendimento – UPA, no intuito de melhorar a qualidade da alimentação, bem
como a aceitação por parte de pacientes e funcionários, uma vez que essa
alimentação tem como objetivo fornecer uma alimentação nutricionalmente
adequada e segura do ponto de vista higiênico sanitário.
A supervisão técnica para cumprimento da legislação sanitária da
ANVISA é realizada periodicamente pela Técnica em Nutrição da CPAN.
Dentre as atividades realizadas nas visitas estão:
•

Avaliar as condições de higiene da cozinha (copa);

•

Avaliar a qualidade das sopas, marmitex e lanches;

•

Avaliar a temperatura das refeições (sopa e marmitex), para que as
mesmas estejam dentro do recomendado pela ANVISA;

•

Avaliar a adesão dos consumidores, prevenindo desperdícios e
sobras;

•

Avaliar e aplicar check list na Empresa fornecedora, para avaliar o
cumprimento da legislação da ANVISA;

•

Orientar as copeiras sobre procedimentos de Boas Práticas de
Higiene e Manipulação ;

Além da supervisão, a CPAN também participa da elaboração do edital
de licitação da empresa fornecedora de alimentação; elabora receituário
padrão de sopa, com calculo nutricional, preparo e rendimento; realiza
treinamentos de higiene de alimentos para as funcionárias da empresa que
servem a sopa nas UPA.
Meta:

- Contratar um estagiário de nutrição para efetuar a supervisão
diariamente.
Fundo de Alimentação e Nutrição (FAN)
A CPAN é a responsável por planejar o uso da verba federal destinada
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para financiar ações de alimentação e nutrição seguindo as Diretrizes da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Portaria Nº 2715 de 17 de
Novembro de 2011).
Anualmente a CPAN elabora o Plano Municipal de Alimentação e
Nutrição, o qual contém metas, indicadores e fonte de verificação, ações,
material necessário, material a ser adquirido e valores gastos.
Meta:

- Elaborar anualmente Plano Municipal de Alimentação e Nutrição;
1.4.8. Assistência Farmacêutica
A Assistência Farmacêutica (AF), que faz parte das diretrizes da Política
Nacional de Medicamentos, deve ser considerada como uma das atividades
prioritárias da assistência à saúde no SUS por sua importância para a
efetividade das demais ações e programas de saúde.
A AF no município de Piracicaba tem como objetivo propiciar um modelo
de atendimento, não restrito à mera distribuição de medicamento, e sim
buscando a humanização das atividades, incluindo todos os serviços
necessários para a promoção do uso racional de medicamentos e a
integralidade das ações, com atenção voltada aos usuários.
A estrutura da AF deve respeitar as características de cada município,
levando-se

em

consideração

os

perfis

epidemiológico,

geográfico,

socioeconômico e, principalmente, aqueles relacionados à área da saúde. Por
isso, é fundamental que se conheça a realidade de cada município.
O município de Piracicaba conta hoje com 26 Farmácias, sendo 24 de
Atenção Básica e 2 Especializadas, Farmácia Alto Custo e Farmácia CEDIC
(Centro de Doenças Infectocontagiosas).
As farmácias municipais encontram-se localizadas estrategicamente nos
diferentes bairros do município, regionalizadas ou descentralizadas, são
responsáveis pela distribuição de 125 tipos de medicamentos, gratuitos, aos
usuários do SUS. A Tabela X mostra como estão distribuídas pelas regiões do
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município essas 26 Farmácias.
Tabela 65. Distribuição das unidades de farmácia no município
Território

Farmácias Regionais

Região Centro

Farmácia Central
Farmácia Vila Rezende
Farmácia CRAB Mário Dedini
Farmácia CRAB Vila Sônia
Farmácia Vila Fátima
Farmácia Santa Terezinha
Farmácia Vila Sônia
Farmácia Alvorada
Farmácia Caxambu
Farmácia Esplanada
Farmácia Jardim São Paulo
Farmácia CECAP
Farmácia Piracicamirim
Farmácia Jaraguá
Farmácia Planalto
Farmácia Vila Cristina

Região Norte

Região Sul

Região Leste
Região Oeste

Zona Rural e
Aglomerados
Urbanos

Farmácias
Descentralizadas

Farmácias
Especializadas
Farmácia Alto
Custo

Farmácia Costa Rica
Farmácia Jardim Oriente
Farmácia Paulicéia
Farmácia
CEDIC
Farmácia Jupiá
Farmácia Novo Horizonte
Farmácia
Anhumas/Ibitiruna
Farmácia Ártemis
Farmácia Tupi

Fonte: DAF/PMP, 2017.
Entende-se por Farmácias Regionais as farmácias de referência
especializada na dispensação de medicamentos de assistência farmacêutica
básica e medicamentos controlados pela Portaria nº 344/98. Enquanto que as
farmácias descentralizadas são aquelas que dispensam medicamentos da
assistência farmacêutica básica, padronizados pelo município. Está inserida em
uma unidade de saúde básica (UBS – Unidade Básica de Saúde), CRAB
(Centro de Referência da Atenção Básica) ou USF (Unidade Saúde da
Família). Os medicamentos controlados são retirados nas farmácias regionais
de referência.
Para retirar medicamentos nas Farmácias Regionais e Descentralizadas,
o usuário deve apresentar receita médica (ou odontológica) atualizada e cartão
de saúde com matrícula municipal. A dispensação somente será realizada
mediante a apresentação destes dois itens. O receituário pode ser proveniente
do SUS, convênios ou particulares, contendo identificação ou carimbo do
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estabelecimento de saúde, nome do usuário, nome genérico ou comercial do
medicamento, concentração, posologia e duração do tratamento. Deve ainda
conter carimbo, assinatura do prescritor e data da prescrição.
Os usuários serão atendidos na sua Farmácia Municipal de referência,
de acordo com a unidade de saúde a qual pertencem, seguindo as tabelas
abaixo
Tabela 66. Áreas de abrangência das Farmácias Regionais

FARMÁCIAS REGIONAIS

Farmácia
Regional

Atendimento Medicamentos
Básicos e Controlados

ALVORADA

- UBS Alvorada
- USF Sol Nascente

CAXAMBÚ

- UBS Caxambú
- USF Astúrias
- USF 1º Maio

CECAP

CENTRAL

MÁRIO DEDINI

Atendimento Medicamentos
Controlados

- USF Jardim Oriente
- USF Serra Verde

- USF Cecap
- USF Eldorado I
- USF Eldorado II
- USF Chapadão I
- USF Santa Rita
- USF São Francisco
- CRAB Cecap

- UBS Centro
- Saúde em Campo Monte Alegre
- Clínica São Dimas

- Zona Rural (Tanquinho)

- CRAB Mário Dedini
- USF Mário Dedini I
- USF Mário Dedini II
- USF Bosques do Lenheiro I
- USF Bosques do Lenheiro II
- USF Jardim Gilda
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CRAB VILA SÔNIA

ESPLANADA

JARAGUÁ

- CRAB Vila Sônia
- USF Parque Orlanda
- UBS Santana

- CRAB Paulista
- UBS Esplanada

- UBS Paulicéia

- USF Jaraguá I
- USF Jaraguá II
- USF São José

- CRAB Monte Líbano
- USF Monte Líbano
JARDIM SÃO PAULO - USF Jardim das Flores
- USF Itapuã I
- USF Itapuã II

PIRACICAMIRIM

PLANALTO

- CRAB Piracicamirim
- UBS Independência

- USF Tupi

- UBS Planalto
- USF Paineiras
- USF Jd Vitória

- Zona Rural (Anhumas e Ibitiruna)

- CRAB Santa Terezinha
SANTA TEREZINHA - USF IAA I
- USF IAA II

VILA CRISTINA

VILA FÁTIMA

- UBS Vila Cristina
- USF Tatuapé I
- USF Tatuapé II

- UBS Jupiá
- CRAB Novo Horizonte
- USF Santa Fé I
- USF Santa Fé II
- USF Santa Fé III
- USF Kobayat Libano
- USF Costa Rica
- USF Campestre

- USF Vila Fátima
- USF Vila Industrial
- USF Jardim Primavera
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VILA REZENDE

VILA SONIA

- Saúde em Campo Pq. São Jorge
- UBS Algodoal
- CRAB Vila Rezende
- USF Santa Rosa I
- USF Santa Rosa II
- USF Algodoal

- UBS Parque Piracicaba
- USF Boa Esperança I
- USF Boa Esperança II
- USF Javari I
- USF Javari II

- UBS Ártemis

Fonte: DAF/PMP, 2017.

Tabela 67. Áreas de abrangência das Farmácias Descentralizadas
FARMÁCIAS DESCENTRALIZADAS

Farmácia
Descentralizada
ANHUMAS

Atendimento Medicamentos
Básicos

Atendimento
Medicamentos
Controlados

- UBS Anhumas
PLANALTO

IBITIRUNA

- UBS Ibitiruna

TANQUINHO

- UBS Tanquinho

JUPIÁ

- UBS Jupiá

NOVO HORIZONTE

- CRAB Novo Horizonte
- USF Kobayat Líbano
- USF Santa Fé I, II e III

ARTEMIS

- UBS Ártemis

TUPI

- USF Tupi

JARDIM ORIENTE

- USF Jardim Oriente
- USF Serra Verde

CENTRAL

VILA CRISTINA

VILA SÔNIA

PIRACICAMIRIM

CAXAMBÚ
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PAULICÉIA

- UBS Paulicéia

COSTA RICA

- USF Campestre
- USF Costa Rica

ESPLANADA

VILA CRISTINA

Fonte: DAF/PMP, 2017.
As Farmácias Especializadas atendem os usuários de todo o município,
independente

de

sua

unidade

de

saúde

de

referência.

Dispensam

medicamentos pertencentes ao Componente Estratégico e Especializado da
Assistência Farmacêutica. Esses medicamentos são planejados e adquiridos
pelo MS e Governo Estadual e, encaminhados à essas farmácias para
atendimento aos pacientes do município.
Para acesso aos medicamentos do Componente Especializado, através
da Farmácia de Alto Custo, o usuário precisa apresentar documentos, de
acordo com Protocolos Específicos do MS e Governo do Estado de São Paulo.
Quanto aos medicamentos pertencentes ao Componente Estratégico, o
acesso se dá através da farmácia do CEDIC que atende, exclusivamente,
pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, Aids, hepatites virais ou
infectocontagiosas (tuberculose, hepatite, hanseníase, meningite, tracoma,
esquistossomose, leishmaniose), encaminhados pelas unidades de saúde do
município, convênios ou médicos particulares e os municípios para os quais o
CEDIC é referência, sendo eles: Águas de São Pedro, São Pedro, Charqueda,
Santa Maria da Serra, Saltinho e Rio das Pedras.
O MS considera como estratégico todo medicamento utilizado para o
tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto
socioeconômico. Esses medicamentos tem controle e tratamento definidos por
meio de protocolos e normas estabelecidas. Além dos medicamentos
estratégicos, a farmácia do CEDIC disponibiliza alguns medicamentos da
atenção básica para tratamento de doenças secundárias ou oportunistas que
podem afetar a saúde desses usuários.
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O DAF é composto por 19 farmacêuticos, estando eles alocados da
seguinte maneira: 1 na coordenação do Departamento, 2 nas farmácias
especializadas e 16 nas farmácias regionais. As farmácias descentralizadas
não possuem, até o presente momento, farmacêutico responsável. Contam
apenas com os auxiliares de farmácia para realizar o atendimento a população.
Os auxiliares de farmácia são necessários para dar suporte as ações do
farmacêutico, ajudando na organização da unidade, dos serviços e no
atendimento ao usuário.
O DAF conta hoje com 60 auxiliares de farmácia. Como esse número
mostra-se insuficiente para atendimento de toda a demanda do Departamento
e, conta com 15 bolsistas do CIEE.
Com a intenção de aumentar a qualidade do atendimento prestado aos
usuários e, também, melhorar as condições para controle de estoque de
medicamentos, materiais e insumos utilizados nas farmácias, o município de
Piracicaba adquiriu um sistema informatizado, cujo software foi criado e
parametrizado para atender os critérios das farmácias municipais, sendo
possível gerar relatórios de gestão de interesse da SEMS, tais como: relatório
quantitativo por medicamentos, relatórios de dispensação específicos por bairro
ou unidade, relação de medicamentos em falta, entre outros.
Com a informatização, o DAF conseguiu melhorar a qualificação do
serviço prestado à população, propiciando um atendimento mais seguro ao
usuário SUS, uma vez que o sistema viabilizou a criação de um histórico
individualizado de dispensação dos medicamentos, que inclui o período de uso
do medicamento para cada usuário. No tocante à segurança, o sistema
possibilitou quando necessário, a rastreabilidade de lotes, por determinação da
VISA ou outro órgão. Dessa forma, o sistema funciona, de fato, como uma
ferramenta de gestão ao farmacêutico, para verificação e monitoramento se o
lote está ou não em uso e a quem foi destinado, garantindo a devida proteção
ao usuário.
Iniciado em 2012, o projeto-piloto foi implantado na Farmácia Vila
Rezende (região Centro), Farmácia Tupi (região rural) e Jupiá (região Oeste).
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Em 2013, o projeto foi ampliado para a Farmácia Mario Dedini (região Norte) e
Farmácia Pauliceia (região Sul). No momento temos 21% das farmácias de
atenção básica informatizadas.
O processo de informatização requer melhorias em relação aos
relatórios emitidos. As dificuldades estão relacionadas à conectividade (falta de
acesso à internet), restrição de espaço físico nas farmácias, adequação dos
mobiliários
Nos últimos anos, o número de usuários atendidos pelas Farmácias
Municipais vem aumentando, consideravelmente, como demonstra o gráfico
abaixo. Em 2016, foram realizados 1.416.886 atendimentos, incluindo as
farmácias de atenção básica e as especializadas o que representa, em média,
quase 6.000 atendimentos diários.

Gráfico 43. Evolução do nº de atendimentos nas farmácias municipais
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(Fonte DAF/2017)
O gráfico 44 demonstra onde concentraram-se esses atendimentos,
dividindo entre farmácias de atenção básica e, atenção especializada (CEDIC e
Alto Custo):
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Gráfico 44.– Porcentagem de atendimentos por local
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Fonte DAF-PMP/2017
Em 2016, desse total de atendimentos realizados, 83,5% das receitas
foram provenientes de atendimentos médicos realizados no SUS, enquanto as
16,5% restantes, de convênios ou médicos particulares.
Nas farmácias de Atenção Básica os atendimentos envolvem:
dispensação

de

medicamentos,

orientações

gerais

sobre

receitas

e

medicamentos e, atendimentos telefônicos. Quando realizamos uma análise
das receitas atendidas, podemos observar que 5,03% dos medicamentos não
foram dispensados por estarem em falta em algum momento durante o ano e,
9,93% não foram entregues por não fazerem parte da nossa REMUME.
A REMUME, Relação Municipal de Medicamentos de Essenciais, é o
elenco de medicamentos e insumos padronizados para dispensação no âmbito
municipal, baseado em critérios epidemiológicos e seguindo as diretrizes da
Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Ou seja, são os medicamentos
essenciais necessários para o tratamento das doenças que mais afetam a
população no município. Tem como documento norteador a RENAME, Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais.
A REMUME de Piracicaba conta com 125 medicamentos padronizados.
Para aquisição desses medicamentos, que fazem parte do Componente Básico
da Assistência Farmacêutica, existe financiamento que é de responsabilidade
das três esferas de gestão, devendo ser aplicados os seguintes valores
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mínimos: União R$ 5,58 por habitante/ano, Estado R$ 2,36 por habitante/ano e
Município R$ 2,36 por habitante/ano. Esses valores são estabelecidos pelas
Portarias nº 1.555/2013 e nº 2.001/2017.
Além disso, no âmbito do Estado de São Paulo, está publicada a CIB nº
22/2016 que especifica o investimento Estadual e Municipal, divido entre
recursos para aquisição de medicamentos básicos (R$ 1,86/habitante/ano) e
recursos

para

aquisição

de

insumos

para

insulinodependentes

(R$

0,50/habitante/ano).
O Gráfico 47 expressa, em quantidade de comprimidos consumidos por
mês, os medicamentos que tem maior saída das unidades de farmácia do
município de Piracicaba. A Losartana 50mg, utilizado como antihipertensivo, é
o mais procurado. Logo abaixo dele, um hipoglicemiante, a Metformina 850mg,
seguido de um antiulceroso a Ranitidina, um diurético HCTZ e um
medicamento para reduzir as taxas de colesterol, a Sinvastatina 20mg.
Gráfico 45. Quantidade, em unidades farmacêuticas (cp), consumidas mensalmente nas
farmácias do Município de Piracicaba

Fonte: Almoxarifado Saúde/ Olostech
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O DAF conta com a CFT responsável por selecionar, revisar e atualizar
constantemente a REMUME. A CFT foi criada pela Portaria Municipal n° 3835,
de 16 de fevereiro de 2016, é uma instância consultiva técnica e deliberativa da
SEMS e visa à promoção do acesso e uso racional de medicamentos. É
composta de forma multidisciplinar, integrada por servidores da área de saúde,
lotados na SEMS, farmacêuticos, médicos, enfermeiras, nutricionistas,
dentistas, entre outros.
Além de atualizar a REMUME também é função da CFT:
•

Estabelecer normas de prescrição e dispensação de medicamentos;

•

Elaborar protocolos e diretrizes terapêuticas para nortear as práticas
terapêuticas locais;

•

Fornecer informação sobre medicamentos e outras tecnologias às
equipes de saúde;

•

Assessorar

a

Secretaria

de

Saúde

e

seus

setores

no

desenvolvimento, implantação e avaliação de programas que
envolvam dispensação de medicamentos;
•

Promover ações de educação continuada aos profissionais do DAF;

A criação oficial da CFT foi um passo institucional muito grande para o
DAF, visto que possibilita a elaboração e desenvolvimento dos trabalhos de
forma mais técnica e dentro do que se preconiza pela Política Nacional de
Medicamentos.
Além da CFT, que auxilia na padronização das atividades no
Departamento,

outro

trabalho

que

vem

sendo

desenvolvido,

pelos

farmacêuticos do DAF, para uniformizar a linguagem e o atendimento nas
farmácias, são os POP - Procedimentos Operacionais Padrão.
O POP é o documento organizacional que traduz o planejamento do
trabalho a ser executado. É uma descrição detalhada de todas as medidas
necessárias para a realização de uma tarefa. Seu objetivo é manter o processo
em funcionamento por meio da padronização e minimização de desvios na
execução da atividade, ou seja, busca assegurar que as ações tomadas para a
garantia da qualidade sejam padronizadas e executadas conforme o planejado.
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O POP apresenta instruções das sequências das operações e sua
frequência de execução, apontando os seguintes elementos:
•

O responsável pela execução e listagem dos materiais;

•

Materiais, medicamentos e insumos utilizados na realização da
tarefa;

•

Descrição dos procedimentos que devem ser executados nas
atividades (o modo de operação e as possíveis restrições quanto a
execução, o que pode ou não pode ser feito);

Todos esses elementos deverão ser aprovados, assinados, datados
e revisados, anualmente, ou de acordo com a necessidade do processo, pelo
Coordenador do DAF e pelo gestor de saúde municipal.
Atualmente, estão sendo revisados 22 POP do DAF e serão elaborados
outros necessários para Atenção Básica e Especializada, para aprovação e
implantação oficial no Departamento.
O DAF também é responsável pelo gerenciamento dos almoxarifados
existentes nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Esses almoxarifados
são responsáveis por abastecer as UPA com material, medicamento e insumos
necessários para seu funcionamento.
Para o próximo quadriênio uma das metas do DAF é iniciar

a

estruturação desses almoxarifados, tanto em termos de recursos humanos
como a padronização de medicamentos e insumos utilizados nas UPA que hoje
não são integrantes da REMUME como preconizado.
O DAF disponibiliza, ainda, alguns medicamentos e insumos através de
Protocolos Municipais Específicos, com o intuito de complementar os itens
oferecidos na REMUME. Esses Protocolos estão em fase de revisão para
aprovação do gestor.

Programa da Asma: Exclusivo para atendimento a pacientes inseridos
no Programa de Tratamento da Asma, localizado na Farmácia Regional Vila
Sônia, na região Norte. São atendidas crianças portadoras de asma com idade
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até 12 anos (11 meses e 29 dias), residentes em Piracicaba.
A dispensação dos medicamentos está diretamente atrelada aos
usuários atendidos no Ambulatório de Pneumologia Infantil (localizado na
Policlínica Santa Teresinha na região Norte). Medicamentos padronizados:
Beclometasona 50mcg, Salbutamol 100mcg e Montelucaste de sódio.

Programa de Fitoterápicos: Localizado na Farmácia Regional Jaraguá
(região Oeste), Farmácia Regional Piracicamirim (região Leste), Farmácia
Regional Vila Sônia (região Norte), Farmácia CRAB Vila Sônia (região Norte) e
Farmácia Escola Cecap (região Sul).
Exclusivo para o atendimento de pacientes acompanhados por médicos
das

Unidades

de

Saúde

pertencentes

ao

Programa.

Medicamentos

fitoterápicos padronizados: Castanha da Índia 250 a 300 mg comprimidos,
Creme de Calêndula 10%, Hypericum perforatum 300 mg comprimidos,
Passiflora 300 mg comprimidos, Xarope de Guaco 0,25 mg/mL.

Programa de Combate ao Tabagismo: Exclusivo para pacientes
cadastrados no Programa de Combate ao Tabagismo, regulamentado pela
Portaria do Ministério da Saúde nº 761/2016. Esse programa é desenvolvido
em parceria com as instâncias federal, estadual e municipal, por meio do
Instituto Nacional do Câncer (InCa), DRS-X e SEMS, respectivamente. A
instância federal adquire os medicamentos e insumos e, o DRS-X é
responsável pelo repasse ao município, de acordo com a programação da
Coordenação Municipal do Programa. Os profissionais, médicos e enfermeiros,
cadastrados são treinados pelo Centro de Referência de Álcool, Tabaco e
Outras Drogas (Cratod) para realização de grupo de apoio ao dependente do
tabaco.
Esses grupos devem ter uma abordagem cognitivo-comportamental,
com objetivo de fornecer informações sobre os riscos do tabagismo e os
benefícios de parar de fumar, e no estímulo ao autocontrole ou auto-manejo
para que o indivíduo aprenda a escapar do ciclo da dependência e a tornar-se
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um agente de mudança de seu próprio comportamento (Ministério da Saúde,
2001). Os usuários somente podem fazer a retirada dos medicamentos se
estiverem participando desses grupos.
A dispensação dos medicamentos ocorre nas farmácias de referência
para a unidade de saúde onde o usuário participa. Medicamentos
padronizados: Adesivo de nicotina 7mg, 14mg e 21mg, Goma de nicotina 2mg
e Cloridrato de Bupropiona comprimido 150mg.

Programa de Dispensação de Insumos para Monitoramento
Glicêmico: Exclusivo para pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1 e
tipo 2 usuário de insulina cadastrados nesse programa em âmbito municipal.
Para receber os insumos padronizados, o cadastro deverá ser realizado na
farmácia de referência para sua unidade de saúde. Todas as farmácias
regionais e descentralizadas do município estão autorizadas a realizar esta
dispensação
Os insumos disponíveis são lancetas estéreis, tiras reagentes e seringas
para aplicação de insulina.
Importante destacar que esse programa é mantido com financiamento
Estadual e Municipal, conforme descrito anteriormente (R$ 0,50 por
habitante/ano de cada esfera de gestão) e esse montante tem se mostrado
insuficiente para atender a demanda de todo município. A esfera municipal tem
se esforçado para manter os atendimentos dos quase 4.000 pacientes
cadastrados, investindo muito além do recurso estipulado pela legislação. No
entanto, a aquisição das tiras reagentes já representa o item mais custoso para
o município, o que levou a interrupção da inclusão de novos pacientes desde
2015.
Para o próximo quadriênio é necessário reavaliar e repensar estratégias
para atender a demanda reprimida.

Programa de Dispensação de Análogos de Insulina: Exclusivo para
usuários Diabéticos do tipo 1 e Diabéticos do tipo LADA (Latent Autoimmune
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Diabetes of Adults), que possuam comprovação por meio de relatório de
médico endocrinologista.
Este programa tem por objetivo normatizar a dispensação de insulinas
análogas no município aos usuários descritos acima, uma vez que representam
a população de diabéticos com maior risco de desenvolvimento de
complicações graves, mediante a dificuldade do controle clínico e metabólico
com as insulinas disponibilizadas através da REMUME.
Após o cadastro, o usuário passará a retirar a insulina análoga
mensalmente, na Farmácia da Vila Rezende, mediante apresentação dos
documentos necessários conforme Protocolo Municipal específico. Insulinas
análogas disponíveis: insulina de ação lenta (glargina) e insulina ultrarrápida.

Programa da Dor: Exclusivo para atendimento a pacientes com câncer,
localizado na Farmácia Regional Central para facilitar o acesso ao usuário. São
atendidos pelo programa os pacientes diagnosticados com câncer, residentes
em Piracicaba e em tratamento no SUS nos serviços: Centro de Oncologia do
Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (Ceon), Centro do Câncer
da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba (Cecan) ou Centro de
Especialidades Médicas de Piracicaba.
Para retirada dos medicamentos padronizados através desse programa,
o usuário precisa apresentar, todo mês, receita médica proveniente dos locais
citados acima, juntamente com formulário específico para cadastro.
Este programa está regulamentado pela Portaria Municipal nº 13/2016,
que foi recentemente alterada pela Portaria nº 17/2017, exlcuindo alguns
medicamentos

padronizados.

Dessa

forma,

o

programa

disponibiliza,

atualmente, apenas o medicamento Cloridrato de Tramadol 50mg por
comprimido.
Mesmo com todas essas opções de medicamentos disponíveis para
fornecimento gratuito, através da REMUME e Programas específicos, a gama
de novas tecnologias que tem surgido atualmente no mercado, para tratamento
das mais diversas doenças, faz com que alguns usuários recorram,
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judicialmente, à Secretaria Municipal de Saúde, em busca da concessão dos
medicamentos e insumos que, no geral, tem elevado valor comercial.
Dessa forma fica, também, sob a responsabilidade do DAF, fornecer
subsídios técnicos ao departamento jurídico da Prefeitura, para que seja
elaborada a defesa do município. Essas informações são fornecidas para
informar o requerente, seu médico assistente e as demais partes envolvidas,
sobre as alternativas terapêuticas para o seu tratamento, que estão disponíveis
através dos Componentes da Assistência Farmacêutica no SUS.
A judicialização da saúde, como se tem chamado esse fenômeno,
embora necessária em alguns casos, no geral, causa a desorganização do
sistema de saúde, o desequilíbrio orçamentário do setor, além de
desigualdades de direito na sociedade. Por esse motivo o DAF auxilia o setor
jurídico no sentido de tentar reverter a ação judicial a favor do município.
Além disso, caso a ação seja ganha por parte do requerente, o setor de
materiais e logística da SEMS realiza a aquisição e cabe ao DAF, através da
Farmácia Piracicamirim, a dispensação ao usuário.
A SEMS tem hoje 110 usuários atendidos em decorrência de ação
judicial que, em 2016, correspondeu a 2% dos gastos totais em medicamentos
e insumos enviados para as unidades de saúde.
Complementando as ações desenvolvidas, cabe acrescentar que,
continuamente, os farmacêuticos do DAF promovem ações para promoção do
uso consciente dos medicamentos, realizando palestras nas escolas, nas
unidades de saúde e em locais públicos, além de elaborarem materiais
educativos para distribuição a toda a população.
O DAF dispõe também de arrecadação permanente de medicamentos
vencidos ou que não são mais utilizados pelos usuários. O recolhimento (ou
entrega do medicamento) pode ocorrer em qualquer farmácia municipal ou
unidade de saúde, onde este será triado e receberá o destino correto. Essa
medida evita o uso incorreto e sem necessidade de medicamentos e,
consequentemente, a automedicação, que é responsável pela maior parte das
intoxicações domésticas no Brasil. Além de proteger o solo, os lençóis freáticos
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e o meio ambiente do descarte incorreto de medicamentos vencidos.
A seguir, são apresentados alguns dos problemas identificados que se
relacionam aos serviços desenvolvidos pelo DAF:
•

Necessidade de estruturação na organização do DAF;

•

Necessidade

de

educação

e

qualificação

permanente

dos

profissionais da DAF;
•

Necessidade de adequação de recursos humanos;

•

Necessidade

de

adequação

da

estrutura

física

dos

estabelecimentos;
•

Necessidade de revisão permanente da REMUME e Protocolos
Municipais;

•

Necessidade de implantação da informatização em todas as
farmácias;

Reestruturação DAF
É intenção da presente gestão, para o próximo quadriênio efetuar a
centralização e estruturação de algumas unidades de farmácia e a
redistribuição dos usuários SUS.
Ainda, para atender a legislação vigente, é necessária a contratação de
3 farmacêuticos para regularização da Assistência Farmacêutica na Atenção
Básica, e 5 farmacêuticos e 3 almoxarifes para regularização das UPA.
Diretrizes, Objetivos e Metas:
Diretriz - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.
Objetivo

–

Estruturar os serviços integrantes do Departamento de

Assistência Farmacêutica (DAF) do município de Piracicaba.
Metas:

1.

Ampliar o número de farmacêuticos contratados, para que 100% das
unidades do Departamento tenham a presença desse profissional;
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2.

Aumentar em 25% o número de colaboradores (auxiliares e
almoxarifes);

3.

Adequar a estrutura física de 9 farmácias;

4.

Adequar a climatização em 100% das unidades a fim de garantir a
qualidade dos medicamentos a serem distribuídos à população;

5.

Implantar uma 01 farmácia para dispensação de medicamentos
solicitados por via judicial e Protocolos Municipais;

6.

Implantar uma 01 farmácia no bairro Santa Rosa;

7.

Ampliar a informatização da dispensação de medicamentos e
insumos para 100% das Farmácias de Atenção Básica;

Objetivo 2 – Investir na qualificação dos profissionais do DAF
Metas:0

Realizar

capacitações

trimestrais

com

os

colaboradores

do

Departamento.
Objetivo

3

–

Readequar

a

REMUME

(Relação

Municipal

de

Medicamentos Essenciais) e Protocolos Municipais com objetivo de melhorar
opções terapêuticas disponibilizadas à população.
Metas:

Incluir, excluir ou substituir 15 medicamentos constantes da REMUME
ou de Protocolos Municipais;
Aumentar em 50% o número de pacientes incluídos no Programa de
Dispensação de Insumos para Monitoramento Glicêmico.
1.4.9. Atenção Ambulatrial – Média Complexidade Própria
A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços
que visam atender
aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja
complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de
profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o
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apoio diagnóstico e tratamento.
Alta complexidade ambulatorial é o conjunto de procedimentos que, no
contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à
população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de
atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade).
Com esses princípios podemos ordenar os serviços que atendem a
demanda em nosso município que também é referência para a região.
A média complexidade é absorvida pelo município através de serviços
próprios como o Centro de especialidades médicas, Policlínica Santa terezinha,
CADME, CDI, em consultas especializadas e exames de imagem e outros.
Alguns procedimentos são comprados. Todos os procedimentos disponívies
são regulados pelo CENTRUS.
Na Alta Complexidade Ambulaatorial todos os procedimentos são
realizados por terceiros, a maioria através da contratualização com os hospitais
e todos os procediemntos são regulados pelo SAC.
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Segue a relação dos serviços do qual compramos procedimentos não
realizados pelo município e nos hospitais contratualizados.
CONTRATOS 2017-2018
Empresa

Objeto

Nucleo Tecnologico de Estudo do Corpo Humano Ltda

Exames de ultrassonografia em diversas modalidades

O2 Centro Hiperbarico Piracicaba Ltda

Sessões de oxigenoterapia em câmara hiperbárica

Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr.
Domingos A. Boldrini

Exames PET - CT

Previlab Análises Clínicas Ltda

Exames de análises clínicas

Instituto de Fisioterapia JEF

Procedimentos de fisioterapia

Nucleo Tecnologico de Estudo do Corpo Humano Ltda

USG Obstétrico, USG obstétrico morfológico, Ecocardio
fetal e USG Doppler Venoso

Instituto de Medicina Nuclear de Piracicaba Ltda

Exames de medicina nuclear

Instituto Suel Abujamra

Exames oftalmológicos

Iages - Instituto de Apoio e Gestao a Saúde

Plantões médicos Clínico Geral, Pediatra e Ortopedista

Opusmed Serviços Médicos Ltda EPP

Prestação de serviços em saúde para presos

IUP - Instituto de Urologia de Piracicaba

Exames de cistoscopia

Nucleo Tecnologico de Estudo do Corpo Humano Ltda

Exames de tireoide ou paratireoide com Paff

Plena Vida

Exames de mapeamento de retina com gráfico e
fundoscopia associado à biomicroscopia de fundo de olho

Clínica Médica Eduardo Borges Ltda
Instituto de Cardiologia Dairo Bicudo Piai Ltda.

Exames de endoscopia, colonoscopia, endoscopia com
biópsia ou teste de urease, colonoscopia com biópsia,
polipectomia, musectomia, tatuagem endoscópica.
Exames de Holter 24 horas

Tabela 68. Contratos 2017-2018
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Gráfico 46. Frequência de procedimentos de média e alta complexidade realizdos
ambulatorialmente sob gestão municipal nos anos de 2010 a 2017

Procedimentos de média e alta complexidade
2010 a setembro de 2017

1.4.10. Atenção Hospitalar – Média e Alta Complexidade
A Assistência Hospitalar em Piracicaba é realizada por dois hospitais,
contratualizados para prestação de serviços ao SUS: Santa Casa de
Misericórdia e Hospital dos Fornecedores de Cana
A SEMS, através dessas entidades, garante, anualmente, o aumento no
número de internações, consultas, cirurgias e outros procedimentos médicos à
população, seguindo a diretriz de integralidade do cuidado, estabelecida pela
Portaria 4279/10, com a implantação da Rede de Atenção à Saúde.
O hospital é o ponto de atenção que contempla uma diversidade e
complexidade de cuidados, cujo acesso à população deve estar assegurado.
Na RAS, o hospital vem buscando, de forma sistêmica e orientado por políticas
públicas adequadas, atingir seu papel, dando continuidade ao real trabalho em
rede de assistência em saúde.
Usando o mecanismo de Contratualização, ambas as unidades fazem a
assistência hospitalar e ambulatorial, conforme Programação Pactuada
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Integrada (PPI) estadual.
Os leitos hospitalares e a assistência hospitalar são regualadas pela
Central de Regulação de Urgência e SAC.
O Hospital Regional de Piracicaba Dra Zilda Arms, em fase de
implantação, com
inicio das atividades prevista março de 2018, e
funcionamento programado para acontecer em fases, começando com os
exames de pacientes externos e os internados — como tomografia,
ecocardiograma, endoscopia, ressonâncias, exames laboratoriais, etc — pelo
Hospital Dia. Depois, passará a atender nas áreas clínica médica geral,
ortopedia, oftalmo e otorrino, mesmas áreas onde serão realizadas as
primeiras cirurgias. Para isso, estima-se a contratação de até 300 funcionários.
Inicialmente, serão 60 leitos no HR: 30 cirúrgicos, 20 clínicos, 10 para
UTI adulto, 4 salas cirúrgicas, além de atendimentos ambulatoriais. Quando
estiver funcionando integralmente, o HR terá 138 leitos: 84 destinados à
internação, 20 à UTI adulto; 27 para cuidados mínimos, sete para o Hospital
Dia; dez salas cirúrgicas, além de diagnóstico por imagem.
GESTÃO - Concretizada a parceria, o HR será vinculado ao Núcleo Central de
Acompanhamento e Gestão dos Convênios SES/Unicamp, (NACSES), que é
vinculado à reitoria e já administra os convênios com o Hospital Estadual
Sumaré (HES), além dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs).
“Antes da implantação precisamos estar muito seguros da infraestrutura”,
observou o coordenador do núcleo, Lair Zambon, que também visitou o HR em
agosto. Ainda, na época, o diretor da FCM da Unicamp, Ivan Toro, avaliou que
o prédio do Hospital Regional é um dos mais bem planejados do Estado.
Visando melhorar a assintência hospitalar, Piracicaba iniciou em 2017
uma parceria entre os hospitais de São Pedro e Rio das Pedras, onde
Piracicaba continuará atendendo o previsto em PPI, e mais alguns
procedimentos como Parto e ortopedia para Rio das Pedras, em troca são
realizadas cirurgias de média e baixa complexidade de municipes
piracicabanos nas cidades vizinhas
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Quadro demonstrativo do número de leitos SUS e não SUS de
Piracicaba e Região 2017
MUNICÍPIO - HOSPITAIS

População e
Total de
leitos

PIRACICABA
394.419
118.326
Santa Casa - Santa Isabel
HFC
276.093
Unimed
Independência
Amalfi
desativado
Dario Bicudo
desativado
Total Leitos Piracicaba
Total SUS + não SUS
RIO DAS PEDRAS

SÃO PEDRO

26
9
0

Não
SUS

15
13
36

Leito
SUS

51
43
46
37
0 146
0
20

Leito
SUS

Não
SUS

34
38

15
46

0

30

97 246
72
343
163

Leit o
SUS

Leitos
Complementa
r

Não
SUS

Leit o
SUS

8
12

9
0

91

45
65

20

9
12

3 147
84
0 111 108
0 182
0
50
0
0
0
0
3 258 424
682

1

32

19

51

64

3

1

19

8

3

3

6

7

6

2

13

4

4

0

3

1

26

7

33

6

4

17

12
12

3

5
2

6

9

32
0

30
14

62
14

0

0

0

46
0

15
35

61
35

5.962

7.919

CAPIVARI
Santa Casa
Unimed

53.731
2

16

17

5
6

74 162 304
93 115
77
466
208
125

48

3

4
18

11

6
8

9.030
17.241
3.456

Total Habitantes
579.630
Total Leitos
173.889
52
Total Leitos SUS + não SUS 405.741 126
Santa Casa Contratados*
HFC Contratados*
Total

231
219
182
50
0
0
682 1,73
0,93

34.595

SALTINHO

MOMBUCA

Não
SUS

Leito
SUS

27
18

Casa Maternal e da Infância de
Santa Maria da Serra

ELIAS FAUSTO

Total Leitos
Leito por
s 1.000

35
99

Hospital São Pedro

RAFARD

Não
SUS

Total de
Leitos

3.205

Santa Casa de São Pedro

SANTA MARIA DA SERRA

Não
SUS

Leitos
Obstetrícia

16.608

Hospital e Maternidade
Beneficiente de Charqueada

ÄGUAS DE SÃO PEDRO

Leit o
SUS

Leitos Clínica Leitos Clínica
Médica
Cirúrgica

33.464

Hospital e Maternidade São
Vicente de Paula

CHARQUEADA

Leitos
Pediatria

26
13

60
50

40
34

27
18

10
13
15
0

3 394 544 938 1,62
938
0,97
168
115
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Dados população IBGE estimativa 2016
Nº de leitos CNES 2017 02/08/2017

Quadro demonstrativo do número de leitos SUS e não SUS de
Piracicaba e Região 2017
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MUNICÍPIO - HOSPITAIS

População e
Total de
leitos

PIRACICABA
Santa Casa - Santa Isabel
HFC
Unimed
Independência
Amalfi
Dario Bicudo
Total Leitos Piracicaba
Total SUS + não SUS

394.419

Leitos UTI
adulto
Leit o
SUS

Leitos UTI
Cardio

Não
SUS

Leito
SUS

Leitos UTI
Pediaticos

Não
SUS

Leit o
SUS

Leitos UTI
Neo Natal

Não
SUS

Leit o
SUS

Intermediario
Neo

Não
SUS

Leit o
SUS

Não
SUS

Leitos Total
UTI
Leit o
SUS

16
19
0

8
11
14

6
0
0

4
8
0

4
2
0

3
0
2

8
6
0

4
1
6

2
8
0

35
68

33

6
18

12

6

5

14
25

11

10
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
10

Total Habitantes
579.630
Total Leitos
Total Leitos SUS + não SUS

35
78

43

6
18

12

6

5

14
25

11

10
10

0

71
142

71

Santa Casa Contratados*
HFC Contratados*
Total

16
18
34

2
253
7
9

36
31
67

0
0

0

4
0
4

RIO DAS PEDRAS

SÃO PEDRO

3.205
34.595

Santa Casa de Misericórdia São
Vicente de Paula
Hospital São Pedro

SANTA MARIA DA SERRA

5.962

Casa Maternal e da Inf ância de
Santa Maria da Serra

SALTINHO

7.919

CAPIVARI
Santa Casa
Unimed

53.731

RAFARD
ELIAS FAUSTO
MOMBUCA

19
20
22
0
0
0
61

16.608

Hospital e Maternidade
Benef iciente de Charqueada

ÄGUAS DE SÃO PEDRO

36
35
0
0
0
0
0
71
132 #

33.464

Hospital e Maternidade São
Vicente de Paula

CHARQUEADA

0
0
0

Não
SUS

9.030
17.241
3.456

0

6
0
6

0

8
6
14

0
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As tabelas x e y mostram a carências de leitos hospitalares em Piracicaba e
Região, a proporção de leitos recomendada pelo portaria MS/GM nº1631/2015
1.5.

FLUXO DE ACESSO À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

O fluxograma, a seguir, busca representar um padrão de fluxo dos
usuários nas unidades da atenção básica de saúde, lembrando sempre que
essa é a PORTA DE ENTRADA no SUS.
Partindo do pressuposto de que a recepção é o primeiro contato e de
que, havendo situações imprevistas, cuja avaliação e definição de oferta
precisam de cuidados que não sejam possíveis esse local, toda unidade tem
um espaço adequado, sala de acollimento para escuta, análise, definição de
oferta de cuidado com base na necessidade de saúde e, em alguns casos,
intervenções.
O mais importante, nesse desenho, não é a definição da ordem e do
local onde cada ação deve ser realizada, mas a lógica dele, que,
sinteticamente, supõe:
1) Que usuários com atividades agendadas (consultas, por exemplo) ou
da rotina da unidade (vacina, por exemplo) devem ser recebidos e devidamente
direcionados, evitando esperas desnecessárias com potencial de confusão na
recepção;
2) Que situações imprevistas são inerentes à vida e, nesse caso,
requerem certa organização da unidade e do processo de trabalho da equipe,
tanto para compreendê-las quanto para intervir sobre elas;
3) Que os trabalhadores encarregados de escutar demandas que
surgem espontaneamente (sem agendamento prévio) devem ter: capacidade
de analisá-las (identificando riscos e analisando vulnerabilidade), clareza das
ofertas de cuidado existentes na Unidade, possibilidade de diálogo com outros
colegas, algum grau de resolutividade e respaldo para acionar as ofertas de
cuidado em tempos e modos que considerem a necessidade dos usuários e
conhecimento da REDE.
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Considerando os protocolos locais e aqueles recomendados pelo
Ministério da Saúde, em todos os casos deve haver a a preocupação de não
burocratizar o acolhimento e o fluxo do usuário na unidade, bem como de
ampliar a resolutividade e a capacidade de cuidado da equipe. Lembrando que,
na atenção básica, os usuários geralmente são conhecidos ou estão próximos
(por morarem perto ou serem adstritos à UBS ou ESF) e que o efetivo trabalho
em

equipe

(multi

e

transdisciplinar)

produz

relações

solidárias

e

complementares entre os profissionais (enriquecendo-os individualmente e ao
conjunto da equipe) gerando, assim, mais segurança e proteção para os
usuários.
Em síntese, este fluxograma é para nortear a entrada do cidadão na
Rede de Atenção à Saude, facilitando o acesso ao diversos pontos de atenção.
Cade lembrar que outras portas existem, como as Unidades de
Urgência/Emergência e seus respectivos

fluxos, e que,

independente do

atendimento imediato devido a situação de risco, o usuário deverá retornar à
sua unidade básica de origem.
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Figura 9. Fluxograma de Acesso UBS/CRAB/PSF
FLUXOGRAMA DE ACESSO
UBS / CRAB / PSF
Usuário chega à unidade

Sim

Encaminhar usuário para
atividade agendada

Sim

Encaminhar usuário para setor
requerido

Não

Não

Coleta de Exame

Encaminhar ou conduzir
usuário a um espaço
adequado para escuta

Sala de Vacina

Farmácia

Sala de Procedimento

Inalação / Nebulização
- Escuta da demanda do usuário;
- Avaliação do risco biológico e da vulnerabilidade
subjetivo-social;
- Discussão com equipe, se necessário;
- Definição da(s) oferta(s) de cuidado com base nas
necessidades do usuário e no tempo adequado.

Ofertas Possíveis:
Atendimento Imediato
Sim

Atendimento Prioritário
Atendimento no dia

- Atendimento (médico, enfermagem, odontológica,
Outros), num tempo que considere riscos, desconfortos,
vulnerabilidade e oportunidade de cuidado;
- Permanência em observação, se necessário;
- Remoção ou encaminhamento para outro serviço,
atentando para a necessidade de coordenação do cuidado.

Não

Não

- Orientação;
- Encaminhamento seguro
com responsabilização;

Não

Sim
Sim
Ofertas Possíveis:

- Orientação específica e / ou sobre as ofertas da unidade;
- Adiantamento de ações previstas em protocolos;
- Inclusão em ações programáticas;
- Agendamento de consulta (enfermagem, médica, odontológica e
outras) conforme necessidade e me tempo oportuno;
- Discussão do "caso" com a equipe de referência do usuário;
- Encaminhamento / orientação para ações / programa
intersetoriais;
- Encaminhamento para outros pontos de atenção, conforme a
necessidade do usuário

- Avaliação da necessidade de continuidade do cuidado, com
programação oportuna de ações;
- Discussão do "caso" com a equipe de referência do usuário,
se pertinente.
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1.6.

RECURSOS FINANCEIROSEntende-se por financiamento em saúde

todos os recursos financeiros que viabilizam as ações nos serviços públicos de
saúde, contemplados no orçamento da seguridade social, da União, dos
Estados e dos Municípios. Cada esfera de governo possui a responsabilidade
de garantir e regular tais recursos em seus respectivos fundos de saúde,
conforme a Emenda Constitucional nº 29.
Para tanto, a tramitação desses recursos se dá por meio de
transferências e/ou repasses, que podem ser regulares ou eventuais, conforme
o nível de adequação dos municípios e estados em relação às ações
previamente pactuadas com a União e com as normas legais vigentes.
Esses repasses ocorrem por meio de transferências ‘fundo a fundo’,
realizadas para estados e municípios pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ou
pelo Fundo Estadual de Saúde diretamente aos municípios, de forma regular e
automática.
Além desses repasses, o Fundo Municipal de Saúde administra a
parcela dos recursos de impostos e transferências constitucionais, os
chamados recursos próprios que também deverão ser aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde.
Uma informação pertinente com relação ao orçamento municipal é o fato
do município de Piracicaba projetar, anualmente, investimento em saúde na
casa dos 20% dos seus recursos próprios, 45% acima do que está definido
pela Emenda Constitucional nº 29. O gráfico 44 ilustra a aplicação, em termos
percentuais, no SUS nos últimos de 16 anos e o gráfico 45 apresenta, em
reais, o que o município disponibilizou de receitas próprias no mesmo período.
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Gráfico 47. Série histórica do percentual de aplicação municipal em Saúde em
Piracicaba, SP, 2001 a 2016
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FONTE: Dpto Financeiro/SEMS/PMP.
Gráfico 48 - Série histórica das receitas anuais municipais aplicadas em Saúde em
Piracicaba, SP, 2001 a 2017.
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Tabela 69. Evolução do gasto em saúde por número de habitantes por ano - 2004 a 2017

Ano

Custo (em R$)

2004

210,43

2005

228,08

2006

247,51

2007

299,26

2008

356,17

2009

414,01

2010

455,45

2011

574,76

2012

627,71

2013

669,54

2014

813,4

2015

853,40

2016

916,23

2017

864,03

FONTE: Dpto Financeiro/SEMS/PMP.
Na análise per capita, o município passou de um investimento de
R$210,43/habitante/ano em 2004 para R$864,03/habitante/ano em 2017, o que
representa uma variação de 400% no período.
Tabela 70. Percentual de recursos aportados para o SUS, por esfera de gestão, 2004-2016
ANO
2004
2008
2012

Municipal
45.432.524,92
75.999.427,55
152.197.981,33

Estadual
59.918,50
1.929.649,03
4.719.287,55

Federal
28.541.946,91
57.098.308,38
94.764.418,24

TOTAL
74.036.394,33
135.029.392,96
251.681.687,12

2016

250.743.635,51

2.717.180,84

110.580.389,64

364.041.205,99

FONTE: Dpto Financeiro/SEMS/PMP.
O gráfico abaixo demonstra a tendência crescente dos investimentos
municipais em saúde em comparação às fontes estadual e federal,
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evidenciando que o município vem assumindo compromissos cada vez maiores
com o SUS.
Gráfico 49 – Evolução orçamentária por fonte de recursos, período 2004 a 2017

FONTE: Dpto Financeiro/SEMS/PMP.
Investimentos
O investimento na saúde é fundamental, uma vez que se trata de setor
estratégico para o desenvolvimento, garantindo, ao mesmo tempo, inclusão
social e geração de trabalho. Enfrentar as desigualdades regionais na alocação
de recursos, observar a compatibilização entre investimentos em obras,
equipamentos, pessoal e garantia de custeio, bem como a complexa relação
entre acesso, escala, escopo e sustentabilidade dos investimentos em saúde,
são de extrema relevância para aumentar a capacidade técnica do complexo
produtivo da saúde e melhorar a qualidade de vida da população.
O principal objetivo do investimento nos próximos anos deve ser
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assegurar o acesso, a qualidade e a equidade da atenção à saúde da
população, a valorização dos profissionais de saúde e o aprimoramento da
gestão da saúde.
Tabela 71. Relação dos investimentos programados 2017-2018

Descrição

Situação

Novos PSF
UBS Região Água Branca – prox. Lot.
Monte Feliz

Valor Estimado
R$ 2.106.000,00

Há área disponível

R$ 600.000,00

Recursos oriundos Gov.
PSF Bairro Santa Rita

Federal – Emenda

R$ 830.000,00

Parlamentar
PSF Pq. Orlanda
PSF Região Gran Park/Vida Nova (nova
equipe)

Modelo Padrão = 260m²

R$ 676.000,00

Em estudo

PSF Região Piracicaba I, II e
III/Condomínio Ipê Amarelo/Branco/Roxo

Em estudo

(nova equipe)
Novos Equipamentos de Saúde

R$ 8.700.000,00

Nova UPA na região do bairro Vila

Recursos Emenda

Cristina

Parlamentar

Nova UBS (ou CRAB) no bairro Parque
Piracicaba-Balbo

R$ 6.500.000,00

Estudos de arquitetura
realizados com projeção de

R$ 2.200.000,00

custo
Estudo iniciado, terreno

Novo prédio para Centro de Saúde da

disponível: Rua do Rosário,

Mulher - CESM

próx. ao estacionamento da
Estação da Paulista

Novo prédio para Centro de
Especialidades Odontológicas - CEO

Sem estudo realizado
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1.7.

GESTÃO EM SAÚDE

1.7.1. Planejamento

O planejamento do SUS em Piracicaba encontra-se em fase de
estruturação visto que, até dezembro de 2012 não havia, na estrutura do
município, um setor específico direcionado à assessoria estratégica e
planejamento atrelado à SEMS. Tais ações ocorriam por meio do trabalho e
empenho de membros da equipe de gestão e assessoria de gabinete, que
acresciam as suas demais atribuições estas responsabilidades e tarefas.
Desde meados de 2012, as análises do funcionamento e demanda do
município suscitaram a necessidade de criação de um setor destinado
especificamente a essas demandas, ou seja, às atribuições que envolvam as
articulações e estratégias integradas da gestão em saúde. A partir deste
momento, iniciou-se a identificação, caracterização e organização das
prioridades de trabalho, visando à otimização dos recursos do município.
Em janeiro de 2013, esse projeto concretizou-se através da criação do
Núcleo de Estratégia e Planejamento (NEP), que surge com a proposta de
assessorar a SEMS. A ação focal do NEP é a compilação dos dados
produzidos nos serviços de saúde para otimização dos recursos e serviços
oferecidos aos munícipes.
Ainda, o e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma ferramenta
estratégica do Departamento de Atenção Básica em nível nacional. Essa ação
está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de
Informação em Saúde do MS, entendendo que a qualificação da gestão da
informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à
população.

A

estratégia

e-SUS

AB

faz

referência

ao

processo

de

informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico. Em
Piracicaba, foi dado o início à sua

implantação no ano de 2014, com o

software Cadastro de Dados Simplificado (CDS) e, em 2016, foi iniciado
projeto piloto na USF Jardim Astúrias, Centro de Detenção Provisória e
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Penitenciária Masculina.
Até dezembro de 2018, em cumprimento à determinação do MS, deverá
ser ampliada a implantação do PEC em toda a Atenção Básica.

1.7.2. Gestão do Trabalho
Na SEMS, a gestão do trabalho é realizada pela Diretoria de
Administração Geral, que mantém articulação direta com as coordenadorias
dos serviços de saúde e demais secretarias, principalmente com a Secretaria
Municipal de Administração (SEMAD) e Secretaria Municipal de Finanças
(SEMFI). No núcleo interno, as rotinas de administração de pessoal (fluxo de
admissões, desligamentos, controle de frequência funcional, férias, entre outras
atividades) são desenvolvidas pelo NAA.
Na área meio, a SEMS possui contratualização com prestador de
serviços de limpeza, responsável pela gestão da mão de obra e dos materiais
de higienização. Embora essa mão de obra seja terceirizada, demanda uma
supervisão constante da Secretaria pois, devido à rotatividade no quadro,
requer capacitação constante para adequação às exigências de higiene e
limpeza que os estabelecimentos de saúde requerem.
Outra situação referente a contratualização com prestador de serviços
diz respeito à área de urgências e emergências, especificamente, para médicos
plantonistas. Situação decorrente da dificuldade no preenchimento de vagas
disponibilizadas nos concursos públicos e, consequentemente,

dificuldade

para preenchimento dos plantões nas UPA, bem como, para substituição do
quadro funcional de médico plantonista por ocasião de férias regulamentares e
outros afastamentos previstos em lei.
Quanto aos recursos humanos próprios, a SEMS possui quadro
funcional composto por servidores efetivos, comissionados (cargos em
comissão) e estagiários. Entre os efetivos encontram-se os municipais, os
estaduais e os federais. Juntos, os servidores municipalizados, federais e
estaduais, representam apenas 0,01% do total de funcionários da SEMS.
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Um aspecto importante na gestão de pessoal do município é o fato dos
servidores serem contratados por regime contratual de trabalho misto, ou seja,
o vínculo pode ser com base na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ou
com base no Estatuto do Município (estatutário).
Dados de dezembro de 2017 apontam que o quadro de funcionários da
SEMS representa 24,49% do total de servidores da Prefeitura Municipal de
Piracicaba (PMP). Dos 7.339 servidores públicos, 1.797 servidores atuam nos
serviços de saúde municipal. Desses, 59% são celetistas, 40% estatutários e
1% comissionados.
Em relação ao perfil desses servidores, 67,7% estão na faixa de 18 a 50
anos; 26,3% tem idade superior a 51 anos, sendo 6% acima de 61 anos.
Dos

1.797

servidores,

66%

possuem

formação

especializada

(conhecimento técnico), sendo 37% com ensino superior, 29% com ensino
técnico e 34% com ensino médio e/ou ensino fundamental completo.
Quanto ao panorama de evolução dos recursos humanos nota-se que,
desde 2007, a SEMS tem buscado recompor o quadro funcional de algumas
unidades de saúde e, também, ampliar o número de profissionais, devido ao
aumento dos serviços oferecidos pela rede municipal de saúde. No entanto,
enfrenta dificuldades para a retenção de algumas categorias profissionais,
principalmente, da área médica. Nesse período, uma estratégia adotada para a
admissão de novos profissionais foi a abertura de concurso público, em caráter
emergencial.
Após a implantação, em 2009, da Estratégia Saúde da Família

no

município houve aumento de, aproximadamente, 15,58% no quadro efetivo da
Secretaria, com a criação de novos cargos e contratação de médicos,
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, dentistas e agentes
comunitários de saúde.
Dimensionamento de Pessoal

No setor público, a demanda dos serviços é crescente. No entanto, o
processo administrativo de reposição de profissionais tem sido um grande
desafio, por ser bastante burocrático e moroso. Diferentemente do setor
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privado, a SEMS não trabalha com contratos temporários para substituição
imediata em casos de licenças, férias, aposentadorias ou, mesmo, de
desligamentos. Isso reflete, direta ou indiretamente, na dinâmica de trabalho
dos serviços e dos servidores, gerando

sobrecarga para ambos, além da

elevação do número de horas extras.
Tal aspecto tem sido pauta de análise e estudo, constituindo um desafio
para o próximo quadriênio a adequação entre redução de horas extras e
reposição de pessoal. Para tanto, estão sendo estudadas estratégias
alternativas referentes a

sistematização de processos de trabalho como a

informatização e a revisão de fluxos .
Para o próximo quadriênio será realizado um processo de recomposição
do quadro, especificamente para substituição de 70 servidores, conforme
quadro abaixo:
Tabela 72. Defasagem do Quadro Funcional
QUANTIDADE

CARGO

APOSENTADORIA FALECIMENTO DEMISSÃO TOTAL
Agente Comunitário de Saúde

1

7

8

Agente de Saneamento

1

Agente de Zoonoses

1

Assistente de Saúde

4

4

Assistente Social
Atendente

1

1

2

2

Auxiliar Administrativo
Auxiliar Enfermagem PSF

1
2

1
3

3

1
1

4

Auxiliar de Farmácia

4

4

Auxiliar em Saúde Bucal

1

1

Auxiliar Técnico

2

2

Cirurgião Dentista

1

1

Diretor de Departamento

1

1

Enfermeiro - PSF

1

1

Enfermeira N.S

7

7

Farmacêutico

1

1

Médico Clinico Geral

1

3

4

Médico do PSF

2

2

Médico Neurocirurgião

2

2

2

5

Medico Plantonista

2

1
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Médico Plantonista Pediatra

1

Médico PSF 40 HS

1

1

Médico Ultrassonografista
Motorista

1
4
1
2

Técnico de Enfermagem

2

Técnico de Laboratório

1
TOTAL

36

1
4

Oficineiro em Artes
Psicólogo

1

1
2

2

4
1

4

30

70

Para o exercício de 2018, com a finalização do convênio com o Centro
de Reabilitação Piracicaba, estará sendo realizado concurso público visando a
contratação de 90 profissionais, conforme quadro abaixo:

Tabela 73 - RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL - 2018

CARGO
ALMOXARIFE
ANALISTA DE SISTEMAS PLENO
COORD. ADMINIST. UPA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE FARMÁCIA
CIRURGIÃO DENTISTA - 20HS
CIRURGIÃO DENTISTA - 40HS
ENFERMEIROS NS
FISIOTERAPEUTA
MÉDICO CLINICO GERAL
MÉDICO GINECOLOGISTA
MÉDICO PEDIATRA
MÉDICO PSIQUIATRA
TEC. ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO EM MICROINFORMATICA
TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

CONTRATADOS
1
1
1
49
10
1
2
5
1
4
2
1
1
1
6
2
2
90
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1.7.3. Avaliação e Controle
O Serviço de Avaliação e Controle (SAC) do município tem o papel de
identificar e auditar as inconformidades nos processos de assistência hospitalar
e ambulatorial dos prestadores de serviços SUS. É responsável por determinar
fluxos dos usuários para vagas em determinados serviços especializados e
avaliar a satisfação do mesmo em relação ao sistema. Tem, também, como
atribuição, fornecer o suporte necessário para a elaboração de processos de
contratos (convênios, contratualização), faturamento e processamento de
dados de produção dos serviços de saúde.
Por meio de auditorias, o serviço avalia todos os pedidos de tratamento
oncológico, exames de alta complexidade, contas hospitalares, fazendo as
devidas autorizações e encaminhamentos necessários. Assim como os demais
serviços da SEMS, o SAC apresenta grande preocupação com o processo de
acolhimento do usuário SUS que procura o serviço.
O SAC possui a gerência dos programas de cirurgias eletivas
contratualizados com as instituições: Santa Casa de Misericórdia de
Piracicaba, Hospital Fornecedores de Cana, Santa Casa de Limeira, AMEs ,
Hospital São Vicente de Paulo de Rio das Pedras e Hospital São Lucas de São
Pedro. E, também, dos exames não disponíveis na rede, tais como Bera,
Imunohistoquímico, Holter 24hs, Cistoscopia, Eletroencefalograma (EEg) em
sono e vigília, ultrassonografia (USG) gestacional com doppler e morfológico e
Cárdio-Fetal, Ressonância Magnética , Tomografia com anestesia e PET CET
(Boldrini).
O cadastro das solicitações de cirurgias e dos exames não disponíveis
na rede é realizado por profissionais do Serviço Social, que são responsáveis
pelo manejo da lista de espera; pela solicitação dos recursos disponíveis para a
execução das cirurgias e exames; pela convocação e encaminhamento dos
usuários para os serviços contratados; pela mediação junto aos prestadores
sob o fornecimento de vagas, buscando cumprir a contratualização e contratos
previamente firmados pela SEMS; pela auditoria, após realização das cirurgias
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e dos exames, bem como pelo levantamento de informações sobre a qualidade
do atendimento recebido pelos usuários SUS.
Considerando que a base do trabalho do SAC é a gestão da informação
dos fluxos entre serviços e usuários SUS, a falta de um sistema informatizado
que unifique e integre todas as unidades de saúde do município com o SAC é
um dos dificultadores do trabalho. A ausência desse funcionamento faz com
que o fluxo da informação ocorra de modo desintegrado e lento, ou mesmo não
ocorra. Esse cenário encontrado, em alguns dos serviços de saúde do
município, resulta em comunicação da informação por meio de documentos
impressos e em trabalho operacional, para alimentação de planilhas pelo corpo
funcional do SAC.
Historicamente, o SAC tem proporcionado dados que facilitam a
programação das atividades da Secretaria, bem como subsidiam as tomadas
de decisão , por meio do registro da demanda, das reclamações, além de
dados sobre o atendimento integral prestado aos usuários do SUS.
1.7.4. Educação Permanente
No intuito de fortalecer e sedimentar as políticas implementadas pela
SEMS , o Núcleo de Apoio de Educação em Saúde (NAES) é um meio
estratégico para promoção de melhorias na atenção à saúde. Tem,

por

finalidade, ser um Programa de Aprimoramento Profissional, destinado aos
profissionais da saúde e que permite, efetivamente, produzir a melhoria da
qualidade de atendimento aos usuários do SUS no município.
A educação continuada evoluiu de forma descentralizada, de acordo
com o perfil de atendimento das Unidades de Saúde na sua abrangência
técnica científica, habilidades e atitudes.
O NAES tem três eixos principais como objetivo:
•

Capacitar o profissional para uma atuação qualificada na área de
saúde, promovendo o aperfeiçoamento do desempenho profissional,
através da oportunidade de acesso a novos conhecimentos teóricos
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e ênfase nas práticas específicas;
•

Estimular o desenvolvimento de uma visão crítica e abrangente do
SUS, de modo a desenvolver a compreensão ampla e integrada das
diferentes ações e processos de trabalho da instituição;

•

Realizar campanhas de saúde para o usuário ter acesso às
informações e orientações sobre a promoção à saúde e prevenção
às doenças e conhecer o que a Rede Municipal da Saúde oferece
para assisti-lo em suas necessidades;

Para evoluir e continuar neste processo de aprimoramento na
educação continuada é necessário
•

Direcionar o foco na qualidade do atendimento humanizado através
da Politíca Nacional Humanizada (PNH).

•

Fortalecer parcerias através de convênios com escolas técnicas
de enfermagem, nutrição, graduação de enfermagem ( UNIMEP,
Anhanguera

e,

futuramente,

Anhembi

Morumbi),

Nutrição,

Psicologia, Fisioterapia, Odontologia (FOP) , além da Residência
Médica e do curso de medicina pela Faculdade Anhembi Morumbi,
com início previsto para 2018.
•

Avançar na educação permanente com as equipes multidisciplinares
da rede de saúde, por meio da utilização de ferramentas da
psicologia organizacional ( planejamento, organização, metas,
protocolos).

1.7.5. Tecnologia de Informação
Com a criação, em 2013,
Informática da SEMS conta com

o Setor de Gestão de Informação e
equipe composta por 2(dois) funcionários

concursados, 01(um) contratado e 01(um) estagiário.
Agrega, em um único local 3 (três) módulos importantes: HARDWARE,
SOFTWARE E INFORMAÇÃO, para a estruturação da rede e apoio aos
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Coordenadores.

Módulo Hardware
Com a melhoria da infra-estrutura, o setor passou a ter melhor controle
das solicitações de manutenção dos equipamentos e ambiente mais adequado
para atendimento a demanda, seja em loco ou via acesso remoto, mantendo
uma média diária de 07 (sete)

execuções em suporte; melhoria de

conectividade de internet da rede da Atenção Básica, substituindo o modem 3G
da operadora Vivo por internet via rádio, para facilitar o acesso aos Sistemas
Online.

Módulo Software
Buscando sempre melhorias nos Softwares contratados pela SEMS para
atender as demandas dos usuários SUS, o setor acompanha todo o
desenvolvimento,

discutindo

com

os

Coordenadores

a

evolução

das

ferramentas. Oferece apoio técnico e treinamento aos operadores dos
sistemas, quando necessários e solicitados pelos Coordenados, em todos os
níveis profissionais, buscando melhorias nas informações alimentadas.Visa a
integração das Redes da Atenção Básica, Urgência e Emergência e
Especialidades, em um único sistema de Prontuário Eletrônico, enriquecendo
as informações do usuário SUS.
Implantada recentemente, a ferramenta Sistema Olostech, nas Unidades
dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidade de Fisioterapia e, em
andamento, a Unidade de Programa de Assistência Domiciliar (PAD).
Unificadas todas as informações da Atenção Básica em um único
Sistema, contemplando os Sistemas e-SUS, SIPNI, CPAN e Laboratorial,
evitando

o

retrabalho

dos

Operadores

como

nos

registros

de

encaminhamentos, agendamentos de consultas, solicitações de exames, entre
outros serviços ofertados.
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Módulo Informação
Compete ao Setor de Gestão de Informação e Informática, intermediar
todas as demandas dos registros de informações/produção e repasse aos
Setores Responsáveis (NEP E SAC) para posterior reenvio ao MS, atendendo
as exigências, para não comprometer o repasse financeiro ao Município/SEMS,
através do alinhamento, padronização e atualização das políticas internas da
rede no registro das informações, atendendo as regras e normativas do MS.
É responsável pelo suporte aos Sistemas no âmbito de gerar dados
confiáveis e acessíveis ao Gestor,

auxiliando na

tomada de decisões e

estratégias e na mobilização política de atendimento aos Usuários SUS.
Objetivos
•

Elaborar projeto para a Informatização das Farmácias da rede da
SEMS, levando ao Gestor a necessidade estrutural e o número de
equipamentos de Informática na sua totalidade;

•

Elaborar projeto para a Informatização das Unidades da Atenção
Básica e Unidades de Pronto Atendimento, atendendo as exigências
do MS referentes ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC),
levando ao Gestor a necessidade estrutural e o número de
equipamentos de Informática na sua totalidade;

•

Elaborar projeto para a Informatização das Especialidades, visando
atender as exigências do MS referentes ao PEC, levando ao Gestor
a necessidade estrutural e o número de equipamentos de
Informática na sua totalidade;

•

Implantar/Informatizar Sistema Online para o Setor de Transportes
da SEMS, auxiliando no agendamento de paciente e logística
referente às demandas de viagens, em atendimento interno e fora do
Município, auxiliando
manutenção

da

frota,

no controle de custos e controle na
apontando

dados

gerenciáveis

ao

Coordenador e Gestores;
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•

Buscar, junto ao Gestor, o aumento da equipe, para melhoria da
qualidade/suporte/atendimento às Unidades da Rede, e agilidade
das futuras implantações e evolução dos Softwares;

•

Buscar, junto ao Gestor, recursos financeiros para aquisição de
equipamentos de informática como computadores, Impressoras e
outros que se fizerem necessários;

•

Elaborar, junto aos Coordenadores, o processo de Informatização,
montando cronograma para atingir o prazo determinado pelo MS,
para a implantação do PEC.

1.7.6. Material e Logística
Desde sua origem, o Departamento de Material e Logística , por meio da
Divisão de Almoxarifado, é responsável pelo recebimento, armazenamento e
distribuição dos medicamentos, materiais de enfermagem, de escritório,
veterinários, odontológicos, de laboratório, de lavanderia, de esterilização, de
limpeza, medicamentos e materiais para cumprimento de Mandados Judiciais,
mobiliários de escritório, mobiliários hospitalares, mobiliários sob medida,
eletrodomésticos, equipamentos médicos, equipamentos de laboratório.
Desde 2006, incorporou às suas atribuições, as atividades de
planejamento, quantificação, qualificação dos materiais adquiridos, pesquisa de
mercado, elaboração do processo de compra, análise técnica do processo,
parecer e programação das ordens de fornecimento. A partir desse momento,
todo o planejamento é realizado com base no histórico de consumo registrado
nos últimos 12 meses, buscando articulação com os projetos de implantação
de novas unidades para programação da necessidade de consumo anual.
Essa mudança agregou resultados positivos ao setor e à SEMS, visto
que, ao centralizar os pedidos de todas as unidades, viabilizou melhorias no
planejamento

e

na

mensuração

das

quantidades

necessárias

para

fornecimento às unidades (controle de estoque), possibilitando a minimização
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dos intervalos do abastecimento e reposição de estoque. Soma-se a isto a
vantagem de obter o feedback das unidades, quanto à eficácia e qualidade dos
produtos, podendo apropriar-se dessa informação para alteração do descritivo,
objetivando a elevação da qualidade do produto a ser adquirido.
A informatização do almoxarifado, ocorrida em 2011, por meio do
sistema Olostech, trouxe ganhos ao permitir o controle de consumo das
unidades, bem como sua análise a partir de relatórios emitidos no sistema, com
rápida visualização da média de consumo mensal de cada unidade. Dessa
forma, é possível acompanhar o giro dos produtos no almoxarifado e, a partir
do monitoramento dos prazos de validade, tem-se evitado o desperdício de
materiais, proporcionando à SEMS redução de custos com reposição.
Ainda em relação à Divisão de Almoxarifado, outra mudança positiva
alcançada foi a descentralização do sistema informatizado de patrimônio SINO, utilizado na SEMAD – Secretaria Municipal de Administração
(responsável pelo patrimônio de toda PMP). Essa descentralização permitiu a
realização da tramitação e emplacamento do material permanente da SEMS,
com reduão do tempo de espera para a liberação dos mesmos aos serviços de
saúde. Com a mudança, a SEMAD apenas fornece as placas para
emplacamento, a SEMS executa o serviço , encaminhando à SEMAD

o

espelho dos dados do patrimônio.
O departamento tem trabalhado com a padronização e readequação dos
materiais de consumo, desde a criação da Comissão de Farmácia e
Terapêutica, em 2015. De 2006 a 2009, manteve-se um patamar equilibrado de
movimentação financeira em torno de R$ 9 milhões/ano sendo, a partir de
2010, iniciado uma exponencial de movimentação financeira (que pode ser
visualizada no gráfico a seguir), justificada pela abertura das novas unidades
de saúde, do aumento do número de usuários do sistema SUS (consequência
da diminuição do poder aquisitivo da população em pagar um plano de saúde)
e da elevação da qualidade dos serviços prestados pela rede municipal de
saúde de Piracicaba, motivando cada vez mais a população a ser usuária do
sistema.
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Gráfico 50. – Movimentação Financeira do Departamento de Material e Logística

Em 2016, a movimentação do departamento foi em torno de R$ 22
milhões, para atender 151 unidades com medicamentos, materiais de
enfermagem, escritório, equipamentos, mobiliários, materiais veterinários,
mandados judiciais, materiais odontológicos e materiais de laboratório.
Para o próximo quadriênio, um ponto que requer estudos de estratégias
é a logística de distribuição de material, pois todas as unidades de saúde são
atendidas, no mínimo, uma vez ao mês, para entrega da grade de materiais
e/ou medicamentos, com exceção das UPAs e da COT, que são atendidas
duas vezes ao mês, devido ao grande volume de material consumido. No
entanto, além dos pedidos citados, o almoxarifado recebe, por mês, cerca de
300 pedidos avulsos (extras), portanto, o que deveria ser 156 transforma-se em
456 entregas por mês.
Esse elevado número de pedidos avulsos sinaliza falhas nos pedidos
realizados, podendo estas estarem relacionadas à falta de planejamento da
unidade, à dificuldade de adequação entre a distribuição e a necessidade da
unidade (em função do reduzido número de veículos), ou ao atraso nas
entregas por parte dos fornecedores. Para tanto, a estratégia de intervenção
estudada para identificar essas lacunas entre os pedidos e as entregas é a
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criação de uma equipe mínima de supervisão de campo que, a partir das visitas
às unidades, através de um check list pré-definido, poderá subsidiar o
departamento ao identificar os reais estoques existentes, avaliar as formas de
armazenamento dos produtos, registrar o consumo efetivo e fornecer as
orientações e/ou capacitar os profissionais da rede para o adequado
preenchimento das grades e armazenamento dos produtos.
Outro aspecto relevante ocorrido nos últimos anos, foi o reflexo do
aumento das compras efetuadas pela SEMS, o qual resultou na necessidade
de ampliação das unidades para armazenamento dos materiais, passando de
03 para 05 unidades de almoxarifado (02 imóveis próprios e 03 alugados).
A partir de tais mudanças, surgiram algumas dificuldades para o setor
em relação à logística de distribuição dos materiais , devido à distância entre os
almoxarifados e também da variação das especificidades de armazenamento
dos diversos tipos de produtos. Diante disso, o armazenamento foi organizado
em 02 almoxarifados de medicamentos, 02 de enfermagem e correlatos e 01
de mobiliários.
Contudo, para o quadriênio 2018-2021, considerando-se que as
condições de armazenamento no município não são ideais, busca-se a criação
de um almoxarifado único da SEMS que possibilite o armazenamento
adequado de todo o estoque, respeitando-se as especificidades dos
medicamentos (conforme as normas da VISA) e dos demais produtos.
Enquanto isso, busca-se alternativas, mesmo que paliativas, para o
armazenamento dos produtos, organizando-os nos almoxarifados conforme o
fluxo de consumo (fluxo de saída), visando reduzir o tempo de permanência do
estoque nos locais com mais problemas para armazenamento.
Outro grande desafio associa-se à adoção de estratégias para
otimização da articulação com a assessoria jurídica em relação à cobrança da
efetivação dos contratos dos fornecedores, principalmente, de medicamentos.
Pois, a morosidade da tramitação na assinatura de contratos ou nas sanções
dos mesmos (quando da não entrega dos produtos), tem gerado retrabalho
para a SEMS, devido a “recompra” dos produtos e, mesmo que por curto
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período, tem repercussão negativa junto ao usuário do SUS, devido às lacunas
que

emergem

do

descumprimento

dos

contratos

firmados

com

os

fornecedores.

1.7.7. Manutenção
O Setor de Manutenção é responsável pela manutenção de toda a parte
predial das Unidades, pelo acompanhamento e fiscalização das manutenção
corretiva e preventiva dos equipamentos médicos e dos

materiais de uso

permanente.
Criado em 2005, conta com uma equipe responsável pelos serviços
externos, composta por

02 (dois)

funcionários

e 06 (seisprestadores de

serviços de empresa terceirizada. Conta com (02) dois veículos para
locomoção da equipe - peruas Kombi -

bastante antigas, motivo pelo qual,

constantemente, apresentam problemas e,

cuja paralização, prejudica a

manutenção nas 160 (cento e sessenta) Unidades da rede.
O Setor contava com um Supervisor da equipe de Manutenção que
aposentou-se e, até a presente data não houve reposição, o que prejudica, em
muito, a fiscalização e controle dos serviços. A reposição desse funcionário
está na proposta para próximo quadriênio.
O setor é responsável, ainda, pelas seguintes atividades:
•

Realização e elaboração de processos de compra de materiais e
serviços ; acompanhamento, controle e fiscalização da manutenção
corretiva

de equipamentos médicos; serviços de serralheria,

vidraçaria, limpeza de caixas d’água, desentupimento das redes de
esgoto; serviços de mudança; conserto de bebedouros; conserto e
instalação de aparelhos de ar condicionado; conserto e instalação de
ventiladores; recarga de extintores de incêndio; manutenção
corretiva de ar comprimido e bomba à vácuo; manutenção na rede
de oxigênio;

serviços de proteção radiológica

- dosímetros e

monitores para os técnicos de Raio X - com emissão mensal de
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laudo com a dose recebida por cada técnico de Raio X, de acordo
com a legislação vigente;
•

Realização e elaboração de

processos de compra de materiais

hidráulicos, elétricos, tintas e de construção,

para utilização na

manutenção predial;
•

Manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos radiológicos e
odontológicos , incluindo o contrato de manutenção de autoclaves;

•

Manutenção corretiva e preventiva dos geradores de Energia das
UPA/COT/SAMU/Almoxarifado e Vigilância Epidemiológica;

•

Elaboração de processos para abertura de licitação para avaliação
dos aparelhos de Raio X das Unidades de Pronto Atendimento e
COT, com emissão de laudo sobre o Controle de Qualidade de
Imagem, testes dos Acessórios e das Processadoras e Testes de
Radiação de Fuga;

•

Monitoramento das demandas e manutenção corretiva dos rádios
comunicadores entre as UPAS e o SAMU.

Através de programa informatizado pelo sistema Olostech, as Unidades
de Saúde registram, on line,
manutenção

suas solicitações para os serviços de

predial e de equipamentos médicos,

e outras solicitações,

permitindo o controle, acompanhamento e fiscalização das solicitações
atendidas e das pendências.
Para o próximo quadriênio 2018/2021, há necessidade de um veículo
adaptado como micro oficina volante para atender as demandas com maior
agilidade, bem como a substituição de veículos por camioneta tipo cabine dupla
para a equipe que realiza serviços externos.
O setor também apresenta a necessidade de substituir as ferramentas
pois estão muito desgastadas pelo uso e pela ação do tempo.
O Setor de Manutenção não conta, em seu quadro funcional, com
pessoas especializadas para os serviços de Encanador, Pedreiro, Marceneiro
e Serralheiro, o que agilizaria muito esse tipo de serviços, além de reduzir as
despesas com serviços terceirizados.
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A parte administrativa conta com 02 ( duas) funcionárias, 02 (duas)
pessoas contratadas pelo Centro de Reabilitação e (01) uma estagiária.
O Setor aguarda a instalação do Sistema de Protocolo pelo Centro de
Informática da Prefeitura.
Uma importante conquista, no ano de 2014, foi a mudança do setor para
um local onde ficam instaladas , tanto a parte administrativa quanto equipe de
manutenção, agilizando a comunicação e, consequentemente, o serviço.

1.7.8. Materiais e Esterilização
A Central de Materiais e Esterilização (CME) é responsável pelo
processamento de todos os materiais e equipamentos médico-cirúrgicos e de
enfermagem, desde a limpeza, inspeção e acondicionamento em embalagens
adequadas, até a distribuição dos produtos esterilizados às unidades de saúde.
É equipada com 01 (01) autoclave horizontal de 313 litros, com opção de
esterilização com formaldeído, e 01(uma) seladora para papel grau cirúrgico,
para embalar corretamente os materiais e/ou instrumentais que serão
transportados para as unidades.
A CME trabalha com média de 02 (dois) ciclos diários para atender as
unidades: 04 UPAs, COT, Policlínica, CDI, CEDIC, CESM e CCZ.
Ao chegar a CME, o material recebido das unidades ( limpo) é levado
para a área contaminada para limpeza e secagem, sendo disponibilizado para
as unidades um material novo e esterilizado para reposição. Depois de
finalizada a higienização, os materiais são encaminhados para a área limpa,
onde ocorre a inspeção, preparo e esterilização dos mesmos. Em seguida, são
encaminhados para a área de armazenamento e distribuição para serem
disponibilizados às unidades, em substituição aos materiais entregues para
esterilização. Assim, o ciclo é reiniciado.
Na CME é esterilizado todo tipo de instrumental e tecido, além da
desinfecção de alto nível nos materiais termossensíveis. As instalações
atendem todas as exigências da Vigilância Sanitária ( VISA) e da Agência
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Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sob a supervisão da CCII da SEMS.
Em busca do aumento nas ações de cuidados com a desinfecção de
materiais em uso nas unidades, além da criação da CME, a SEMS vem
realizando investimentos com intuito de buscar excelência no serviço oferecido
às unidades de saúde e à população de Piracicaba.
Dentre os investimentos já realizados, cabe citar a troca de papel Kraft
por papel grau cirúrgico, aquisição de detergente enzimático e aquisição de 31
(trinta e uma) autoclaves para esterilização de materiais nas unidades de
atenção primária (UBS, PSF e CRAB).

Lavanderia
O serviço da Lavanderia, inaugurado em novembro de 2011, tem
contribuído para a melhoria na qualidade e humanização dos serviços
prestados, fornecendo condições para um melhor acolhimento e acomodação
dos usuários SUS que necessitam de cuidados de saúde nos atendimentos
ambulatoriais ou permanência em observação nas unidades da rede municipal
de saúde.
A Lavanderia atende as 4 UPA, COT, CEDIC, SAMU, Policlínica, CDI,
CESM, CAPs II Bela Vista e CCZ. Para tanto, está equipada com 02 (duas)
lavadoras ( capacidade de 50 kg), 02 (duas) centrífugas (capacidade de 50
kg), 02 (duas) secadoras de aquecimento elétrico (capacidade 30 kg) e 01
(uma) calandra.
No intuito de melhorar as condições de hotelaria nas unidades de saúde,
principalmente, nas de urgência e emergência, a SEMS investiu na aquisição
de novos enxovais ( lençóis adulto e infantil, toalhas de banho e de rosto,
fronhas e aventais) e de campos cirúrgicos para as unidades de saúde e o
CCZ, o que possibilita manter um estoque regular nas unidades.
1.7.9. Serviço Integrado de Transportes
Desde 2005, a SEMS trabalha para otimizar e ampliar os recursos de
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atendimento à população que necessita de transporte para serviços médicos
especializados em outros municípios. Assim, surgiu o Serviço Integrado de
Transportes da Secretaria de Saúde (SITSS), com a finalidade de transportar
os usuários SUS em tratamento ambulatorial (hemodiálise, quimioterapia,
fisioterapia, radioterapia, consulta, alta hospitalare) no município de Piracicaba
ou fora dele.
Nas atribuições do SITSS estão contemplados os serviços de
administração e manutenção de toda a frota de veículos da SEMS, organização
e logística dos serviços que requeiram transporte, tais como, coleta de exames
laboratoriais e de zoonoses, transporte de equipes que atuam nas campanhas
de vacinação, transporte de pessoal administrativo para treinamento ou cursos
fora do município, transporte de pacientes dentro e fora do município,

e

transporte para todos os setores da SEMS.
O setor possui 15 veículos , entre carros e ambulâncias para transporte
dentro da cidade e para viagem, e 37 veículos para : Consultório de Rua ,
VISA, CPAN, PAD, Fisioterapia, CEDIC, CEREST, Zona Rural, Secretaria ,
SESMT e Manutenção.
Em 2015, foram adquiridas 03 vans, 03 carros e 03 ambulâncias com
recursos do município.
Além de realizar o transporte dentro e fora do município, o setor atende
todos os setores da SEMS, cuja solicitação de transporte vem aumentando
consideravelmente. Por esse motivo, a frota atual necessita de atualização e
de um número maior de veículos. Além disso, o quadro funcional de motoristas
encontra-se defasado.
No ano de 2016, o SITSS foi responsável pelo transporte de 26.756
pacientes e acompanhantes , para tratamento em unidades fora do municípios.
Para tanto, foram realizada 4.208 viagens.
Em relação ao transporte dentro do município foram atendidos 13.680
pacientes para os diversos serviços de saúde.
Apesar de toda dificuldade com a frota, no que diz respeito ao número
reduzido e desgaste , e a falta de recursos humanos, o SITSS vem atendendo
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a toda a demanda,

cumprindo com os agendamentos das viagens

de

pacientes e das locomoções dentro do município.

1.7.10.

Laboratório

O Laboratório é responsável pela análise do material coletado nas 72
unidades de Atenção Básica , 04 UPA e COT.
Conta com 38 profissionais entre analistas, biólogos, bioquímicos,
técnicos de laboratório

sendo que, desses, 07 são funcionários estaduais

municipalizados. O Laboratório funciona 24 horas para atender os exames de
urgência procedentes das UPA e da COT. Além do suporte às unidades, o
laboratório é serviço de referência em DST/HIV/Aids, CESM e CEM.
Nos últimos 5 anos, de 2012 a 2017, teve um aumento de quase 19% na
demanda de exames mas, em decorrência do

trabalho incessante de

otimização dos recursos humanos disponíveis, melhorias na gestão dos
recursos, aquisição de novos equipamentos automatizados e com a
informatização, foi possível absorver esse aumento, mesmo com a redução de
22% no número de funcionários.
Mensalmente, são atendidas, em média, 18 mil pessoas e são
realizados, aproximadamente, 104 mil exames de análises clínicas. São cerca
de 5.000 exames, diariamente. Nos últimos 12 meses, foram realizados
1.248.000 exames.
No momento, o menu de exames é composto por 110 tipos diversos de
exames e, em 2018, serão acrescentados a esses, 8 exames que, atualmente,
são realizados em laboratório terceirizado, gerando assim uma economia de,
aproximadamente, R$ 200.000,00 por ano. Também, será acrescentado o
exame de sorologia para sífilis automatizado, com o objetivo de melhorar a
qualidade na triagem. Atualmente,

a triagem é realizada

pelo método de

VDRL que, segundo pesquisas recentes, apresenta até 24% de falsos
negativos sendo que, com o novo método, essa margem cairá para menos de
1%.
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Entre os principais exames analisados estão hemograma, colesterol,
triglicérides, urina, fezes, PSA (antígeno específico de próstata), diversos
exames hormonais, Aids, Sífilis, exames para diagnóstico e tratamento do
diabetes como glicose, hemoglobina glicada e curva glicêmica. Também
continuarão a ser realizados todos os exames preconizados pelo Ministério da
Saúde, direcionados para a saúde da mulher, em especial da gestante visando,
principalmente, a diminuição do índice da mortalidade infantil.
Em 2018, também será iniciada a realização de exames de tuberculose
(BK),

por meio de equipamento automatizado, cedido pelo Ministério da

Saúde. Trata-se de equipamento de última geração, pelo método de PCR,
liberando o resultado em 2 horas e mostrando, também, a qual antibiótico o
bacilo é sensível, que resultará em tratamento mais específico e eficiente da
doença.
Gráfico 51. Total de Exames Laboratoriais Realizados e Pacientes Atendidos no
Laboratório Municipal de Piracicaba em 2017

Fonte: Laboratório Municipal/SEMS
No caso de exames mais específicos ou que demandam técnicas
especializadas como, por exemplo, microbiologia e anatomopatológico, os
procedimentos são contratados pela SEMS em dois laboratórios privados.
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Para o próximo quadriênio, objetiva-se otimizar ainda mais os recursos
dos exames clínicos por meio da informatização, que está funcionando
plenamente nas UPA e no CEDIC . Em conjunto com a equipe de informática
da SEMS está previsto, para o final de 2018, que todas as unidades estejam
integradas com o sistema de informática do laboratório. Desse modo, além de
modernizar a emissão dos resultados dos exames, irá reduzir ainda mais o
tempo de resposta dos procedimentos solicitados.
Continuaremos a buscar a modernização do Laboratório, com
implantação de novas metologias e novos equipamentos visando, sempre, a
melhoria técnica com aumento da produção e otimização dos recursos.
Para o quadriênio 2018/2021 pretendemos apresentar projeto para a
construção de novo prédio para o Laboratório Municipal uma vez que, com o
aumento da demanda, o local onde está sediado, há cerca de trinta anos, se
tornou insuficiente, tanto para os serviços técnicos quanto para o atendimento
aos pacientes, especialmente na área destinada à coleta dos materiais, onde o
espaço está muito aquém do necessário para o atendimento adequado aos
cento e vinte usuários SUS que comparecem, diariamente, à Unidade.
1.7.11.

Laboratório de citopatologia

O Laboratório Municipal de Citopatologia iniciou suas atividades em
junho/2015, em

imóvel locado,

com área suficientemente organizada e

adequada para a realização de suas atividades.
Realiza o exame citopatológico do colo uterino e de mamas provenientes
de todas as Unidades de Saúde do município, além do Sindicato dos
Funcionários Públicos Municipal, CESM, CASAP, IPASP e Centro de Detenção
Provisória.
Recebe, em média, 1.800 exames ao mês. Em períodos de campanhas,
como a “Campanha do Outubro Rosa”, por exemplo, o bnúmero de exames
chega a aumentar 100%. Devido ao fato do quadro de funcionários estar
incompleto, o laboratório não realiza as atividades da área de microscopia e
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digitação,

e essa demanda - , aproximadamente 50% dos exames – é

encaminhada para realização no Hospital do Câncer em Barretos.

1.7.12.

Comissão de Controle de Infecção Institucional

Criada em 2008, a partir da Portaria nº 04/2008, DE 13/05/2015, com
base na Lei nº 9431 de 06/01/1997

( Portaria nº 2616 de 12/05/1998 do

Ministério da Saúde) e Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – RDC nº 48 de 2/06/2000, a Comissão de Controle de
Infecção Institucional (CCII) tem por finalidade coordenar as ações relativas à
elaboração, implantação e avaliação do Programa de Controle de Infecções
(PCI) do município de Piracicaba.
Conforme Regimento Interno, o mandato dos membros da CCII é de
vinte e quatro meses, podendo ser renovável conforme definição do Secretário
Municipal de Saúde. O atual mandato foi oficializado através da Portaria nº 12
de 01/06/2016.
A CCII tem por objetivo promover a adoção de medidas estratégicas
para reduzir, ao máximo possível, a incidência e a gravidade das infecções na
rede municipal de saúde de Piracicaba. Mantém, em sua composição mínima,
membros consultores dos serviços médicos,de enfermagem, de farmácia,
odontológico, laboratório de microbiologia e administração.
A atuação da CCII abrange as unidades de:
•

Atendimento de alta complexidade: CEDIC, CEO, CESM, COT e
UPAs;

•

Atendimento: PAD, PSF, UBS, CRAB, SAMU, CEM e Clínica de
Olhos;

•

Apoio:

Policlínica

(broncoscopia,

endoscopia,

colonoscopia),

Farmácia, Central de Materiais e Esterelização, Lavanderia,
Radiologia,

Manutenção

e

Segurança,

Serviço

de

Limpeza

Higienização, Laboratório.
A CCII tem papel importante no incentivo às boas práticas nas unidades
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de saúde, bem como na educação permanente desses profissionais, a partir
de

treinamentos

e

capacitações,

que

visam

ao

aprimoramento

e

aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos científicos, habilidade e atitude
perante o controle e prevenção das doenças infectocontagiosas.
A CCII realiza, trimestralmente, reunião para acompanhamento do
andamento da rotina das unidades de saúde, controle de desinfecção e
esterilização dos materiais e do fluxo das roupas usadas nas UPA. Também
acompanha os projetos de construção e reforma de unidades , conforme RDC
nº 50 que

dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento ,

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos
assistenciais de saúde.
1.7.13.

Serviço de Radiologia

O Serviço Radiológico da SEMS atende nas 4 (quatro) UPA e COT,
initerruptamente 24 horas, de segunda-feira a domingo.
As demandas das Unidades de Pronto Atendimento tem atendimento
imediato.
As demandas da Atenção Básica e Especialidades são agendadas junto
às Unidades de Saúde.
Os raio x são laudados por médicos radiologistas da rede e devolvidos
ao médico requisitante.
Possui os seguintes equipamentos:
•

06 aparelhos fixos e 04 móveis.

Nesse exercício, foi adquirido 01 equipamento fixo para UPA Vila Sonia,
para o próximo quadriênio a SEMS pretende adquirir novos equipamentos
radiológicos modelo digital.

PRODUÇÃO
Tabela 73 – Produção dos anos 2013 à outubro de 2017
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2. Definição dos Programas, indicadores, ações, produto, metas físicas e financeiras
Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios
Linha de base
Indicador

287,19

Indicador 1 – Taxa de Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro
doenças crônicas não transmissíveis - DCNT (Doença do aparelho circulatório, câncer,
diabetes e doenças respiratórias crônicas)
Ano da linha de base

2016

Fórmula de Cálculo

número de óbitos (de 30 a 69 anos) por DCNT registrados nos códigos CID- 10: I00-I99; C00-C97; J30-J98; E10 - E14, em determinado ano e local /
população residente (de 30 a 69 anos), em determinado ano e local x 100.000

Fonte da Informação

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); RIPSA para estimativas de população por município, sexo e idade 2000-2015.

Meta municipal pactuada

Numerador

285,75
566

Ano da pactuação

Denominador

2018
198.129

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta
Ações previstas na
1) Monitorar os programas de hipertensão, diabetes e outros voltados ao controle de doenças crônicas e à promoção da saúde na rede de atenção básica;
Programação Anual de
2) Incorporar em todas as unidades de atenção básica programa de atividade física e hábitos de vida mais saudável
Saúde (PAS)
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

total de óbitos de MIF investigados / total de óbitos de MIF X 100

Fonte da Informação

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) - sistema local

Numerador

100%

Ano da linha de base

2016

Ano da pactuação

2018

Denominador

105

Indicador 2 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados

Fórmula de Cálculo

Meta municipal pactuada

Linha de base

100%

105

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Recompor a equipe da Vigilância Epidemiológica (Banco de Dados) para realização das ações de investigação; 2) Manter regularidade de veículo para
transporte da equipe de investigação; e 3) Promover a atualizxação constante dos equipamentos de informática do Banco de Dados da Divisão de
Vigilância Epidemiológica.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Fórmula de Cálculo
Fonte da Informação

Meta municipal pactuada

Numerador

Linha de base

83,48

Ano da linha de base

2016

Ano da pactuação

2018

Denominador

2675

Indicador 3 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

total de óbitos não fetais com causa básica definida / total de óbitos não fetais X 100
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

90

2408

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Recompor equipe do Banco de Dados (BD) da Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE); 2) Manter transporte disponível durante todo o período de
funcionamento; e 3) Atualizar os equipamentos do BD, principalmente de informática para maior agilidade na inserção , tabulação e análise dos dados,
possibilitando melhoria no processo de tradução dos dados em informação.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Indicador 4 - Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para Linha de base
crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente
(2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal
preconizada.
Ano da linha de base

50

2016

Fórmula de Cálculo

Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada / 4 vacinas selecionadas - Pentavalente, Pneumocócica 10-valente,
Poliomielite e Tríplice viral X 100

Fonte da Informação

Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Meta municipal pactuada

75

Ano da pactuação

Numerador

3

Denominador

2018

4

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Monitorar doses aplicadas dos imunobiológicos e das coberturas vacinais; 2) Monitorar fichas registros de vacinações e convocar faltosos para
vacinação; 3) Monitorar preenchimento dos mapas de registro de doses aplicadas de vacinas; 4) Realizar capacitações periódicas sobre ações de
imunização e de sistema de informação; 5) Monitorar procedimentos de administração de imunobiológicos para identificar possíveis insdequações e
promover ações de melhorias para o programa; 6) Realizar manutenção programada e incrementação contínua da Rede de Frio
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

90,67

Ano da linha de base

2016

Indicador 5 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI)
encerrados em até 60 dias após notificação.

Fórmula de Cálculo

Total de registros de DNCI, por unidade de residência, encerrados dentro de 60 dias a partir da data de notificação / Total de registros de DNCI, por
unidade de residência, notificados no período da avaliação X 100

Fonte da Informação

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Meta municipal pactuada

90

Ano da pactuação

2018

Numerador

607

Denominador

675

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta
1) Investigar adequadamente os casos notificados;
Ações previstas na Programação 2) Trabalhar com as equipes de atenção à saúde no sentido de sensibiliza-los quanto à importância de notificar e encerrar os casos no Sinan dentro do
Anual de Saúde (PAS)
prazo adequado;
3) Manter o bom funcionamento da rede de informática para maior agilidade na inserção, tabulação e análise dos dados;
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

91,7

Ano da linha de base

2017

Indicador 6 - Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das
coortes

Fórmula de Cálculo

Número de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB
diagnosticados dois anos antes ao ano de avaliação) e curados até 31/12 do ano de avaliação / Número total de casos novos residentes em determinado
local e diagnosticados nos anos das coortes X 100

Fonte da Informação

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Meta municipal pactuada

90

Ano da pactuação

Numerador

11

Denominador

2018

12

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta
1) Dar continuidade à formação de equipes profissionais para atenção multidisciplinar; 2) Garantir as ações de fisioterapia para 100% dos pacientes com
grau de incapacidade; 3) Garantir para 100% dos pacientes notificados a avaliação oftalmológica; 4) Garantir atendimento médico para 100% dos casos
com intercorrência médica pós-alta/cura recidiva e reações; 5) Garantir os encaminhamentos de acordo com a referência já estabelecida (ILSL); 6)
Ações previstas na Programação
Garantir o acompanhamento mensal de todos os casos em RA; 7) Garantir alta/cura no tempo estabelecido pela Portaria PB em até 9 meses e MB em até
Anual de Saúde (PAS)
18 meses; 8) Garantir em 100% a busca de faltosos (pacientes e contatos) no primeiro mês que não comparecerem ao agendamento; 9) Garantir fluxo
das informações sobre hanseníase de todas as áreas envolvidas com a VEM; 10) Notificar, investigar, acompanhar 100% dos casos em RA; 11) Participar
ativamente das Campanhas previstas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Linha de base
Indicador

14

Indicador 8 - Número de casos novos de Sífilis Congênita em menores de um ano de idade.
Ano da linha de base

2016

Fórmula de Cálculo

Número de casos novos de Sífilis Congênita em menores de um ano de idade, em um determinado ano de diagnóstico e local de residência

Fonte da Informação

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Meta municipal pactuada

Numerador

9

NÃO SE APLICA

Ano da pactuação

Denominador

2018

NÃO SE APLICA

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Manter programa de qualificação da atenção ao pré-natal e parto no que se refere ao diagnóstico e ao tratamento adequado da sífilis; 2) Monitorar a
atenção ao parto, visando a melhora contínua da qualidade da atenção ao parto e puerpério realizada pelas maternidades do município, no que se refere à
prevenção da transmissão vertical da sífilis.; 3) Manter logística de medicamentos para o tratamento da sífilis em gestantes.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Linha de base
Indicador

1

Indicador 9 - Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos
Ano da linha de base

2016

Fórmula de Cálculo

Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos de idade em determinado ano de diagnóstico e local de residência

Fonte da Informação

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Sistema de Controle Logístico de
Medicamentos (SICLOM) do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Sistema de Controle
de Exames Laboratoriais (SISCEL) do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.

Meta municipal pactuada

Numerador

0

NÃO SE APLICA

Ano da pactuação

Denominador

2018

NÃO SE APLICA

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Garantir a oferta da testagem para o HIV no 1º e no 3º trimestres de gestação a todas as gestantes atendidas na rede municipal de saúde; 2) Garantir a
referência para pré-natal de risco e tratamento nos ambulatórios de atenção especializada às gestantes HIV+ identificadas; 3) Fornecer a fórmula láctea
infantil para os RNs de mães HIV+; 4) Monitorar a atenção ao pré-natal, parto e puerpério, de modo que esteja de acordo com o protocolo vigente para a
redução da transmissão vertical do HIV.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Linha de base
Indicador

78

Indicador 10 - Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez
Ano da linha de base

2016

Fórmula de Cálculo

Número de amostras analisadas no ano / Número de amostras previstas no ano X 100

Fonte da Informação

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA). Observação: Os dados necessários para esses cálculos
estão disponíveis em <http://sisagua.saude.gov.br/sisagua>

Meta municipal pactuada

100

Ano da pactuação

2018

Numerador

480

Denominador

480

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Colher e encaminhar as amostras para o Laboratório Regional, responsável pela realização da análise das amostras, seguindo o
cronogramaestabelecido para que possamos atingir a totalidade do preconizado pelo MS; 2) Aumentar o número de Profissionais para atuar no
Programa (PRÓ-ÁGUA). 3) Promover periodicamente a divulgação dos resultados das análises.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

0,41

Ano da linha de base

2016

Indicador 11- 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

Fórmula de Cálculo

Número de exames citopatológicos do colo do útero realizados em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, por município de residência e ano de
atendimento / População feminina na faixa etária de 25 a 64 anos, no mesmo local e ano / 3

Fonte da Informação

Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) ; População RIPSA (2015)

Meta municipal pactuada

Numerador

0,4

15000

Ano da pactuação

2018

Denominador

36503

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Implantar o novo protocolo para a realização da citologia oncótica de colo uterino por mulheres na faixa etária de 25 a 69 anos , preconizado pelo MS.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Indicador 12- 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

Linha de base

0,29

Ano da linha de base

2016

Fórmula de Cálculo

Quantidade apresentada de mamografias para rastreamento realizadas em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, por município de residência e ano de
atendimento / População feminina na faixa etária de 50 a 69 anos, no mesmo local e ano / 2

Fonte da Informação

Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) ; População RIPSA (2015)

Meta municipal pactuada

0,40

Ano da pactuação

2018

Numerador

8248

Denominador

20498

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Aumentar o número de exames de mamografia disponíveis no sistema local; 2) Buscar e estabelecer estratégias mais eficientes de captação de
mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos para a realização de mamografia, com enfoque na prevenção oportunista.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

29,4

Ano da linha de base

2016

Indicador 13- Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde
Suplementar

Fórmula de Cálculo

Número de nascidos vivos por parto normal ocorridos de mães residentes em determinado local e ano / Número de nascidos vivos de todos os partos
ocorridos de mães residentes em determinado local e ano X 100

Fonte da Informação

Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC)

Meta municipal pactuada

Numerador

34

1707

Ano da pactuação

2018

Denominador

5021

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Promover continuadamente a utilização de protocolos para rotina de seguimento de trabalho de parto; 2) Realizar, durante todo o período de prénatal na rede pública, ações de conscientização das gestantes e seus parceiros, destacando as vantagens do parto normal; 3) Realizar gestão junto às
maternidades, os profissionais e os planos de saúde estabelecidos no município no sentido de incentivar a realizaçãodo parto normal.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

11,81

Ano da linha de base

2016

Indicador 14- Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos

Fórmula de Cálculo

Número de nascidos vivos de mães adolescentes de 10 a 19 anos, residentes em determinado local e período / Número de nascidos vivos de mães
residentes no mesmo local e período X 100

Fonte da Informação

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Meta municipal pactuada

11

Ano da pactuação

2018

Numerador

552

Denominador

5021

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Realizar ações dirigidas a este segmento populacional, em parceria com organizações da sociedade civil, escolas e outras instituições, no sentido de
promover conhecimento e acesso aos insumos para a contracepção em todas as suas formas e momentos possíveis; 2) Manter de forma regular o
abastecimento da rede municipal com todos os métodos contraceptivos disponíveis.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

9,27

Ano da linha de base

2016

Indicador 15- Taxa de mortalidade infantil

Fórmula de Cálculo

Análise de monitoramento e avaliação dos componentes separadamente: Primeiras 24 horas, Neonatal precoce (0 a 6 dias), Neonatal Tardio (7 a 27 dias),
Pós-neonatal (28 a 364 dias), menor de 1 ano.

Fonte da Informação

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC)

Meta municipal pactuada

9

Ano da pactuação

2018

Numerador

45

Denominador

5021

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Manter e fortalecer as ações do Pacto pela redução do óbito infantil de Piracicaba, através da intersetorialidade, micro redes de atenção, articulação
da rede horizontalizada, nos três níveis e envolvimento dos Comitês de investigação do óbito materno infantil municipal e estadual, além do Conselho
Municipal de Saúde, com foco na redução da prematuridade. 2) Garantir apoio e acompanhamento conjunto com as Unidades Básicas pelo Núcleo de
apoio ao Pacto, em ações como visitas domiciliares, contatos com serviços de referência e outros; 3) Manter fórum permanete de discussões com as
maternidades estabelecidas no município, com vistas na melhoria da qualidade da assitência às gestantes classificadas como médio e alto risco;
4)Incentivar e fortalecer grupos de gestantes e de puericultura com foco no incremento das taxas de amamentação.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Linha de base
Indicador

Indicador 16- Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

Fórmula de Cálculo

Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

Fonte da Informação

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

Meta municipal pactuada

Numerador

2

2

NÃO SE APLICA

Ano da linha de base

2016

Ano da pactuação

2018

Denominador

NÃO SE APLICA

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Capacitação continuada dos trabalhadores da rede de atenção, incluindo setor terciário, quanto assistência ao pre-natal, parto e puerpério;
2) Fortalecimento das ações do Pacto pela redução do óbito materno-infantil de Piracicaba; 3) Manter o acompanhamento conjunto com as Unidades
Básicas pelo Núcleo de apoio ao Pacto, em ações como visitas domiciliares, contatos com serviços de referência e outros; 4) Promover continuadamente
a melhoria da assitência às gestantes classificadas como médio e alto risco; 5) Manter os existentes e incentivar novos grupos de gestantes e de
puericultura com foco no cuidado.
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Indicador

Linha de base

66,59

Ano da linha de base

2016

Indicador 17- Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica

Fórmula de Cálculo

Nº de eSF x 3.450 + (Nº eAB + Nº eSF equivalente) x 3.000 em determinado local e período / Estimativa da populacional do ano anterior X 100

Fonte da Informação

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES/DATASUS - (população no site:
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCobertura.xhtml)

Meta municipal pactuada

Numerador

70

278125

Ano da pactuação

Denominador

2018

397322

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Implantar novas equipes de atenção básica, seguindo a lógica de maior vulnerabilidade e necessidade
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

58,52

Ano da linha de base

2016

Indicador 18- Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa
Bolsa Família (PBF)

Fórmula de Cálculo

Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde acompanhadas pela Atenção Básica na última vigência do ano / Número
total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde na última vigência do ano X 100

Fonte da Informação

Sistema de Gestão do Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde do PBF – DATASUS/MS. Link: http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp

Meta municipal pactuada

Numerador

70

3129

Ano da pactuação

2018

Denominador

4470

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Promover recapacitações periódicas para as equipes da atenção básica; 2) Manter monitoramento conjunto entre Atenção Básica e a Gestão da Saúde
do Programa Bolsa Família (CPAN)

303

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo - Brasil

Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

28,16

Ano da linha de base

2016

Indicador 19- Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica

Fórmula de Cálculo

[(nº eSB*3.450)+(nº eSB equivalentes*3.000)] em determinado / Estimativa populacional X 100

Fonte da Informação

Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e população do site:
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCobertura.xhtml

Meta municipal pactuada

Numerador

30

119197

Ano da pactuação

Denominador

2018

397322

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

Recompor as equipes de saúde bucal existentes e implantar novas.

304

Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo - Brasil

Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

100

Ano da linha de base

2017

Indicador 20- Percentual de municípios que realizam no mínimo 6 (seis) grupos de ações de
Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano

Fórmula de Cálculo

Número de grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias realizadas pelo município / [6] ou [7] X 100

Fonte da Informação

Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS)

Meta municipal pactuada

Numerador

100

6

Ano da pactuação

Denominador

2018

6

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Manter a prática de vistoriar no mínimo 1 vez por ano os Estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária; 2) Qualificar continuamente o quadro de
funcionários nas áreas Técnicas e Administrativos para a realização adequada das ações preconizadas.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

100)

Ano da linha de base

2017

Indicador 21 - Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de
Atenção Básica

Fórmula de Cálculo

Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da Atenção Básica no ano / total de CAPS habilitados) x 100

Fonte da Informação

Código do procedimento: 03.01.08.030-5 Matriciamento de Equipes da Atenção Básica registrado no BPAC do Sistema de Informação Ambulatorial SIASUS

Meta municipal pactuada

Numerador

100

1

Ano da pactuação

Denominador

2018

1

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Garantir que o CAPS já implantado e os que forem habilitados futuramente realizem as ações de matriciamento com a rede, de acordo com os
parâmetros estabelecidos e lançar as ações no S.I.A.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Linha de base
Indicador

4

Indicador 22 - Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis
visitados para controle vetorial da dengue
Ano da linha de base

2016

Fórmula de Cálculo

Número de imóveis visitados em cada um dos ciclos de visitas domiciliares de rotina para o controle da dengue / Número de imóveis da base do
Reconhecimento Geográfico (RG) atualizado x 100

Fonte da Informação

Sistema Informatizado de Monitoramento da Presidência da República (SIM-PR). Sistema de Informação da Vigilância da Febre Amarela e Dengue
(SISFAD). Sistema de Informação do Programa Nacional de Controle da Dengue (SISPNCD). Sistema SISAWEB – online, hospedado na SUCEN

Meta municipal pactuada

Numerador

4

NÃO SE APLICA

Ano da pactuação

Denominador

2018

NÃO SE APLICA

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Manter a contratação do serviço atual para possibilitar as visitas casa a casa nos quatro ciclos preconizados; 2)Alimentar oportuna e adequadamente
os sistemas de informação oficiais.
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Quadro de pactuação interfederativa de indicadores - Municípios

Indicador

Linha de base

99,4

Ano da linha de base

2017

Indicador 23- Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de
agravos relacionados ao trabalho

Fórmula de Cálculo

Número de notificações de agravos(1) com o campo “Ocupação”(2) preenchido com o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
correspondente, na versão disponibilizada pelo Sinan, em determinado ano e local de ocorrência(3) do caso / Número total de casos de agravos(1)
relacionados ao trabalho notificados, em determinado ano e local de ocorrência(3) X 100

Fonte da Informação

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

Meta municipal pactuada

100

Ano da pactuação

2018

Numerador

330

Denominador

330

Ações do município previstas na Programação Anual de Saúde para o alcance da meta

Ações previstas na Programação
Anual de Saúde (PAS)

1) Manter o padrão atual de preenchimento do campo "ocupação" nas fichas de notificação de agravos à saúde relacionados ao trabalho realizado pela
rede de atenção, por meio da continuidade dos programas de qualificação capitaneados pelo CEREST de Piracicaba.
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3. PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA
O planejamento das políticas públicas em saúde tem como seu principal
instrumento o Plano Plurianal, com a função de aprimorar a ação
governamental, com outras ferramentas importantes como a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
O monitoramento e a avaliação do Plano Plurianual (PPA) de Saúde
devem ser realizados anualmente.
Para

tanto,

propomos

desenvolver

oficinas

de

avaliação

e

aprimoramento do PPA, com a participação da equipe de Coordenadores e
Diretores dos diversos serviços da SEMS, a fim de eu possamos falar e agir
em rede, considerando que todos os pontos de atenção à saúde são
igualmente importantes para que se cumpram os objetivos das redes de
atenção à saúde, que se diferem, apenas, pelas distintas densidades
tecnológicas (físicas ou sociais) que as caracterizam.
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