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1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Municipal de Saúde de Marataízes, gestora do SUS no município,

apresenta o Plano que vai direcionar as ações da saúde pública municipal entre os

anos de 2022 - 2025. 

Certamente,  o  momento  atual  vivenciado  por  todo  o  mundo  no  que  tange  aos

esforços para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 nos coloca diante de um

cenário de grandes desafios para a sustentação e consolidação do SUS como o maior

sistema  público  e  universal  de  saúde  do  mundo.  Em  nosso  município,

especificamente,  considera-se  como  desafios  a  serem  ultrapassados:  o  atraso

tecnológico,  as  dificuldades  de  consolidação da Atenção Primária  a  Saúde -  APS

como coordenadora do cuidado e ordenadora do acesso à rede de serviços aliada às

incertezas do novo modelo de financiamento e qualificação das equipes da Estratégia

Saúde da Família - ESF, as fragilidades da regulação do acesso, a necessidade de

estruturação física da rede de atenção básica e especializada à saúde, dentre outros.

Na  apresentação  do  Planejamento  Estratégico  de  Governo  Municipal,  o  prefeito

Robertino Batista da Silva registrou a motivação em continuar a oferecer à população

de Marataízes uma saúde pública de qualidade, tornando-a modelo de gestão na

região Sul, possibilitando a qualificação do acesso, do acolhimento e do atendimento

dado  ao  paciente  em  todas  as  suas  demandas  e  necessidades.  Cumprir  este

compromisso para a agenda estratégica da SEMUS Marataízes é o principal objetivo

das  diretrizes  e  metas  do plano a ser  apresentado,  que traduz  nossa busca em

superar  os  desafios  do  tempo  presente  e  se  preparar  para  o  que  há  de  vir,

implementando avanços na oferta de uma saúde pública de qualidade. 

Baseados  nos  desafios  mencionados  acima,  iniciou-se  um  trabalho  árduo  de

levantamento  de  informações,  análise  situacional,  identificação  de  problemas,

identificação  de  ativos  para  solução,  construção  e  definição  de  diretrizes,  metas

objetivos  e  ações,  buscando alcançar  o objetivo de  prover  para a  população de

Marataízes um serviço de saúde digno de satisfação.
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Dessa forma, entendemos que este plano estratégico, construído ao longo de 2021 e

apresentado  a  seguir  traduz  sinteticamente  esta  intenção  da  gestão  e  nossos

compromissos com a sociedade de Marataízes. 

Nossa  expectativa  é  que  o  Plano  Municipal  de  Saúde  2022-2025,  mais  que  um

instrumento normativo, seja efetivamente utilizado como ferramenta de gestão para

a operacionalização das metas e dos resultados esperados pela população da nossa

linda e amada cidade.



2. INTRODUÇÃO 

A construção do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 levou em conta a situação

atual  da  saúde  pública  no  município  de  Marataízes.  Durante  a  fase  de  análise

situacional,  evidenciou-se as grandes conquistas alcançadas pela implantação dos

projetos que nortearam a atuação do Governo Municipal na área da saúde ao longo

do  plano  anterior.  A  partir  de  então,  foram identificadas  as  necessidades  ainda

existentes na rede municipal de serviços de saúde e as expectativas para a saúde

estabelecidas no Plano de Governo Municipal.

A qualificação da atenção à saúde pública em nosso município, tornando-a acessível

ao cidadão, é o tema central deste plano. Além disso, a estruturação física da rede

municipal  de  Saúde,  a  partir  da  construção  de  novas  Unidades  básicas  e

especializadas, também é parte importante neste documento. Tais temas impõem a

busca pela melhoria da qualidade da gestão no Sistema Público de Saúde Municipal,

a fim de promover mais efetividade e eficiência às nossas ações. 

Visando não se distanciar das diretrizes estratégicas do governo municipal, buscou-

se  no  processo  de  elaboração  do  PMS  o  alinhamento  permanente  com  o

Planejamento Estratégico de Governo. 

O desenvolvimento deste PMS se deu a partir de um amplo debate com a Comissão

de Elaboração e Acompanhamento, constituída pela Portaria Nº 52 de 05 de Abril de

2021, em parceria com a equipe técnica da SEMUS. Nesse processo, como resultado

dos  encontros  semanais  foram  definidas  as  08  diretrizes  norteadoras  para  a

construção do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. São elas: 

Diretriz 1 - Fortalecer, estruturar e aperfeiçoar a Vigilância em Saúde;

Diretriz 2 - Garantir o acesso da população a serviços de saúde com qualidade e

equidade, aprimorando as políticas da Atenção Básica;

Diretriz 3 - Qualificar a rede de Urgência e Emergência Municipal;

Diretriz 4 - Qualificar a rede de Atenção Secundária a Saúde Municipal;

Diretriz 5 - Fortalecer a Assistência Farmacêutica Municipal;



Diretriz 6 - Ampliar e Estruturar a Assistência em Saúde Bucal, a fim de garantir o

acesso qualificado para os usuários da rede municipal de Saúde;

Diretriz 7 - Ampliar, Fortalecer e promover a participação Social,  a cidadania e a

democracia participativa;

Diretriz 8 - Aprimorar a gestão em saúde para o cumprimento das políticas públicas,

visando promover a eficiência para o SUS.

O  processo  de  planejamento  foi  marcado  pela  necessidade  de  harmonizar  os

instrumentos de planejamento e gestão: o PMS 2022-2025 em andamento, o Plano

Plurianual – PPA 2022-2025, a Programação Anual de Saúde – PAS 2021, e ainda

alinhar ao Planejamento Estratégico do governo do município. 

Para tal, recebemos o apoio técnico da Subsecretaria de Estado de Planejamento e

Transparência na Saúde (SSEPLANTS), através do Projeto de Apoio Institucional na

elaboração dos Planos Municipais de Saúde. Nesse projeto, a partir da metodologia

ativa,  com  a  realização  de  encontros  on  line  (etapas)  entre  representantes  do

planejamento  dos  municípios  do  Estado,  técnicos  da  SESA e outros  especialistas

convidados – onde  ocorriam discussões em grupos e uma roda de compartilhamento

– importantes  orientações foram transmitidas aos municípios como forma de auxílio

para que suas comissões alcançassem êxito na construção do PMS. 

A  versão  final  do  PMS,  expressa  neste  documento,  apresenta  08  diretrizes,  10

objetivos e 71 metas e foi submetida ao Conselho Municipal de Saúde e aprovada

pelo plenário na 205ª Reunião Ordinária de 21/11/2019, por meio da Resolução CES

nº 1138/2019, publicada no Diário Oficial Estado em 05/12/2019. 



3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.1 Histórico

Marataízes  partilha  sua  origem  histórica  com  o  município  de  Itapemirim,  cujo

povoamento se iniciou em 1539, quando Pedro da Silveira estabeleceu fazenda perto

da foz do rio Itapemirim. Em 1700 chegavam da Bahia, Domingos Freitas Bueno

Caxangá, Pedro Silveira e outros, que se ocuparam da cultura da cana-de-açúcar,

dando continuidade à construção do povoado.

Em 1771, quando os índios Puris atacaram as Minas do Castelo (atual município de

Castelo), seus moradores se refugiaram na foz do rio Itapemirim, fundando, naquele

local, a Freguesia de Nossa Senhora do Patrocínio, hoje Barra do Itapemirim. Devido

às  facilidades  de transporte e à  segurança oferecida pelo  ancoradouro interno a

pequenas  embarcações,  a  Freguesia  progrediu  rapidamente.  Foi,  sem  dúvida,  o

ponto de partida de toda a colonização do Sul do Espírito Santo. O Porto da Barra do

Itapemirim era a porta de saída de produtos da terra e a entrada dos primeiros

colonizadores.  Pela  Barra  do  Itapemirim  entraram  homens  e  as  máquinas,  o

progresso, a civilização, a cultura e a arte. Pelo porto entraram os vagões da Estrada

de Ferro e saiu toda a produção de açúcar, aguardente e café, que já em 1852 era

superior a cem mil arrobas, ou seja, mil e quinhentas toneladas. 

Em  1º  de  agosto  de  1887  foi  inaugurada  a  iluminação  pública  na  Barra  do

Itapemirim, a querosene. Em 1901 o engenheiro Emílio Stein iluminou sua oficina e o

Trapiche com energia elétrica gerada por um dínamo movido a vapor. Foi a primeira

usina elétrica do Estado. 

O velho “Trapiche”, que é um precioso patrimônio arquitetônico da segunda metade

do século  IXX,  construído  pelo  Barão  de  Itapemirim entre  1860  e  1883,  com a

finalidade de armazenar os produtos agrícolas e colaborar com o desenvolvimento

das atividades portuárias, dando suporte para a exportação de produtos, traduz um

‘algo mais’ da história da origem de Marataízes. No local também estava instalado o

escritório da Coletoria Estadual de Impostos. Com a construção da Estrada de Ferro

Leopoldina, e depois estradas de rodagem, o Trapiche foi caindo em desuso, até ser

desativado nos anos 50. Hoje só restam as ruínas, tombadas pelo tempo. Outras



construções que retratam parte de sua história são as do Palácio das Águias, do

século XIX e da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, do século XVIII. 

3.2 A origem do nome de Marataízes

Marataízes é conhecida turisticamente como a “Pérola Sul Capixaba”.

Acredita-se que o nome “Marataízes” tem sua origem da língua tupi-guarani, com o

significado “água que corre para o mar”, graças à grande quantidade de lagoas que

vão de encontro ao mar. 

Mas é comum ouvirmos diversas  lendas  indígenas, como a da índia  Ísis  que ao

morrer provocou uma euforia e tristeza na tribo, fazendo com que os demais índios

gritassem a  frase  “Mataram Ísis”  e,  ainda,  a  da  índia  Taís,  que  recebera  como

presente de seu pai, chefe da tribo, a praia que habitava, daí, “Mar de Taís”. Outra

versão é de que o nome se origina de  uma função da linguagem e da religião

utilizada pelos negros que aqui habitavam e tinham como dialeto a língua “marata”,

das tribos africanas “bantos”, e que veneravam a deusa Ísis, protetora das famílias. 

3.3 Formação Administrativa

O município foi elevado à categoria de município com a denominação de Marataízes

pela  Lei  Estadual  n.°  4.619,  de  16-01-1992,  desmembrado  do  município  de

Itapemirim. Em divisão territorial datada de 2007, o município é constituído de 2

distritos:  Marataízes  e  Barra  do  Itapemirim,  assim  permanecendo  em  divisão

territorial datada de 2017.

3.4 Panorama Estatístico do Município

POPULAÇÃO

População estimada [2020] 38.883 pessoas

População no último censo [2010] 34.140

Densidade demográfica [2010] 256,55 hab/km²

TRABALHO E RENDIMENTO

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2019] 1,9 salários 

mínimos

Pessoal ocupado [2019] 6.863 pessoas



População ocupada [2019] 17,8 %

Percentual da população com rendimento nominal mensal per 

capita de até 1/2 salário mínimo [2010]

39,8 %

EDUCAÇÃO

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 98 %

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2019] 5,8

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019] 5,1

Matrículas no ensino fundamental [2020] 5.638

Matrículas no ensino médio [2020] 1.342

Docentes no ensino fundamental [2020] 439 docentes

Docentes no ensino médio [2020] 63 docentes

Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2020] 20

Número de estabelecimentos de ensino médio [2020] 3 escolas

ECONOMIA

PIB per capita [2018] 66.685,28 R$

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] 80,7 %

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010] 0,696

Total de receitas realizadas [2017] 170.678,86 R$ 

(×1000)

Total de despesas empenhadas [2017] 188.935,98 R$ 

(×1000)

SAÚDE

Mortalidade Infantil [2019] 10,45 óbitos por 

mil nascidos vivos

Internações por diarreia [2016] 0,5 internações por

mil habitantes

Estabelecimentos de Saúde SUS [2009] 17 

estabelecimentos

TERRITÓRIO E AMBIENTE

Área da unidade territorial [2020] 130,268 km²



Esgotamento sanitário adequado [2010] 52 %

Arborização de vias públicas [2010] 51,4 %

Urbanização de vias públicas [2010] 11,6 %

Bioma [2019] Mata Atlântica

Sistema Costeiro-Marinho [2019] Pertence

Hierarquia urbana [2018] Centro Local (5)

Região de Influência [2018] Cachoeiro de 

Itapemirim - 

Capital Regional C 

(2C) 

Região intermediária [2020] Cachoeiro do

Itapemirim

Região imediata [2020] Cachoeiro de 

Itapemirim

Mesorregião [2020] Sul 

Espíritosantense

Microrregião [2020] Itapemirim

1. População ocupada: [pessoal ocupado no município/população total do município] x 100

2. Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo 

[População residente em domicílios particulares permanentes com rendimento mensal de até 1/2 

salário mínimo.

Fonte: IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/marataizes/panorama)

3.4.1 Mapa do Município de Marataízes com foco no uso e cobertura 

territorial 



Figura 1 - Mapa do uso e cobertura territorial (2010)

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves

3.5 Características Geográficas e Climáticas

Clima: Tropical Litorâneo (quente e úmido, com fortes brisas marinhas). 

Temperatura média: 22º C, ficando a média das Máximas entre 28º C e 30º C,

enquanto as Mínimas giram em torno de 15º C. 

Altitude: 19 m 

Coordenadas geográficas:  Latitude 21º02'36" S e Longitude 40º49'28" W 

Área: 135,402 km2

Composição  da  área  territorial (Predomínio  de  Planícies  –  Relevo  Plano  a

Suavemente Ondulado – 20m a 40m): 

- Plano a Ondulado: 95,96% 

- Forte Ondulado: 3,04% 

- Forte Ondulado e Montanhoso: 0,01% 

Extensão de Praia: 25,6 km. 

Composição da área litorânea: 49% de praias dissipativas e intermediárias, 23%

de abrasão rochosa, 14% de falésias precedidas de praias, 9% de falésias vivas e

5% de desembocaduras fluviais. 



4. ANÁLISE SITUACIONAL

4.1 Aspectos Epidemiológicos

4.1.1 Natalidade 

A taxa de natalidade de Marataízes em 2020 foi de 15,2/1000 habitantes e segundo

o SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos) nasceram 588 crianças em

Marataízes (Tabela 1). Observou-se que a faixa etária das mães variou entre 20 a 34

anos e mais da metade das mães possuía o ensino fundamental completo, ou seja,

oito anos de estudo. Houve redução do número de mulheres que não realizaram pré-

natal e entre aquelas que realizaram de uma a três consultas. Todavia, o número de

mulheres que realizaram sete ou mais consultas foi de 61,39%. Em relação ao tipo

de parto, aproximadamente ¾, ou seja, 70% foram cesarianas nos quatro anos do

estudo. Nos últimos quatro anos, a porcentagem de crianças com baixo peso ao

nascer obteve pouca variação, em torno de 7%, o que corresponde a uma média de

36 nascimentos baixo peso/ano (Tabela 2).

Os dados evidenciaram melhora progressiva da assistência e acompanhamento no

pré-natal o que pode indicar o desenvolvimento de ações para o cumprimento dos

parâmetros da Rede Cegonha, porém, o número de mães precoces aponta para a

necessidade de intensificar ações de educação em saúde e planejamento familiar

nessa população.  Além disso,  alto  número  de partos  cesáreos  reflete  o  nível  de

acesso  a  essa intervenção e seu uso,  e  sinaliza  para a  avaliação sistemática  da

educação em saúde e da saúde materno-infantil  nessa população, bem como na

melhoria da cobertura, assistência e qualidade do pré-natal.

Tabela 1- Taxa de Natalidade de Marataízes, Espírito Santo, Brasil, 2017-2020.

2017 2018 2019 2020

Taxa de natalidade 14,61 15,14 14,88 15,12

População 37711 38108 38499 38883

Nascidos vivos 551 577 573 588

Fonte: TABNET ES, 2020

Tabela 2- Perfil dos Nascidos Vivos no município de Marataízes, Espírito Santo, Brasil, 2017-2020.

Nascidos Vivos 2017 2018 2019 2020



N % N % N % N %

Faixa etária da mãe

10-14 3 0,54 1 0,17 4 0,70 4 0,68

15-19 88 15,97 78 13,52 73 12,74 85 14,46

20-24 146 26,50 160 27,73 149 26,00 125 21,26

25-29 127 23,05 125 21,66 148 25,83 150 25,51

30-34 116 21,05 130 22,53 113 19,72 137 23,30

35-40 56 10,16 70 12,13 60 10,47 70 11,90

40-44 13 2,36 12 2,08 25 4,36 16 2,72

45-49 2 0,36 1 0,17 1 0,17 1 0,17

Escolaridade da mãe

Sem escolaridade 5 0,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Até 3 série 1 grau 5 0,91 6 1,04 7 1,22 4 0,68

De 4 a 7 série 105 19,06 120 20,80 97 16,93 142 24,15

1 grau completo 352 63,88 321 55,63 347 60,56 323 54,93

2 grau completo 84 15,25 130 22,53 121 21,12 119 20,24

Ignorada 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00

Consultas pré-natal

Nenhuma 5 0,91 6 1,04 1 0,17 5 0,85

De 1 a 3 consultas 30 5,44 44 7,63 19 3,32 39 6,63

De 4 a 6 consultas 145 26,32 146 25,30 197 34,38 183 31,12

7 ou mais consultas 371 67,33 379 65,68 356 62,13 361 61,39

Ignorado 0 0,00 2 0,35 0 0,00 0 0,00

Tipo de parto

Vaginal 169 30,67 163 28,25 167 29,14 149 25,34

Cesário 377 68,42 406 70,36 405 70,68 434 73,81

Ignorado 0 0,00 0 0,00 1 0,17 1 0,17

Peso da criança ao nascer

0g a 999g 6 1,09 2 0,35 2 0,35 2 0,34

1000g a 1499g 2 0,36 3 0,52 3 0,52 8 1,36

1500g a 2499g 43 7,80 41 7,11 28 4,89 34 5,78

2500g a 2999g 86 15,61 113 19,58 101 17,63 99 16,84

3000g a 3999g 357 64,79 372 64,47 393 68,59 395 67,18

4000g e mais 57 10,34 46 7,97 46 8,03 50 8,50

Total 551 100 577 100 573 100 588 100

Fonte: TABNET ES, 2020.

4.1.2 Mortalidade 



Mortalidade Geral

A análise da evolução da mortalidade permite acompanhar as mudanças no perfil

epidemiológico de uma população e sua tendência. Marataízes apresentou em 2020

taxa de mortalidade geral (TMG) de 79,73/10.000 habitantes e nos últimos quatro

anos não foram observadas alterações importantes. Manteve-se como principal causa

de morte as doenças do aparelho circulatório seguida das neoplasias, doenças do

aparelho  respiratório,  causas  externas  de  morbidade  e  mortalidade  e  doenças

endócrinas nutricionais e metabólicas (Tabela 3). Destaca-se que não houve óbitos

por  causas  mal  definidas  no  período  analisado,  o  que  aponta  para  melhoria  e

qualificação das notificações e investigações dos óbitos no âmbito municipal.

Salienta-se  que  em  2020  a  causa  algumas  doenças  infecciosas  e  parasitárias

obtiveram  TMG  de  18/10.000  habitantes  sendo  a  segunda  principal  causa  no

período. Houve um aumento de 1.167% em relação ao ano anterior em decorrência

do advento da pandemia de Sars CoV-2 (COVID-19). 

Tabela 3- Taxa de Mortalidade por 10 mil  habitantes no município de Marataízes, Espírito Santo,

Brasil, 2017-2020.

Capítulo CID-10

201

7
TM

201

8
TM

201

9
TM

202

0
TM

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5 1,33 4 1,05 6 1,56 70 18

II.  Neoplasias (tumores)
42

11,1

4
40 10,50 42 10,91 47

12,0

9

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár - - 3 0,79 - - 4 1,03

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 14 3,71 6 1,57 19 4,94 14 3,60

V.   Transtornos mentais e comportamentais 1 0,27 2 0,52 2 0,52 - -

VI.  Doenças do sistema nervoso 8 2,12 9 2,36 13 3,38 13 3,34

IX.  Doenças do aparelho circulatório
88

23,3

4
85 22,31 98 25,46 78

20,0

6

X.   Doenças do aparelho respiratório
41

10,8

7
51 13,38 47 12,21 33 8,49

XI.  Doenças do aparelho digestivo 10 2,65 9 2,36 7 1,82 11 2,83

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 3 0,80 1 0,26 - - - -

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 3 0,80 2 0,52 1 0,26 - -

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 8 2,12 4 1,05 6 1,56 11 2,83

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 4 1,06 3 0,79 5 1,30 3 0,77

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 1 0,27 1 0,26 - - 1 0,26

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 2 0,53 3 0,79 2 0,52 - -



XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 31 8,22 28 7,35 29 7,53 25 6,43

Total
261

69,2

1
251

65,8

7
277

71,9

5
310

79,7

3

Fonte: DATASUS, 2020.

Quanto estratificado por faixa etária, observa-se que entre cinco a 39 anos de idade

predominaram os óbitos por causas externas e entre maiores de 40 anos a principal

causa de morte são as doenças do aparelho circulatório, considerando o ano de 2019

(SIM Estadual em manutenção até a presente data) (Quadro 1). 

Os dados mostraram uma população específica e indicaram as causas dos óbitos que

poderiam ter sido evitadas, portanto, sinalizaram a necessidade de intervenções na

qualidade  da  atenção  para  que  seja  melhorada  em todos  os  níveis  da  rede  de

atenção, de modo integrado e ascendente a partir da APS.



Quadro 1 - Principais causas de óbito segundo faixa etária e capítulo da CID 10. ES, 2019.

 Ordem
Menor 1

ano
1 a 4 anos 5 a 9 anos

15 a 19

anos
20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais

1ª
Afecções 

Perinatal

Aparelho 

respiratório

Causa Ex-

terna

Causa Ex-

terna
Neoplasia Causa Externa Ap. Circulatório Ap. Circulatório

Aparelho Circu-

latório
Ap. Circulatório Ap. Circulatório

2ª
Aparelho 

respiratório
   Causa Externa Neoplasia Neoplasia Neoplasia Neoplasia Ap. respiratório Ap. respiratório

3ª       
D. End. Nutr. 

Met.
Causa Externa

Aparelho 

respiratório

D. End. Nutr. 

Met.
Neoplasia

4ª       DIP
D. End. Nutr. 

Met.
Ap. digestivo Neoplasia Sist. nervoso

5ª         Causa Externa Sist. nervoso D. End. Nutr. Met.

6ª         DIP Causa Externa
Aparelho genituri-

nário

7º         

Sint. Sinais e

achados anor-

mais

Ap. digestivo DIP

8ª           Causa Externa

9º           
Doença  Sist. Oste-

omuscular

10ª

 
         

Sint. Sinais e acha-

dos anormais

Fonte: DATASUS, 2020.
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Mortalidade Materna e Infantil

Em relação aos óbitos em menores de um ano observou-se que em 2019 a taxa de

mortalidade  infantil  (TMI)  foi  significativamente  alta,  10,47/1000  nascidos  vivos.

Ainda, nos quatro anos analisados, o número de óbitos infantis evitáveis registrado

foi maior do que o valor estabelecido para este indicador. Os dados podem refletir,

de maneira geral, baixos níveis de saúde, de desenvolvimento socioeconômico e de

condições de vida. 

Deve-se considerar ainda que mortalidade infantil é multideterminada, à qual tem

uma relação direta com a qualidade da assistência prestada à gestante e à criança,

bem como fatores sociodemográficos, como baixa escolaridade, pobreza, gravidez na

adolescência, entre outros, que influenciarão indiretamente na mortalidade infantil. 

O  período  de  análise  mostrou  que  as  três  principais  causas  de  óbitos  infantis

evitáveis eram preveníeis por adequada atenção à mulher na gestação seguida de

adequada atenção à mulher no parto, adequada atenção ao recém-nascido e ações

de diagnóstico e tratamento. 

Quanto à mortalidade materna, Marataízes obteve três óbitos em 2017, sendo dois

por causas obstétricas e um por aborto. Entretanto, observou-se significativo avanço

na atenção,  cuidado e assistência  dessas  mulheres  na rede de atenção à saúde

materno-infantil municipal considerando que não houve óbitos maternos registrados

nos anos posteriores à análise, 2018 e 2019.

Salienta-se que o município tem alcançado as metas pactuadas no que diz respeito

às investigações de óbito materno, fetal e infantil, o que demonstra qualificação das

atividades de investigação.

4.1.3 Morbidade

A  tabela  4  apresenta  as  causas  de  internação  hospitalar  segundo  município  de

residência dos últimos quatro anos. No período analisado as causas mais prevalentes

segundo capítulo CID-10 foram as doenças do aparelho digestivo (105,35/10 mil

hab.), aparelho circulatório (99,74/10 mil hab.), lesões, envenenamento e algumas

outras consequências de causas externas (88,9/10 mil hab.), neoplasias (74,02/10

mil  hab.)  e  doenças  infecciosas  e  parasitárias  (64,16/10  mil  hab.).  No  entanto,
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observou-se que algumas doenças infecciosas e parasitárias foi a principal causa de

internação  com  taxa  de  internação  (TI)  de  92,59/10.000  habitantes.  Quando

comparado a 2019 houve um aumento da TI em 154,5% com consequência  do

advento da pandemia de Sars CoV-2 (COVID-19).
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Tabela 4- Taxa de Internação por 10 mil habitantes por causas por Capítulo-10 segundo residência no município de Marataízes, Espírito Santo, Brasil, 2017 –

2021.

Capítulo CID-10 2017 TI 2018 TI 2019 TI 2020 TI Total TI

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 175 46,41 188 49,33 233 60,521 360 92,59 983 64,16

II.  Neoplasias (tumores) 237 62,85 304 79,77 298 77,405 239 61,47 1134 74,02

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 15 3,98 18 4,72 11 2,857 19 4,89 66 4,31

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 25 6,63 40 10,50 41 10,650 32 8,23 145 9,46

V.   Transtornos mentais e comportamentais 19 5,04 15 3,94 27 7,013 40 10,29 101 6,59

VI.  Doenças do sistema nervoso 31 8,22 43 11,28 41 10,650 20 5,14 137 8,94

VII. Doenças do olho e anexos 16 4,24 14 3,67 22 5,714 19 4,89 71 4,63

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 3 0,80 5 1,31 2 0,519 2 0,51 13 0,85

IX.  Doenças do aparelho circulatório 350 92,81 395 103,65 442 114,808 260 66,87 1528 99,74

X.   Doenças do aparelho respiratório 272 72,13 320 83,97 328 85,197 166 42,69 1124 73,37

XI.  Doenças do aparelho digestivo 345 91,49 427 112,05 447 116,107 318 81,78 1614 105,35

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 60 15,91 57 14,96 73 18,962 62 15,95 265 17,30

XIII .Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 57 15,11 57 14,96 86 22,338 35 9,00 239 15,60

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 162 42,96 221 57,99 255 66,235 179 46,04 849 55,42

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 63 16,71 45 11,81 37 9,611 54 13,89 211 13,77

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 16 4,24 27 7,09 16 4,156 14 3,60 74 4,83

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 24 6,36 38 9,97 35 9,091 42 10,80 142 9,27

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 334 88,57 308 80,82 343 89,093 339 87,18 1362 88,90

XXI. Contatos com serviços de saúde 26 6,89 29 7,61 42 10,909 22 5,66 122 7,96

Total 2774 735,59 3062 803,51 3306 858,724 2748 706,74 12359 806,72

Fonte: DATASUS, ES, 2021
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Em relação aos agravos de notificação compulsória observou-se no período avaliado

uma  média  de  224  notificações  de  atendimento  antirrábico,  apesar  da  discreta

redução  da  taxa  de  incidência  em  2020,  45,78/10.000  habitantes  em  2020,

justificada  pela  pandemia  do  novo  coronavírus  (Tabela  5).  O  alto  número  de

notificações aponta para a necessidade de maiores investimentos em medidas de

controle  e  eliminação  da  raiva,  bem  como,  na  implantação  de  programas  de

educação permanente das equipes de saúde  para um correto preenchimento da

ficha de notificação de atendimento antirrábico humano, orientações de educação

em saúde  e,  ademais,  integração  médico-médico  veterinário,  com o  objetivo  de

permitir uma criteriosa análise da agressão, condição animal e risco epidemiológico

da  doença,  para  que  a  decisão  pela  instituição  ou  não  de  profilaxia  seja  feita

adequadamente. 

Quanto à dengue, observou-se que em 2017 e 2018 houve um declínio acentuado

dos  casos  confirmados.  Entretanto,  os  casos  de  dengue  cresceram  em  2019,

acompanhando a epidemia que ocorreu no Espírito Santo. Dentre os motivos para

epidemia  destaca-se  o  período  de  intensas  chuvas  e  às  altas  temperaturas  no

período,  além  disso,  o  desabastecimento  do  Malathion,  inseticida  utilizado  no

combate  químico  do  Aedes  aegypti  também  contribuíram  para  a  alta  taxa  de

incidência (TI) 116,63/10.000 habitantes. Observou-se ainda, aumento dos casos de

Chikungunya sendo a TI de 4,89/10.000 habitantes em 2020 (Tabela 5).

A tabela 5 mostrou que a taxa de incidência da sífilis em gestante aumentou nos

quatro anos analisados, 3,96/10.000 hab. em 2017 a 5,66/10.000 hab. em 2020, o

que pode ser  reflexo,  em parte,  do  aumento  da  cobertura  de  testagem,  com a

ampliação do uso de testes rápidos, redução do uso de preservativo, resistência dos

profissionais  de  saúde  à  administração  da  penicilina  na  Atenção  Básica  e

desabastecimento mundial de penicilina. Além disso, o aprimoramento do sistema de

vigilância pode se refletir no aumento de casos notificados. Entretanto, observou-se

deficiência no acompanhamento e tratamento efetivo das gestantes diagnosticadas,

uma vez que se manteve o número de casos de sífilis congênita e não alcançou a

meta pactuada para o indicador.
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A incidência de tuberculose aumentou no período analisado e observou-se em 2020

TI  de  4,89/10.000  habitantes  (Tabela  5).  Os  dados  podem estar  relacionados  à

piores condições socioeconômicas, situação de pobreza, aglomeração habitacional,

uso de drogas ilícitas e também devido à melhoria da busca ativa de sintomáticos

respiratórios,  bem  como,  um  Programa  de  Controle  Municipal  de  Tuberculose

eficiente, eficaz e efetivo. 

Houve  diminuição  progressiva  das  notificações  de  violência,  o  que  aponta  para

necessidade  de  fortalecimento  da  identificação  do  caso  nas  instituições,  serviços

públicos  ou  privados,  além,  do  aprimoramento  do  sistema  de  notificação  das

violências  e  acidentes.  Entende-se  que  somente  em  rede,  de  forma  integrada,

intersetorial e multiprofissional, pode-se avançar nesse processo. A violência é um

fenômeno complexo e desencadeado por múltiplos fatores e, portanto, precisa ser

visto no contexto, meio cultural e momento histórico em que acontece.

Diante da emergência por uma infecção respiratória aguda potencialmente grave de

distribuição  global,  em 11 de  março  de  2020,  a  Organização  Mundial  de  Saúde

classificou os casos do novo coronavírus (SARS CoV-2) causador da COVID-19, como

pandemia. Consoante, em março de 2020 foi declarada em todo território nacional, o

estado de transmissão comunitária. É uma doença que possui alta transmissibilidade

entre  as  pessoas  por  meio  de  gotículas  respiratórias  ou  contato  com objetos  e

superfícies contaminadas. Dessa forma, a taxa de incidência da COVID-19 foi  de

822,2/ 10.000 habitantes e ainda consiste grande desafio à saúde pública (Tabela 5).

Tabela 5- dos agravos de notificação compulsória no município de Marataízes, ES, Brasil, 2017-2021.

Doenças e Agravos de notificação

compulsória 

2017 2018 2019 2020

N TI N TI N TI N TI

Acidente de trabalho com material

biológico
6 1,59 6 1,57 4 1,04 6 1,54

Acidente de trabalho grave - - - - - - 3 0,77

Acidentes com animais peçonhen-

4 1,06 45 11,81 19 4,94 13 3,34
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tos

Atendimento Antirrábico 251 66,56 226 59,31 241 62,60 178 45,78

Caxumba - - - 1 0,26 2 0,51

Chikungunya - - 4 1,05 11 2,86 19 4,89

Covid-19
- - - - - - 3199

822,7

2

Dengue
18 4,77 - - 449

116,6

3
25 6,43

Esporotricose - - - - - - 5 1,29

Febre amarela 2 0,53 - - - - - -

Gestante /HIV - 0,00 1 0,26 1 0,26 - -

Hanseníase 1 0,27 5 1,31 4 1,04 - -

Hepatites virais 1 0,27 1 0,26 4 1,04 4 1,03

HIV 1 0,27 16 4,20 32 8,31 13 3,34

Intoxicação exógena 11 2,92 22 5,77 9 2,34 40 10,29

Leptospirose - - 5 1,31 - - - -

Meningites 3 0,80 - - 1 0,26 2 0,51

Sífilis congênita 1 0,27 3 0,79 4 1,04 4 1,03

Sífilis em gestante 15 3,98 17 4,46 10 2,60 22 5,66

Sífilis não especificada/adquirida 19 5,04 45 11,81 23 5,97 15 3,86

toxoplasmose congênita - - - - 1 0,26 - -

Toxoplasmose gestacional - - - - - - 3 0,77

Tuberculose 31 8,22 19 4,99 16 4,16 19 4,89

Violência 225 59,66 165 43,30 107 27,79 98 25,20

Zika - - - - - - 1 0,26

Total
589

156,1

9
580

152,2

0
937

243,3

8
3671

944,1

1

Fonte: ESUS/VS, 2021

4.2 Imunização 

A  homogeneidade  de  cobertura  do  SIPACTO  deve  ser  de  100% e  a  cobertura

desejável para todas as demais vacinas é de 95%.

Cobertura Vacinal de Influenza de Idosos
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Tabela 6- Cobertura Vacinal de Influenza de idosos no município de Marataízes, ES, Brasil, 2017-2020.

Ano População
Doses aplica-

das
Cobertura %

2017 4.027 4.357 108,19

2018 4.027 4.254 105,64

2019 4.027 4.928 122,37

2020 4.027 6.114 151,83

Fonte: SISPNI

Cobertura Vacinal em Menores de um Ano

Tabela 7 - Cobertura Vacinal em menores de um ano no município de Marataízes, ES, Brasil, 

2017-2020

Ano BCG
Hepati-

te B

Hepati-

te B

(<30

dias)

Rotavírus

Humano

Menigocócica

Conj.C
Pentavalente FA Poliomielite

2017 93,17 90,47 91,19 89,03 94,42 90,47 30,4 91,01
2018 68,38 100 51,65 104,6 92,28 100 57,35 101,65
2019 103,09 77,13 42,11 96,73 106,35 77,13 66,79 97,1
2020 99,27 87,84 26,86 91,47 92,56 87,84 65,15 86,21

Fonte: SISPNI

Cobertura vacinal anual HPV em adolescentes de 09 a 13 anos

Tabela 8 - Cobertura Vacinal anual de HPV em adolescentes no município de Marataízes, ES, Brasil, 

2017-2020

 Faixa etária

2017 2018

População
Doses

aplicadas
Cobertura População

Doses

aplicadas
Cobertura

Dose 1

9 anos 282 199 70,57 282 177 62,76

10 anos 294 63 21,43 294 43 14,62

11 anos 307 39 12,7 307 137 44,62

12 anos 315 38 12,06 315 71 22,53

13 anos 315 28 8,89 315 27 8,57

Dose 2

9 anos 282 80 28,37 282 79 28,01

10 anos 294 101 34,35 294 111 37,75

11 anos 307 35 11,4 307 91 29,64

12 anos 315 37 11,75 315 152 48,25

13 anos 315 37 11,75 315 97 28,88

Fonte: SISPNI
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 Faixa etária

2019 2020

População
Doses

aplicadas
Cobertura População

Doses

aplicadas
Cobertura

Dose 1

9 anos 282 232 82,26 282 183 64,89

10 anos 294 84 28,57 294 24 8,16

11 anos 307 265 86,31 307 251 81,75

12 anos 315 114 36,19 315 47 14,92

13 anos 315 73 23,17 315 31 9,84

Dose 2

9 anos 282 64 22,69 282 75 26,59

10 anos 294 109 37,07 294 81 27,55

11 anos 307 115 37,45 307 114 37,13

12 anos 315 120 38,09 315 144 45,71

13 anos 315 106 33.65 315 65 20.63

Fonte: SISPNI

A partir  do  Plano Estadual  de Prevenção e Controle  do  SARS CoV2 (COVID-19),

revisado em 01 de março de 2020, a Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes

(ES) acionou a Vigilância em Saúde, a Atenção Primária à Saúde e a Unidade de

Pronto  Atendimento  para  organização,  planejamento  e  gerenciamento  das  ações

municipais para prevenção e controle do novo coronavírus (COVID-19).

No  mês  de  janeiro  e  fevereiro,  como  medida  emergencial  de  prevenção  contra

COVID-19, houve suspensão das atividades nas unidades de saúde do município,

incluindo-se  a  princípio  ao  fechamento  de  salas  de  vacina.  Em  seguida  novas

orientações foram feitas pelo Ministério da Saúde para permanência das atividades

em salas de vacinação. Assim, com as medidas de isolamento sociais implementadas

no município, houve redução importante da frequência e comparecimento dos pais

com as crianças para manutenção do calendário de vacinação em menores de dois

anos.

Como  intervenção  na  queda  de  comparecimento  nas  salas  de  vacinação,  foram

implantadas ações extra muro à população, salas de vacina abertas com horários

estendidos,  locais  volantes  em  unidades  básicas  do  interior  do  município  para

vacinação de rotina, busca ativa por ACS, reunião informativa da situação de faltosos

aos agendamentos de vacinação de rotina. 

O que justifica  a baixa cobertura vacinal  em 2020 é o não comparecimento aos

agendamentos de vacina de rotina nos postos de vacinação, junto ao medo das
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pessoas em sair com as crianças, devido a situação de pandemia, como também por

afastamentos de profissionais de saúde, de ACS para realização de busca ativa, o

que ocasionou impacto em menor percentual de cobertura vacinal preconizada para

o ano de 2020.

4.3 Vigilância em Saúde

Compete ao município a gestão do componente municipal do Sistema de Vigilância

em  Saúde,  o  que  corresponde  dizer  que  o  município  se  responsabiliza  pelo

gerenciamento  e  execução das  atividades  de  vigilância,  prevenção e  controle  de

doenças, que compreende dentre outras as seguintes atividades:

 Notificação de doenças de notificação compulsória,  surtos e agravos

inusitados;

 Investigação Epidemiológica e busca ativa de casos;

 Monitoramento da qualidade da água utilizada para consumo humano;

 Identificação e controle de vetores;

 Controle de populações animais que colocam em risco a saúde pública;

 Execução de ações de vacinação integrantes do PNI;

 Coleta, consolidação de dados do SIM SINAN, SINASC, SI-PNI, FAD e

outros;

 Abastecimento regular de dados ao nível estadual;

 Análise situacional dos dados epidemiológicos e retro-alimentação dos

mesmos;

 Divulgação de informações e análises epidemiológicas; 

 Gestão dos estoques municipais de insumos estratégicos;

 Coordenação e execução de atividades de Educação em Saúde;

 Capacitação de Recursos Humanos.

A Vigilância em Saúde, atualmente não conta com uma coordenação específica, no

entanto, funciona em espaço físico alugado pelo município,  nas dependências da

Secretaria Municipal de Saúde, composto de sala da vigilância epidemiológica, sala

da vigilância sanitária, sala da coordenação de imunização, duas salas do Centro de
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Testagem  e  Aconselhamento,  sala  de  coleta  e  do  Programa  de  Controle  da

Hanseníase, rede de frio, almoxarifado.

4.3.1 Vigilância Epidemiológica

A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como “um conjunto de

ações  que  proporciona  o  conhecimento,  a  detecção  ou  prevenção  de  qualquer

mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das

doenças ou agravos”.

O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais

de saúde, que têm a responsabilidade de decidir  sobre a execução de ações de

controle de doenças e agravos, tornando disponíveis,  para esse fim, informações

atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que

a condicionam, numa área geográfica ou população definida.

E ainda, constitui-se importante instrumento para o planejamento, a organização e a

operacionalização dos  serviços  de saúde,  como também para  a  normatização de

atividades técnicas afins.

Estrutura Física: 

 A  Vigilância  Epidemiológica  de  Marataízes  está  localizada  na  Rua  Amélia

Maltashe, s/n, Edifício Itamaraty, 2º andar, bairro Cidade Nova, Marataízes-

ES. Ocupa uma sala deste pavimento. 

 Materiais permanentes / equipamentos existentes / transporte: oito mesas, 09

cadeiras,  quatro  armários  grandes,  dois  armários  pequenos,  mesas,  duas

geladeiras,  uma  maca,  uma  longarina  dois  lugares,  uma  centrífuga,  um

frigobar,  cinco  gaveteiros,  uma  impressora,  um  carro  alugado  e  05

computadores completos.

Recursos Humanos:

A Vigilância Epidemiológica é constituída por sete profissionais conforme descrição no

Quadro 2:
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Quadro 2: Descrição do quadro de profissionais da Vigilância Epidemiológica:

Nome Vínculo Cargo Função
Carga

Horária
Escolaridade

Marcelle Lemos Leal

Santos
Efetivo Bióloga/Professora Coordenadora 45h Nível Superior

Gilcilene Moreira Souza Efetivo
Auxiliar de

enfermagem

Coordenadora

Tuberculose e

Hanseníase

40h Nível Médio

Gabi Cordeiro de

Souza
Efetivo

Técnica de

Enfermagem

Sistemas de

Informação
40h Nível Médio

Zilméria Mote DA Silva

Nunes
Contratado Enfermeira Programas 30h Nível Superior

Elieldo Xavier da Cruz Efetivo/Cedido Guarda de Endemias Programas 40h Nível Médio

Adalzira Ferreira

Pereira
Efetivo

Agente de Saúde

Pública
Programas 40h Nível Médio

Roberta Gonçalves da

Silva
Comissionado

Agente

Administrativo

Sistemas de

Informação
40h Nivel Médio

Ryann Lenon de Souza

Marvila
Contrato Estagiário - 30h Nível Superior

Estrutura produtiva:

A Vigilância Epidemiológica de Marataízes abarca os seguintes Programas:

 Programa Municipal de Controle da Tuberculose

 Programa Municipal de Controle da Hanseníase

 Vigilância do óbito materno, fetal e infantil

 Programa de Monitoramento das Violências

 Programa  de  Monitoramento  das  Doenças  Diarreicas  Agudas  de

transmissão  Hídrica  e  Alimentar  integrado ao  Programa Nacional  de

Vigilância  da  Qualidade  da  Água  para  Consumo  Humano-VIGIÁGUA

(cadastramento das fontes de abastecimento de água – alternativas e

públicas  –  e controle  da  qualidade da água utilizada para  consumo

humano)  e  Vigilância  em  Saúde  de  Populações  Expostas  a  Solo
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Contaminado-VIGISOLO  –  cadastramento  de  uma  área  por  ano.  O

programa é alimentado através do SISSOLO – Sistema de Informação

de Vigilância em Saúde de populações expostas a solo contaminado;

 Programa de Monitoramento Antirrábico e Animais Peçonhentos;

 Programa de Monitoramento das Arboviroses; 

 Programa de Monitoramento da Sífilis Gestacional e Congênita;

 Atividades de Educação em Saúde na área de Vigilância em Saúde –

PESMS.

4.3.2 Centro de Testagem e Aconselhamento

Os  Centros  de  Testagem  e  Aconselhamento (CTA)  são  serviços  de  saúde  que,

articulados aos demais serviços do SUS, representam uma estratégia importante na

promoção da equidade de acesso ao aconselhamento e ao diagnóstico do HIV, das

hepatites  B e  C  e da  sífilis.  Atuam também na prevenção dessas  e das  demais

infecções  sexualmente  transmissíveis  (IST),  favorecendo segmentos  populacionais

em  situação  de  maior  vulnerabilidade,  com  respeito  aos  direitos  humanos,  à

voluntariedade e à integralidade da atenção, sem restrições territoriais.

Estrutura física:

 O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Marataízes está localizado

na Rua Amélia Maltashe, s/n, Edifício Itamaraty, 2º andar, bairro Cidade Nova,

Marataízes-ES. Ocupa duas salas deste pavimento. 

 Materiais permanentes / equipamentos existentes / transporte: 02 mesas; 06

cadeiras; 01 longarina de 03 lugares; 01 caixa térmica de 15l para transporte

de medicamentos; 04 armários e 02 computadores completos.

Recursos Humanos

Quadro 3: Descrição do quadro de profissionais do Centro de Testagem e Aconselhamento:
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Nome Vínculo Cargo Função
Carga
Horária

Escolaridade

Paulo Vinicius Cordeiro Novais Efetivo/Cedido Enfermeiro
Coordenação/Ass

istência
40h Nível Superior

Gustavo Cordeiro Galante Efetivo Farmacêutico Farmacêutico 30h Nível Superior

Camila Lima da Silva Consórcio
Técnico em
Enfermagem

Técnico em
Enfermagem

40h Nível Técnico

Em  2020,  o  CTA  atendeu  640  munícipes  realizando  quatro  testagens.  Nessas

testagens foram encontrados 09 casos positivos de HIV, 28 de sífilis, 01 de Hepatite

B e 02 de Hepatite C. 

Ressalta-se a presença de um centro de detenção provisória (CDPM) no município,

dessa forma, os dados apresentados também abrangem a população carcerária.

Estrutura produtiva:

As ações e atividades desenvolvidas pelo CTA de Marataízes tem como objetivos:

 Ampliar  o  acesso  da  população  em  geral,  principalmente  das

populações  mais  vulneráveis,  ao  aconselhamento,  às  ações  de

prevenção e ao diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis e hepatites B e

C. 

 Contribuir para a redução das vulnerabilidades ao HIV, às hepatites B e

C, à sífilis e outras IST. 

 Promover  o  acesso  da  população  em  geral,  especialmente  dos

segmentos populacionais mais vulneráveis, às informações e insumos

de prevenção das IST, HIV e hepatites B e C: preservativos masculinos

de 52 mm e 49 mm, gel lubrificante e preservativo feminino. 

 Realizar ações de aconselhamento para promover a reflexão sobre as

vulnerabilidades,  estimular  a adoção de medidas de prevenção mais

viáveis  para  cada  usuário  e  reduzir  o  impacto  emocional  dos

diagnósticos.

 Estimular o diagnóstico das parcerias sexuais e de outros comunicantes

de hepatites B e C, que incluem: indivíduos que compartilham material
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para uso de drogas;  filhos  de mãe anti-HCV ou HBs-Ag reagente e

indivíduos do mesmo domicílio.

 Apoiar tecnicamente a rede de atenção básica para a implantação e

ampliação das ações de aconselhamento, diagnóstico e prevenção das

IST, Aids, sífilis e hepatites B e C nos serviços da rede de saúde.

 Encaminhar  portadores  do  HIV,  de  IST e  pessoas  com suspeita  de

hepatites  B  e/ou  C  para  serviços  de  saúde,  com  oferta  de

acompanhamento  até  o  atendimento  na  referência.  Realizar  outros

encaminhamentos  e  orientações  que  se  façam  necessários  para

resolução dos problemas de saúde dos usuários dos CTA.

 Constituir  parcerias  com  instituições  locais  (organizações  não-

governamentais,  instituições  governamentais,  educação  e  setor

privado, entre outros), visando: realização de atividades de prevenção

das  IST,  Aids,  sífilis  e  hepatites  B  e  C,  melhoria  da  qualidade  da

atenção, ampliação do acesso, formação de profissionais de saúde e

desenvolvimento de pesquisa, entre outros.

No  final  do  ano  de  2020,  tramitou  o  pedido  de  aluguel  de  salas  para  melhor

montagem e estruturação do CTA, como parte integrante do Centro de Infectologia

Municipal  previsto  no  Plano  Plurianual  2017-2021,  incluindo  salas  de  testagem,

administração, laboratório e consultório médico/psicológico.

4.3.3 Programa Municipal de Imunização

O Programa Municipal de Imunização tem como objetivos oportunizar o acesso às

vacinas;  atualizar  a  situação  vacinal;  aumentar  as  coberturas  vacinais  e

homogeneidade;  diminuir  a  incidência  das  doenças  imunopreveníveis  e  contribuir

para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.

Estrutura física:

O Programa Municipal de Imunização e Rede de Frio está localizado na Rua Amélia

Maltashe,  s/n,  Edifício  Itamaraty,  2º  andar,  bairro  Cidade  Nova,  Marataízes-ES.

Ocupa duas salas deste pavimento. 

37



Recursos Materiais:

Material Quantidade no Setor Ideal Para Continuidade de

Trabalho

Computadores Fixos 02 03

Notebook 00 04

Mesa 03 03

Armário 02 03

Cadeiras 03 05

Câmaras de Conservação de 

Imunobiológicos
04 04

Mesa de Mayo 01 01

Gelox
71 – Pequenos

92 - Grasdes
-

Caixas Térmicas

34L – 31

24L – 8

45L – 1

16L – 10

Pequena - 3

-

Recursos Humanos:

Quadro 4: Descrição do quadro de profissionais do Programa Municipal de Imunização

Nome Vínculo Cargo Função Carga Horária Escolaridade

Lílian Domingues

Pereira
Efetiva Enfermeira

Coordenadora

do Programa

Municipal de

Imunização

30h Nível Superior

Igor Marques

Marvila
Consórcio Enfermeiro Enfermeiro 40h Nível Superior

Lahys Peixoto da

Silva
Efetiva

Técnica de

Enfermagem

Técnica de

Enfermagem
40h Nível Médio

Gerson Gomes Cedido Motorista
Guarda  de

Endemias
40h Nível Médio

Joice Rodrigues

Sanches
Celetista

Técnica de

Enfermagem

Técnica de

Enfermagem
40h Nível Médio

Deise Lucia Dias

de Lima Da Silva
Contrato Estagiária

Estagiária de

Enfermagem
30h
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Maria Luiza Lucio

Batista
Contrato Estagiária

Estagiária de

Enfermagem
30h

Marciele Barbosa

Pereira da Silva
Contrato Estagiária

Estagiária de

Enfermagem
30h

Estrutura Produtiva:

Dentre  as  atividades  gerenciais  desenvolvidas  pelo  Programa  Municipal  de

Imunização, destacam-se:

 Planejamento e organização de ações de vacinação extramuro, postos

volantes e Campanhas Nacionais de Vacinação;

 Vacinação extramuro: Centro de Detenção Provisória de Marataízes e

Instituições de Longa Permanência de Idosos;

 Organização do fluxo e distribuição de vacinas para as unidades de va-

cinação e extramuro;

 Controle, armazenamento e conservação do estoque de todos os imu-

nobiológicos e insumos destinados ao Município de Marataízes;

 Planejamento e realização de reuniões de Capacitação e Atualização

para ações de vacinação e Campanha;

 Organização, planejamento e dispensação dos Imunobiológicos Especi-

ais

Atividades de Vacinação desenvolvidas pelo Programa Municipal de Imunização em

conjunto com Equipes da APS em 2020:

 Campanha de Vacinação contra Poliomielite e multivacinação;

 Campanha de Vacinação Contra Influenza;

 Campanha de Contra HPV;

 Demais imunobiológicos segundo faixa etária

4.3.4 Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social
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O Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS) é um programa

que busca fomentar a participação e a organização comunitária, por intermédio de

ações permanentes de Educação em Saúde.

Estrutura Física:

 O Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social de Marataízes está

localizado na Rua Amélia Maltashe, s/n, Edifício Itamaraty, 2º andar, bairro

Cidade  Nova,  Marataízes-ES.  Ocupa  mesmo  espaço  físico  da  Vigilância

Epidemiológica.

 Materiais permanentes / equipamentos existentes: 01 mesas; 01 cadeira; 02

armários, 01 gaveteiro, 01 computador completo.

Recursos Humanos:

Quadro 5: Descrição do quadro de profissionais do Programa Municipal de Imunização

Nome Vínculo Cargo Função Carga Horária Escolaridade

Cristiane de Deus

Lemos Amaro
Efetivo Pedagoga

Coordenadora

do Programa

de Educação

em Saúde e

Mobilização

Social 

25h Nível Superior

Marcelle Lemos

Leal Santos
Efetivo Bióloga/Professora

Componente da

equipe
45h Nível Superior

Paulo Vinícius

Cordeiro Novais 
Efetivo Enfermeiro

Componente

da equipe
40h Nível Superior

Estrutura Produtiva:

As ações do PESMS em 2017 foram ampliadas, de acordo com o novo organograma

da Vigilância em Saúde, onde deixou de fazer parte da Vigilância Epidemiológica, e

passou  a  ser  uma  das  Coordenações  da  Vigilância  em  Saúde,  criando  maior

integridade e intersetorialidade com as demais vigilâncias. 
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Toda ação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes, através do

programa,  está  vinculada  diretamente  à  Vigilância  em  Saúde.  São  trabalhos  de

prevenção e controle relacionados aos diversos agravos (doenças),  e compatíveis

com os indicadores epidemiológicos e ambientais de relevância do município, tais

como Febre Amarela, Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose, Doenças diarreicas

agudas, Raiva, Resíduos Sólidos, Roedores e outros, tendo como principal enfoque a

Dengue.

O Fluxo de Atendimento é realizado, conforme diagnóstico local, priorizando áreas

críticas,  norteadas  pelos  dados  gerados  do  SISFAD,  SINAN e  LIRAa,  e  também,

através de demanda espontânea dos agravos citados, onde o usuário interessado

solicita uma determinada ação educativa ou mobilização, tudo é gerido diretamente

no  setor  da  vigilância  epidemiológica  ou  pelo  telefone  (28)  3532-6672,  Email:

mtzepidemiologia@gmail.com

As  estratégias  das  atividades  educativas  são  direcionadas  aos  profissionais  das

Vigilâncias e/ou da Atenção Primária à Saúde que forem necessários,  priorizando

áreas críticas e conforme público-alvo.

As ações educativas e de mobilização social pode se estender em diversas atividades,

como: levantamento diagnóstico local, oficinas, planejamento, reuniões da comissão

permanente, gincanas, visitas domiciliares, oficinas, teatros, encontros, seminários,

feiras,  estandes,  mutirões,  passeatas,  distribuição  e/ou  afixação  de  material

educativo (folderes, cartilhas, cartazes, faixas, calendários, etc.), reuniões e sessões

educativas, divulgação de informações educativas em rádio, TV, jornais locais e de

bairro e outras. 

4.3.5 Vigilância Sanitária

Estrutura Física: 

 A Vigilância Sanitária de Marataízes está localizada na Rua Amélia Maltashe,

s/n, Edifício Itamaraty, 2º andar, bairro Cidade Nova, Marataízes-ES. Ocupa

uma sala deste pavimento. 
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 Materiais permanentes / equipamentos existentes / transporte: sete mesas;

nove  cadeiras;  oito  gaveteiros;  dois  armários;  sete  computadores;  uma

máquina fotográfica; uma impressora e um carro.

Recursos Humanos: 

A equipe de Vigilância Sanitária atualmente está composta pelo Coordenador, quatro

fiscais  de  nível  superior,  quatro  fiscais  de  nível  superior  sendo  uma  Médica

Veterinária, um Farmacêutico, uma Nutricionista e uma Enfermeira.

Quadro 6: Descrição do quadro de profissionais da Vigilância Sanitária:

Nome Vínculo Cargo Função
Carga

Horária
Escolaridade

Roniel Nunes de

Souza
Efetivo Fiscal Sanitário Fiscal 40h Nível Superior

Michelle Carbalho de

Souza
Efetivo Nutricionista Fiscal 30h Nível Superior

Valesca Pena

Scatamburlo Efetivo
Medica

Veterinária
Fiscal 20h

Nível Superior

Lorena Sechin Grola

Miller
Efetivo Fiscal Sanitário Fiscal 40h Nível Superior

 Talita Scaramussa 

Gardiole
Efetivo Farmacêutico Fiscal 30h Nível Superior

Ayub Nassar Fraga
Efetivo

FUNASA

Agente de saúde

publica
Fiscal 40h Ensino Médio

Elizabeth Falcao Lino
Processo

Seletivo
Enfermeira Fiscal 30 h Nível Superior

Raquel Santos

Lombardi 

Processo

Seletivo
Fiscal Sanitário Fiscal 40 h Nível Médio

Julliana  Amaral de

Aguiar Manhães
Efetivo Fiscal Sanitário Fiscal 40h Nível Superior

Estrutura produtiva: 
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 Atividades Desenvolvidas:

Na equipe de vigilância sanitária de Marataízes, cada fiscal tem uma responsabilidade

no que diz respeito aos estabelecimentos que fiscaliza. Essa responsabilidade inclui

desde  o  planejamento  de  campanhas  educativas,  até  a  interdição  do

estabelecimento, passando inclusive pelo cadastramento, fiscalizações  de rotina e

liberação de alvará sanitário.

Os  servidores  designados  como  autoridades  sanitárias  são responsáveis  pelas

fiscalizações  voltadas  ao  controle  da  pandemia,  como  também  pelas  inspeções,

fiscalizações, classificação sanitária, orientações, acompanhamento, monitoramento

e liberação de alvará sanitário dos mais diversos comércios.

O Coordenador distribui as tarefas de forma equivalente, evitando a descontinuidade

do trabalho,  como no caso  de  férias,  imprevistos,  ausência  de  um servidor  não

haverá interrupção do trabalho. 

Medidas realizadas no enfrentamento à Pandemia da COVID-19

Considerando  as  medidas  a  serem  realizadas,  sobre  as  fiscalizações  municipais

referentes à pandemia de COVID-19 enfrentada pelo município de Marataízes-ES,

cumpri a está CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO apresentar as atividades que vem sendo

desenvolvidas à partir do primeiro decreto municipal referente ao assunto.
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Em  atenção  ao  DECRETO  MUNICIPAL-E  nº  616  de  16  de  março  de  2020,  foi

realizada reunião com as fiscalizações de Vigilância Sanitária, Autoridades Sanitárias,

Obras e Posturas e Auditores Fiscais  de Rendas,  Fiscais  de Renda e Agentes de

arrecadação e então se definiu que seria realizado um trabalho conjunto e contínuo

nos comércios de todo o município, tanto na área urbana quanto na rural, e para

esse  trabalho  foram  confeccionados  documentos  com  orientações,  quanto  às

medidas  de  a  serem  tomadas  pelos  comércios  para  garantir  a  segurança  da

população, esses documentos foram entregues em praticamente 95% dos comércios

do município, somente os comércios que por ventura não se encontravam abertos

que não receberam às orientações. Para esse trabalho, devido à extensão territorial

do município, às fiscalizações tiveram que trabalhar em períodos diurnos e noturnos

todos os dias da semana a fim de garantir essa totalidade que foi informada acima.

Em atenção ao DECRETO MUNICIPAL-E nº 676 de 23 de  março de  2020,  ficou

limitado a entrada de pessoas nos estabelecimentos e então a central de fiscalização

foi novamente aos comércios, a fim de orientar quanto a adequação dos mesmos na

restrição de pessoas dentro do estabelecimento, na marcação de espaçamento de

cada indivíduo e também nas filas de comércios e estabelecimentos bancários. As

atividades foram desenvolvidas nos períodos diurnos para as orientações nas filas e

nos noturnos também, pois alguns comércios só funcionam à noite. 

Posteriormente, a situação se agravou no município, quando foi lançado o DECRETO-

E nº 687 de 05 de maio de 2020 devido ao município ter sido reclassificado como

“risco moderado” e novas instruções e orientações foram decretadas, também no

art. 13 desse mesmo decreto, ficou definido a participação de outras pessoas para

ajudarem nos trabalhos de conscientização e fiscalização das medidas estabelecidas

pelo DECRETO. Foi elaborado novo documento explicativo e entregue novamente

nos comércios, tanto da área urbana como da área rural. A partir desse momento, a

central  começou  a  agir  de  forma  mais  efetiva,  determinando  o  fechamento  de

algumas atividades, tais como academias, cinema e bar. A central de fiscalização

então notificou e sendo necessário exigiu o fechando dos estabelecimentos que não

se enquadravam nas  atividades  autorizadas  a  abrir.  Para  tanto,  foi  necessário  a
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adequação de plantões fiscais acompanhados pela guarda municipal em todos os

períodos do dia e todos os dias da semana e também nos fins de semana. Foram

feitas  diversas  notificações  e  solicitados  diversos  fechamentos,  principalmente  de

bares que estavam exercendo as atividades sem permissão. A central de fiscalização

passou a receber diversas denúncias através do Disk aglomeração (153), também o

número  3532-3258  e  outros  números  dos  fiscais,  e  recebendo  a  denúncias,  as

equipes passaram a ir ao local e tomar as devidas providências, sendo este serviço

realizado a qualquer horário do dia ou da noite.

Posteriormente vieram os DECRETO-E nº 692 de 13 de maio de 2020 e DECRETO-E

nº 694 de 14 de maio de 2020 e o DECRETO-E nº 697 de 15 de maio de 2020, todos

com medidas mais rígidas a serem adotas para o enfrentamento da pandemia. A

central de fiscalização passou a ser composta pelos Fiscais Sanitários, Autoridades

Sanitárias, Fiscais de Rendas, Auditores Fiscais de Rendas, Agentes de Arrecadação,

Fiscais de Obras e Posturas e os Fiscais de Meio Ambiente e novamente se foi aos

comércios, pois foram estabelecidos horários de funcionamentos para os comércios

tidos como essenciais e suspenso o funcionamento dos comércios não essenciais. Foi

criado outro informativo com as orientações dos decretos acima citados e entregues

novamente em todos os comércios do município, a central de fiscalização fez essa

atividade  em  escalas  durante  dia  e  noite  e  conseguiu  atingir  quase  100% dos

comércios e em seguida começou a atividade de verificação do cumprimento com o

auxílio da guarda municipal. Desde então estão sendo feitas diligências em períodos

matutinos,  vespertinos  e  noturnos  a  fim  de  fazer  cumprir  a  determinação  dos

decretos  Municipais  e  Estaduais,  estão  sendo  fechados  e  notificados  os

estabelecimentos que não estiverem respeitando os horários e também fechados os

que não estão permitidos a funcionar.

Reformulação / Modernização das Leis: 

No dia 01 de abril de 2019 foi criado a LEI COMPLEMENTAR Nº 2.042  que INSTITUI

O CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL DE MARATAÍZES.

Todos os assuntos relacionados com as ações de vigilância sanitária serão regidos

pelas  disposições  contidas  nesta  Lei,  nas  normas  técnicas  especiais,  portarias  e
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resoluções, a serem determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde, respeitadas,

no que couber, a Legislação Federal e Estadual.

Sujeitam-se a presente Lei todos os estabelecimentos de saúde e de interesse à

saúde, sejam de caráter privado, público ou filantrópico, assim como outros locais

que ofereçam riscos à saúde.

Para os efeitos desta Lei, entende-se por vigilância sanitária o conjunto de ações

capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da

prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com

a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente

com a saúde.

Consideram-se  como controle  sanitário  as  ações  desenvolvidas  pelas  autoridades

sanitárias com vistas à aprovação de projetos arquitetônicos, ao monitoramento da

qualidade  dos  produtos  para  saúde  e  de  interesse  à  saúde  e  a  verificação  das

condições para o licenciamento e funcionamento dos estabelecimentos de saúde e

de interesse à saúde, abrangendo:

I – a inspeção e orientação;

II – a fiscalização;

III – a lavratura de termos e autos;

IV – a aplicação de sanções.

4.3.6 Vigilância Saúde do Trabalhador

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema

Nacional  de  Vigilância  em  Saúde.  Visa  à  promoção  da  saúde  e  a  redução  da

morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que
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intervenham  nos  agravos  e  seus  determinantes  decorrentes  dos  modelos  de

desenvolvimento e processos produtivos. 

O  projeto  de  implantação  do  VISAT  se  justifica  a  partir  da  ideia  de  criação  e

fortalecimento da Política de Atenção à Saúde do Trabalhador e da adequação do

município ao que está preconizado na Constituição Federal, LOS 8080/90, Portaria

1679/2002 (Estruturação da rede integral à saúde do trabalhador no SUS), Portaria

nº 2437/05 (Criação da Renast), Portaria 3.252/09 (financiamento das vigilâncias em

saúde),  Portaria  104/2011  (Notificação  doa  agravos  relacionados  ao  trabalho)  e

Portaria 1823/2012 (Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora).

 É sabido que ocorrem nos pontos de atenção à saúde, no município de Marataízes,

ações  para  recuperação  de  trabalhadores  acidentados  ou  doentes  devido  às

exposições  ocupacionais  e  que  muitas  vezes  existe  a  intenção  por  parte  dos

profissionais em elaborar planos/estratégias que repercutam de forma positiva na

diminuição  dos  casos  de  adoecimento/acidentes  relacionados  às  atividades

laborativas.  Entretanto,  essas  ações  são  focais  e  não  representam  de  forma

sistematizada um fluxo de atenção integral, fazendo com que apenas alguns usuários

do SUS sejam beneficiados e muitas vezes de forma não resolutiva e não coletiva. 

Outro ponto observado é a escassez e inconsistência das informações sobre a real

situação de saúde dos trabalhadores, o que dificulta a definição de prioridades para

as  políticas  públicas,  o  planejamento  e  implementação  das  ações  de  saúde  do

trabalhador, além de privar a sociedade de instrumentos importantes para a melhoria

das condições de vida e trabalho. 

Partindo  dessas  premissas,  justifica-se  a  criação  da  VISAT  no  município  de

Marataízes, não somente para cumprimento de legislações, mas, principalmente com

foco a proteção da saúde dos trabalhadores do município.

4.4 Rede Municipal de Atenção Primária 

Segundo a Portaria Nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017 que aprova a Política

Nacional  de Atenção Básica  (PNAB),  com vistas  à  revisão da regulamentação de
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implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do SUS, estabelecendo-se as

diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à

Saúde (RAS). A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção

Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos

equivalentes,  de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas

nessa portaria. 

A AB é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem

promoção, prevenção, proteção,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação, redução de

danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas

de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e

dirigida  à  população  em território  definido,  sobre  as  quais  as  equipes  assumem

responsabilidade sanitária. 

Recomenda-se que a população adscrita por equipe de Atenção Básica e Saúde da

Família  seja  de  2.000  a  3.500  pessoas,  localizadas  dentro  do  seu  território,

garantindo os princípios e diretrizes da AB. 

Atualmente o Município de Marataízes possui 15 (quinze) Equipes de Saúde Bucal, 11

(onze)  Equipes  de  Saúde  da  Família,  04  (três)  Unidades  Básicas  de  Saúde,

totalizando 15 (quinze) unidades de responsabilidade da Atenção Primária à Saúde

(APS) permitindo a cobertura populacional de 88,44% de cobertura de APS, e 100%

de ACS em 2020.

4.4.1 Territorialização

O  foco  da  territorialização  na  Estratégia  de  Saúde  da  Família  (ESF)  está  em

estabelecer dois territórios sanitários fundamentais: o território área de abrangência

que  é  o  espaço  de  responsabilidade  de  uma  equipe  da  ESF;  e  o  território  da

microárea que é o território de responsabilidade de um Agente Comunitário de Saúde

(ACS). 

Percebe-se  que  o  processo  de  territorialização  envolve  o  levantamento  do  perfil

territorial-ambiental (a geografia e ambiente, a delimitação do território da unidade

da ESF num mapa, as vias de acesso e as características dos domicílios), do perfil

demográfico, do perfil socioeconômico e do perfil institucional. 
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Dentro da realidade do nosso município, faz-se necessário a atribuição de três novas

equipes, sendo proposto a ESF Marataízes III para atendimento da população dos

bairros Belo Horizonte e Aparecidinha, e a ESF Marataízes IV, para atender parte da

população do Acapulco e Buraca, ESF Brejo dos Patos, para atender a população

desta localidade e territórios próximos, faz necessário ainda à construção da unidade

de saúde de Lagoa Funda e assim transforma-la em ESF, bem como a construção da

unidade de saúde da ESF Pontal e UBS Praia dos Cações.

Todo  esse  processo  de  re-territorialização  é  definido  por  critérios  geográficos,

políticos, econômicos, sociais e culturais, com uma visão dinâmica que acompanha as

mudanças permanentes do território, dessa forma continuará esse processo a fim de

melhorar o funcionamento, o planejamento, avaliação e otimização do serviço. 

4.4.2 Apoiadores Institucionais

No município de Marataízes a coordenação da APS desenvolve suas ações de forma

descentralizada, gerando assim, uma proximidade a realidade local das equipes e

facilidade em acompanhar os planejamentos, de apoiar as ações, de supervisionar as

unidades, de monitorar e avaliar os processos de trabalho das equipes de saúde. 

Atribuições do setor da APS: 

 Apoiar tecnicamente as equipes de ESF nos seus planejamentos e ações;

 Supervisionar as unidades de saúde;

 Monitorar e avaliar as ações realizadas pelas equipes;

 Contribuir na discussão e reflexão com os trabalhadores/equipe;

 Organização do serviço;

 Estimular mudanças de comportamento e atitudes por meio de treinamento

de educação continuada;

 Atuar como mediador de conflitos nas unidades de saúde;

 Cumprir com as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

 Promover o Acesso e a Qualidade da Assistência ao Paciente;

 Fortalecer o vínculo entre instituição, equipes e população;

 Fortalecer o vínculo entre as equipes de ESF e os apoiadores;
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 Acompanhamento dos indicadores, variáveis e coleta de dados através dos

sistemas de informação a saúde;

 Avaliação e planejamento de ações  mensalmente através de reuniões  com

cada coordenador.

 Atribuições do setor da APS para enfretamento do COVID-19: 

 Viabilizar suporte tecnológico para as consultas de monitoramento; 

 Garantir profissionais para o atendimento dos usuários readequando suas ati-

vidades;

 Viabilizar transporte necessário para enfretamento do COVID-19 no território

das unidades básicas de saúde; 

 Definir o fluxo para o acolhimento/atendimento presencial nas Unidades Bási-

cas de Saúde dos usuários tanto com sintomatologia de síndrome gripal como

atendimentos de rotina da unidade.

4.4.3 Programas e Sistemas da Atenção Básica

E-SUS

O e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) é uma estratégia do Departamento de Saúde

da Família para reestruturar as informações da Atenção Primária em nível nacional. A

estratégia  e-SUS APS,  faz  referência  ao  processo  de  informatização  qualificada

do SUS em busca de um SUS eletrônico,  e  é utilizado para o monitoramento das

ações  na  atenção  básica,  favorecendo  a  avaliação  da  atenção  básica  gerando

indicadores  como  proporção  da  população  cadastrada  pela  ESF,  cobertura

populacional estimada das equipes de Saúde Bucal da ESF além do consolidado de

agravos a saúde, bem como acompanhamento das gestantes.

Sistema de Informação do Câncer de Colo do Útero (SISCAN)

Monitoramento e vigilância  da saúde da mulher  e  ações  de Controle e Detecção

Precoce dos Cânceres de Colo e de Mama. O SISCAN é uma versão em plataforma

web que integra os sistemas SISCOLO (Sistema de Informação do Câncer do Colo do

Útero) e SISMAMA (Sistema de Informação do Câncer de Mama). É integrado ao
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CADWEB, permitindo a identificação dos usuários pelo número do Cartão SUS e a

atualização automática de seu histórico de seguimento. As informações são obtidas

através do Cartão da Mulher e Prontuário Médico preenchidos nos estabelecimentos

de saúde. Colhe-se o citopatológico que é enviado a SEMUS para encaminhamento

ao laboratório que após análise envia o cadastro de mulheres com alterações a SESA

que  retorna  ao  município  para  acompanhamento  e  atualização  das  informações

enviando  mensalmente  a  SESA  que  faz  o  envio  ao  DATASUS.  As  principais

dificuldades encontradas  estão no preenchimento das requisições de entradas de

dados no sistema ainda precário, dados evasivos, campos obrigatórios e relevantes

sem o devido preenchimento,  fazendo com que a qualidade e fidedignidade dos

dados sejam limitadas. O SISCAN permite avaliar a qualidade da oferta com foco na

população de  25  a  59  anos  e  na  periodicidade recomendada  pelo  programa de

rastreamento sendo uma importante ferramenta para o gestor planejar as ações de

controle e combate ao câncer do colo do útero, identificação e acompanhamento das

mulheres  com laudos  alterados  (busca  ativa  e  seguimento)  gerando  indicadores

como a razão entre exame citopatológico do colo do útero na faixa etária de 25 a 64

anos,  proporção de exames insatisfatório  e  percentual  de tratamento/seguimento

das lesões de alto grau. Quanto a mamografia a faixa etária é de 50 a 69 anos.

Rede Cegonha

É uma 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. 

Esta  estratégia  tem  a  finalidade  de  estruturar  e  organizar  a  atenção  à  saúde

materno-infantil  no País  e  será  implantada,  gradativamente,  em todo o território

nacional, iniciando sua implantação respeitando o critério epidemiológico, taxa de

mortalidade infantil e razão mortalidade materna e densidade populacional.

Programa do Bolsa Família (PBF)
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O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa federal de transferência direta de

renda às famílias  em situação de pobreza (renda entre R$70,01 a R$140,00 por

pessoa) ou de extrema pobreza (renda de até R$70,00 por pessoa), com a finalidade

de  promover  seu  acesso  aos  direitos  sociais  básicos  e  romper  com  o  ciclo

intergeracional da pobreza. O Programa é realizado por meio de auxílio financeiro

vinculado ao cumprimento de compromissos na Saúde, Educação e Assistência Social

- condicionalidades. As famílias em situação de pobreza e extrema pobreza podem

ter maior dificuldade de acesso e de frequência aos serviços de Saúde. Por este

motivo, o objetivo das condicionalidades do Programa é garantir a oferta das ações

básicas, e potencializar a melhoria da qualidade de vida das famílias e contribuir para

a sua inclusão social. A agenda de saúde do PBF no SUS compreende a oferta de

serviços  para  a  realização  do  pré-natal  pelas  gestantes,  o  acompanhamento  do

crescimento e desenvolvimento infantil e imunização. Assim, as famílias beneficiárias

do PBF com mulheres com idade entre 14 e 44 anos e crianças menores de sete

anos  de  idade  deverão  ser  assistidas  por  uma equipe  de  saúde  da  família,  por

agentes comunitários de saúde ou por unidades básicas de saúde, que proverão os

serviços necessários ao cumprimento das ações de responsabilidade da família.

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A

Instituído por meio da Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005, cujo objetivo é

reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina A em crianças de 6 a 59

meses de idade e puérperas no pós-parto imediato (antes da alta hospitalar). Esse

programa faz  parte  da  Ação Brasil  Carinhoso constante  no  Programa Brasil  sem

Miséria, que objetiva o combate à pobreza absoluta na primeira infância e reforça a

assistência a criança menor de 5 anos para prevenção da deficiência de vitamina A,

garantindo o acesso e disponibilidade do insumo a todas as crianças nessa faixa

etária nas Regiões Norte e Nordeste e os municípios das Regiões Centro-Oeste, Sul e

Sudeste contemplados no Programa Brasil sem Miséria.
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Programa  de  Melhoria  do  Acesso  e  da  Qualificação  da  Atenção  Básica

PMAQ-AB

Tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos

serviços  de  saúde  oferecidos  aos  cidadãos  do  território.  Para  isso,  propõe  um

conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho

das equipes de saúde.

Programa Saúde na Escola (PSE)

O programa é uma política  intersetorial  da Saúde e da Educação instituído  pelo

Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O Programa une as políticas de saúde

e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação básica

pública  brasileira  para  promover  saúde  e  educação  integral.  A  articulação  entre

Escola e a Atenção Primária à Saúde (APS) é a base do PSE. A intersetorialidade

entre as redes públicas de saúde e de educação, e com as demais redes sociais, para

o desenvolvimento das ações do PSE, implica mais do que ofertas de serviços num

mesmo território propiciando a sustentabilidade das ações a partir da conformação

de redes de corresponsabilidade. 

Previne Brasil

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro

de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das

transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três

critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações

estratégicas.

A  proposta  tem como  princípio  a  estruturação  de  um modelo  de  financiamento

focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o

vínculo  entre  população  e  equipe,  com  base  em  mecanismos  que  induzem  à

responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem. O

Previne  Brasil  equilibra  valores  financeiros  per  capita  referentes  à  população

efetivamente  cadastrada  nas  equipes  de  Saúde  da  Família  (eSF)  e  de  Atenção
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Primária  (eAP),  com o  grau  de  desempenho  assistencial  das  equipes  somado  a

incentivos específicos na APS.

4.4.4 Estratégias Saúde da Família (ESF)

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País,

de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da

Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e

consolidação  da  atenção  básica  por  favorecer  uma reorientação  do  processo  de

trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos

da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das

pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.

Estratégia Saúde da Família “Pontal”

Rua Pedro Coimbra Garcia nº 342 – Bairro Pontal – Marataízes/ES – Telefone: (28)

3532-3621.

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);
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 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

Estratégia Saúde da Família “Barra”

Rua Dr.º Jayme dos Santos Neves, S/N, Bairro Barra – Marataízes/ES - Telefone (28)

3532-3377.

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

Estratégia Saúde da Família “Caic I e II”

Rua Pedro Marvila s/n, Bairro Barra – Marataízes/ES - Telefone (28) 3532-3376.
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Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

Estratégia Saúde da Família “Cidade Nova I e II”

Rua Major Monteiro Campos, S/N, Bairro Cidade Nova – Marataízes/ES – Telefone:

(28)  3532-1471.

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;
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 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

Estratégia Saúde da Família “Marataízes I”

Rua Anibal Machado – s/n, Bairro Ilmenita – Marataízes/ES - Telefone (28) 3532-

1049.

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

57



 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

Estratégia Saúde da Família “Marataízes II”

Rua Isolina de Carvalho, S/N, Bairro Alvorada – Marataízes/ES - Telefone (28) 3532-

4587

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

Estratégia Saúde da Família “Jacarandá”
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Rua Projetada – s/n, Bairro Jacarandá – Marataízes/ES - Telefone (28) 3519-2118

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

Estratégia Saúde da Família “Lagoa Dantas”

Rua projetada, S/N, Bairro Lagoa Dantas – Marataízes/ES – Telefone: (28) 3532-

8182.

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;
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 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

Estratégia Saúde da Família “Boa Vista”

Rua Projetada, S/N, Bairro Boa Vista – Marataízes / ES – Telefone: (28) 3531-7075.

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;
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 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

4.4.5 Equipe de Atenção Primária (eAP): 

As eAP desenvolve uma Atenção Básica à saúde com alto grau de descentralização e

profunda capilaridade no território nacional, o que a deixa sempre mais próxima ao

cotidiano das pessoas.

Equipe de Atenção Primária “Lagoa Funda”

Rua Projetada s/n, Bairro Lagoa Funda – Marataízes/ES - Telefone (28) 3532-1040

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;
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 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

Equipe de Atenção Primária Saúde “Canaã”

Rua Projetada s/n, Bairro Canaã -  Marataízes/ES - Telefone (28) 3519-1178.

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

Equipe de Atenção Primária “Praia Dos Cações”

Rua Projetada, s/n, Bairro Praia dos Cações – Marataízes/ES - Telefone: não possui.

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;
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 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;

 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização.

Os atendimentos odontológicos eletivos e emergenciais são encaminhados para o

consultório  odontológico  da  ESF  Lagoa  Dantas,  uma  vez  que  a  UBS  “Praia  dos

Cações” não conta com estrutura física.

Equipe de Atenção Primária “Mario Caetano de Souza”

Rua Projetada, S/N, Bairro: São João do Jabuti  – Marataízes/ES – Telefone: não

possui.

Atividades desenvolvidas:

 Atendimento médico;

 Atendimento de enfermagem;

 Atendimento às crianças e gestantes e planejamento familiar;

 Visitas domiciliares de nível médio e superior;

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes;

 Controle, Prevenção e Tratamento de Tuberculose e Hanseníase;
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 Coleta de material para exame citopatológico para prevenção do câncer de

colo uterino;

 Executam procedimentos de enfermagem como suplementação de vitamina A,

curativos, retirada de pontos, teste do pezinho e teste rápido de HIV, sífilis e

hepatites B e C para as gestantes;

 Testes rápido para detecção do COVID-19, e coleta de swab;

 Monitoramento de agravos;

 Programa Saúde na Escola (PSE);

 Atividade educativa na Unidade e na Comunidade;

 Atendimento das Especialidades Médicas: Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia;

 Imunização;

 Atendimento odontológico eletivo e emergencial. 

4.4.6 Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS): 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim da década

de 80 como uma iniciativa de buscar alternativas para melhorar as condições de

saúde de suas comunidades. Era uma nova categoria de trabalhadores, formada pela

e  para  a  própria  comunidade,  atuando  e  fazendo  parte  da  saúde  prestada  nas

localidades. 

Vale salientar que a atribuição do Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem como

exercício atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos

referenciais  da  Educação  Popular  em  Saúde,  mediante  ações  domiciliares  ou

comunitárias,  individuais  ou  coletivas,  desenvolvidas  em  conformidade  com  as

diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e tenção básica em saúde,

com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços

de  informação,  de  saúde,  de  promoção  social  e  proteção  da  cidadania,  sob

supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. 

4.4.7 Dados Estatísticos da Atenção Primária

 5.7.1 Número de Famílias e de Pessoas acompanhadas na Atenção Primária 2020

UNIDADE Nº DE FAMÍLIAS Nº PESSOAS
ESF Barra 1.130 3.110
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ESF Pontal 527 1.678
ESF CAIC I 1.029 3.679
ESF CAIC II 1.983 3.171
ESF Cidade Nova I 1.339 4.300
ESF Cidade NovaII 1.225 3.335
ESF Lagoa Dantas 683 2.259
ESF Marataízes I 1.312 3.513
ESF Marataízes II 1.848 6.329
ESF  Jacarandá 1.237 3.928
UBS Lagoa Funda 900 2.329
UBS Canaã 298 858
UBS “Mario Caetano de Souza” 606 1.783
ESF Boa Vista do Sul 770 2.720
UBS Praia dos Cações 451 1.384

Na tabela abaixo apresentamos o quantitativo de pessoas cadastradas no sistema e-

SUSAB por parte dos ACS, observa-se um número crescente de cadastro no decorrer

dos quadrimestres de 2020, vale ressaltar que as unidades de saúde contam com

número  reduzido  de  computadores,  porém é  preciso  atingir  de  70  a  100% dos

cadastros  dos  usuários  conforme  portaria  "Previne  Brasil"  no  que  diz  "Captação

Ponderada".

CNES Nome UBS INE

2020

Q1 2020 Q2

2020

Q3

Nº de

pesso-

as

% cadas-

trada
6352316 ESF CIDADE NOVA 0000283096 2072 2147 2178 4300 51%
2447681 ESF MARATAIZES I 0000283029 2381 2555 2964 3513 84%
3020592 ESF PONTAL 0001617591 613 858 1024 1678 61%
7713142 UBS NOVA CANAA 0001637541 0 158 534 858 62%
2547384 ESF BARRA 0000283037 2540 2370 2530 3110 81%
2547430 ESF MARATAIZES II 0000283053 2107 1993 2184 6329 35%
5662524 ESF JACARANDA 0000283088 2959 3033 3023 3928 77%
3182711 ESF CAIC 0000283061 1888 2058 2285 3678 62%
2547406 UBS LAGOA FUNDA 0001691953 8 308 555 2329 24%
2547422 ESF LAGOA DANTAS 0000283045 1612 1703 1831 2259 81%
9363890 UBS SAO JOAO DO JABOTI 0001691937 20 464 814 1783 46%
2447673 ESF BOA VISTA DO SUL 0000283010 1954 1881 1859 2720 68%
2447908 UBS PRAIA DOS CACOES 0001691988 8 187 550 1384 40%
6352316 ESF CIDADE NOVA 0001692224 1 638 1158 3335 35%
3182711 ESF CAIC 0001692232 6 546 791 3171 25%

24280 44375 55%

65



Um dos componentes que fazem parte da transferência mensal ao município é o

pagamento  por  desempenho.  Para  definição  do  valor  a  ser  transferido  neste

componente, é considerado os resultados alcançados em um conjunto de indicadores

que serão monitorados e avaliados no trabalho das equipes (eSF/eAP).

Em  2020,  foram  elencados  e  pactuados  de  forma  tripartite  sete  indicadores

elencados no quadro abaixo.

O monitoramento desses indicadores vai permitir avaliação do acesso, da qualidade e

da resolutividade dos serviços prestados pelas equipes de Saúde da Família e de

Atenção  Primária,  viabilizando,  assim,  a  implementação  de  medidas  de

aprimoramento das ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde, além de ser um

meio  de  dar  mais  transparência  aos  investimentos  na  área  da  saúde  para  a

sociedade.  Os  indicadores  de  pagamento  por  desempenho  serão  monitorados

individualmente a cada quadrimestre, e seus resultados foram financiados a partir de

setembro de 2020.

Ressalta-se que no quadro abaixo apresenta seis indicadores que são diretamente

ligados às ações da AB, o sétimo indicador que é “cobertura vacinal de poliomielite e

de pentavalente” será apresentado na parte de imunização.

Com a fase de informatização das equipes da AB os profissionais vêm se capacitando

para se adequar a esta nova realidade, porém é um processo que vários fatores

interferem, tais como grau de escolaridade, idade entre outros. 

Os resultados dos indicadores apresentados abaixo representam o que foi lançado no

sistema e não a realidade vivenciada pelas equipes, sendo possível observar que o

atendimento  tem  sido  ofertado  a  população  porem  é  necessário  investir  em

treinamentos e capacitações a fim de qualificar as fichas de produção e assim fazer

com que os resultados dos indicadores condigam com os números de atendimentos

realizados.

No início do ano, o governo federal anunciou a manutenção, até abril, do repasse do

Programa  Previne  Brasil  que  considerou  100%  do  potencial  de cadastros  dos
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municípios  e  de  um  incentivo  referente  à  população  estimada. Devido  ao  papel

primordial da Atenção Primária nas ações contra a covid-19, o Ministério da Saúde

prorrogará o prazo do repasse por mais um quadrimestre (até agosto deste ano). 

CNES Nome UBS INE

Pré-

Natal

(6

con-

sul-

tas)

(%)

Pré-

Natal

(Sífi-

lis e

HIV)

(%)

Gestantes

Saúde Bu-

cal (%)

Cober-

tura

Citopa-

tológi-

co (%)

Hiper-

tensão

(PA Afe-

rida)

(%)

Diabetes 

(Hemoglo-

bina

 Glicada)

(%)

244768

1 ESF MARATAIZES I 0000283029 0 10 0 6 0 1
302059

2 ESF PONTAL 0001617591 0 20 0 9 0 0
635231

6 ESF CIDADE NOVA 0000283096 0 10 0 2 0 1
771314

2 UBS NOVA CANAA 0001637541 50 50 0 7 0 10
254738

4 ESF BARRA 0000283037 0 0 0 3 0 1
566252

4 ESF JACARANDA 0000283088 0 0 10 1 0 0
254743

0 ESF MARATAIZES II 0000283053 0 0 0 2 0 0
318271

1 ESF CAIC 0000283061 0 0 10 4 0 0
254740

6 UBS LAGOA FUNDA 0001691953 0 100 0 2 0 5
254742

2 ESF LAGOA DANTAS 0000283045 0 0 0 0 0 0
936389

0

UBS SAO JOAO DO JA-

BOTI 0001691937 50 50 0 4 0 0
244767

3 ESF BOA VISTA DO SUL 0000283010 20 0 20 7 0 2
244790

8 UBS PRAIA DOS CACOES 0001691988 0 0 0 3 1 0
635231

6 ESF CIDADE NOVA 0001692224 0 30 0 4 0 1
318271

1 ESF CAIC 0001692232 0 0 0 4 0 0

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB
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4.5 Rede de Atenção à Saúde Especializada

4.5.1 Rede de Urgência e Emergência

Tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde 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.

4.5.1.1 UPA 24H “Dr. Anis Nahssen”

A criação da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município de Marataízes,

inaugurada  em 17  de  outubro  de  2019,  com recursos  próprios  do  Município  de

Marataízes, foi um esforço da gestão municipal para o aprimoramento e ampliação

da  capacidade  de  atendimento  dos  serviços  de  urgência  e  atendimento  pré-

hospitalar, estruturando de forma descentralizada e de maior qualidade, a rede de

serviços  para  as  urgências  e  emergências,  principais  componentes  da  Política

Nacional  de  Atenção  às  Urgências  instituída  pela  Portaria  N.  1.863/GM  de

29/09/2003 com a finalidade de reduzir o número de óbitos, tempo de internação em

hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce, bem como qualificar

a assistência e promover a capacitação continuada das equipes de saúde do Sistema

Único  de  Saúde  na  Atenção  às  Urgências,  em  acordo  com  os  princípios  da

integralidade e humanização. 

O município de Marataízes tem uma população aproximada de 38.883 habitantes

(População estimada em 2020 – IBGE).

De  fato,  uma  das  diretrizes  da  Política  Nacional  de  Atenção  às  Urgências  é  a

ampliação do acesso ao atendimento das urgências através da implantação de redes

regionalizadas e hierarquizadas de atendimento que, além de permitir uma melhor

organização da assistência e articulação dos serviços, é elemento fundamental para a

universalidade do acesso e resolutividade da atenção à saúde.

A unidade atual funciona 24 horas ininterruptas, em todos os dias da semana, com

equipe assistencial multiprofissional qualificada.
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O município de Marataízes tem investido na estruturação de sua rede de serviços de

saúde  visando  o  melhor  atendimento  da  população  sob  sua  responsabilidade,

ampliando e qualificando a cobertura de Atenção Primária, à atenção especializada e

a oferta de serviços de urgência e emergência.

Princípios do Atendimento

A UPA 24 horas trata-se de Unidade de Saúde que presta serviço 24 horas por dia,

com atendimento em todas as faixas etárias, em todos os dias do ano, com vocação

de acolher e atender a todos os usuários que buscarem assistência. Trata-se de um

componente pré-hospitalar fixo da Rede de Atenção às Urgências e se caracteriza

como estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades

Básicas de Saúde e a Rede Hospitalar.

Na  condição  de  serviço  público,  a  UPA  24  horas  de  Marataízes,  está  vinculada

tecnicamente à Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes - SMS, por meio da

Superintendência de Atenção Secundária.

Os serviços de saúde são prestados nesta Unidade nos exatos termos da legislação

pertinente ao SUS e às formas de gestão e funcionamento da UPA, especialmente o

disposto na:

a) Artigos 196 e 199 - § 1º, da Constituição Federal de 1988

b) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos

serviços correspondentes e dá outras providências;

c) Portaria MS nº 1034/2010, Artigo 2º - Incisos I e II;

d)  Lei  nº  9.637/1998  que  dispõe  sobre  a  qualificação  de  entidades  como

organizações sociais;

e) Lei Estadual nº 489/2009 e Decreto Estadual nº 2.484/2010 – Regulamenta a lei

estadual;

f) Lei Municipal nº 1.946/2017 e Decreto Municipal 2.013/2017;

g)  Lei  Federal  13.019/2014,  com  as  alterações  inseridas  pela  lei  federal  nº

13.204/2015;

h) Decreto Municipal nº 2.011/2017, que regulamenta a lei federal 13.019/2014;
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i)  Manual  do  Governo  Federal  –  A  Lei  Federal  de  Organizações  Sociais  e  sua

regulamentação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, 2016;

j) Parecer Consulta TC – 004/2016 – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

k) Acordão nº 3239/2013 – Tribunal de Contas da União;

l) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências

intergovernamentais  de  recursos  financeiros  na  área  da  saúde  e  dá  outras

providências;

m) Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre a extinção do Instituto

Nacional  de  Assistência  Médica  da  Previdência  Social  (INAMPS)  e  dá  outras

providências;

n) Portaria de consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as

normas  sobre  os  direitos  e  deveres  dos  usuários  da  saúde,  a  organização  e  o

funcionamento do Sistema Único de Saúde;

o) Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002 que aprova o Regulamento Técnico

dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;

p) Portaria nº 10, de 03 de janeiro de 2017, que redefine as diretrizes de modelo

assistencial e financiamento de UPA 24h de Pronto Atendimento como Componente

da Rede de Atenção às Urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A legislação aplicável, observa os seguintes princípios:

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde;

b)  Gratuidade  de  assistência,  sendo  vedada  a  cobrança  de  quaisquer  valores  a

usuários ou seus representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança

indevida feita por seu empregado ou preposto;

c) Fornecimento gratuito de medicamentos aos usuários em atendimento, mediante

prescrição  do  profissional  médico  responsável  pelo  atendimento  em  questão,

conforme descrito no Plano de Acesso e Uso Racional de Medicamentos;

d) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer

espécie;

e) Direito de informação sobre sua saúde às pessoas assistidas;
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f) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua

utilização pelo usuário;

g) Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos

de modo adequado e eficaz;

h) Direitos e deveres dos usuários da saúde;

i) Organização do Sistema Único de Saúde e em especial da UPA;

j) Gestão no SUS;

k) Planejamento no SUS;

l) Participação social;

m) Participação complementar;

n) Sistemas de informação;

o) Auditoria, controle e avaliação;

p) Programação visual padronizada das unidades de saúde do SUS.

Localização e abrangência de atendimento

Quadro 7 - Localização Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H Marataízes

NOME CNES ENDEREÇO

UPA 24h 

Dr. Annis Nahsenn 0057835
Avenida Heráclito Marques Marvila S/N,

Cidade Nova, Marataízes – ES

A UPA 24H Marataízes é destinada ao atendimento médico e de enfermagem de

pacientes em situações diversas de saúde, contemplando todas as faixas etárias,

ininterruptamente.

Memorial Descritivo e Estrutura Física da UPA 24H 

Serão apresentados através deste capítulo o memorial descritivo de atividades de

todos  os  ambientes  com  suas  funções  que  compõem  a  UNIDADE  DE  PRONTO
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ATENDIMENTO – UPA24h MARATAÍZES. Através deste, busca-se demonstrar cada

ambiente e sua funcionalidade.

Esta  descrição  está  dividida  por  setores,  igualmente  encontrado  no  Projeto

Arquitetônico.

O Programa arquitetônico atende o mínimo para elaboração de Unidades de Pronto

Atendimento  –  Porte  III,  assim  como  a  listagem  de  equipamentos  mínimos

necessários.

Atribuição  da  Unidade  de  Pronto  Atendimento  –  UPA:  Atenção  às

Urgências.

 Acolher os pacientes e seus familiares sempre que busquem socorro na UPA;

 Realizar classificação de risco e garantir atendimento ordenado de acordo com

o grau de sofrimento do paciente ou a gravidade do caso;

 Realizar consultas médicas em regime de pronto atendimento aos casos de

menor gravidade;

 Realizar o primeiro atendimento e estabilização dos pacientes graves para que

possam ser transferidos a serviço de maior porte;

 Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados

aos casos críticos ou de maior gravidade;

 Prestar  apoio  diagnóstico  (realização  de  Raios-X,  exames  laboratoriais,

eletrocardiograma) e terapêutico 24h;

 Manter em observação, por período de até 24h os pacientes que necessitem

desse tempo para elucidação diagnosticam e/ou estabilização clínica;

 Encaminhar para internação em uma unidade hospitalar os pacientes que não

tiverem suas queixas resolvidas em até 24h de observação.

Setor de Pronto Atendimento:

 Recepção  e  Espera  para  público  e  pacientes:  Recepciona,  registra,  faz

marcação de consultas e controla a entrada e a saída dos pacientes, bem

como  acomoda  as  pessoas  enquanto  aguardam  ser  atendida,  conta  com
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balcão de atendimento, cadeiras, cesto de lixo, quadro de avisos, longarinas e

ar-condicionado. Prevê área para portador de necessidades especiais, tanto no

balcão  de  atendimento,  quanto  ao  lado  das  longarinas  na  espera.  Na

circulação próxima aos sanitários há bebedouro;

 Guarda cadeira de rodas: Local para guarda de cadeira de rodas;

 Arquivo  médico:  Local  onde  ficam  arquivados  os  prontuários  do  pronto

atendimento por até 7 anos, com arquivo tipo gaveta e estantes moduladas

abertas;

 I.S.  Pacientes Feminino: Sanitário destinado a pacientes do sexo feminino,

com bacias sanitárias separadas por divisórias e bancada com lavatórios;

 I.S. Pacientes Masculino: Sanitário destinado a pacientes do sexo masculino,

com bacias  sanitárias  e  mictórios  separados  por  divisórias  e  bancada com

lavatórios;

 I.S. PNE: Sanitário adaptado para portadores de necessidades especiais, com

pia, bacia sanitária e porta apropriadas;

 DML:  Provido  de  tanque  com  água  fria,  para  higienização  dos

materiais/utensílios  de  limpeza  e  conta  com  armário  com  chave  para

armazenagem de produtos/materiais/utensílios de limpeza;

 Classificação de Riscos: É realizada a classificação do risco por meio de análise

e  exames  físicos:  verificação  da  pressão  arterial,  temperatura,  frequência

cardíaca, frequência respiratória, peso e altura para o encaminhamento dos

pacientes para o atendimento devido, conta com mesa tipo escritório com

gavetas, cadeiras, computador, mesa de exames, escada com dois degraus,

lavatório  para  mãos,  balanças,  balde  cilíndrico  porta  detritos  com  pedal,

armário, mesa auxiliar para instrumental, instrumentais e ar-condicionado;

 Atendimento Social: Realiza consultas para avaliação social do paciente antes

de  ser  encaminhado  para  tratamento  e  presta  atendimento  social  aos

acompanhantes quando se faz necessário, conta com sala composta por mesa

com cadeiras,  computador,  impressora,  lavatório  de  mãos,  balde  cilíndrico

porta detritos com pedal, cesto de lixo e ar-condicionado;
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 Consultórios  Médicos:  Salas  onde  são  realizadas  as  consultas  médicas  da

escala diária e conta com mesa tipo escritório com gavetas, cadeiras, mesa de

exames, escada com dois degraus, lavatório para mãos, balde cilíndrico porta

detritos com pedal, armário, negatoscópio e ar-condicionado;

 Consultório  odontológico:  Sala  onde  são  realizadas  as  consultas  e

procedimentos odontológicos básicos, possuem equipamentos odontológicos,

cadeira de procedimentos odontológicos,  mesa tipo escritório com gavetas,

cadeiras, mesa de exames, escada com dois degraus, biombo, lavatório para

mãos, balde cilíndrico porta detritos com pedal, armário e ar-condicionado;

 DML:  Provido  de  tanque  com  água  fria,  para  higienização  dos

materiais/utensílios de limpeza, de armário com chave para armazenagem de

produtos/materiais/utensílios de limpeza e de carro de limpeza.

Setor de Atendimento de Urgência/Emergência:

 Área  Externa  para  Desembarque  de  Ambulância  e  Carro  Funerário:  Local

destinado ao desembarque de ambulância  e carro funerário.  Local  coberto

com acesso  a  Sala  de  Urgência  e  Emergência  e  a  Guarda  Temporária  de

Cadáver;

 Posto Policial: Tem por finalidade realizar a notificação policial dos casos de

acidente e violência. Locado estrategicamente próximo ao Setor de Urgência e

de Pronto  Atendimento,  que é o local  com maior  risco  de  conflitos.  Deve

contar com mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços e

ar-condicionado;

 I.S.: Sanitário do posto policial, com acesso direto e particular ao mesmo;

 Guardar Macas: Local onde ficam depositadas macas e cadeiras de rodas;

 DML:  Provido  de  tanque  com  água  fria,  para  higienização  dos

materiais/utensílios de limpeza e com armário com chave para armazenagem

de produtos/materiais/utensílios de limpeza;
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 Guarda Temporária de Cadáver: Destinado a guarda temporária de cadáver.

com  balde  cilíndrico  porta  detritos  com  pedal,  carro  para  transporte  de

cadáver e ar-condicionado;

 Sala de Urgência e Emergência/Posto de Serviços e Enfermagem: Neste local

são realizados o atendimento de urgência clínica e/ou cirúrgica de adultos e

crianças, com capacidade de atendimento simultâneo à 04 pacientes;

Quanto ao Posto de Serviços e Enfermagem é uma área destinada aos profissionais

de enfermagem e médicos,  para execução e registro dos procedimentos técnicos

relativos  aos  pacientes.  Local  onde  se  realiza  a  prescrição  médica,  registro  dos

procedimentos nos prontuários dos pacientes, apoio aos pacientes em observação,

informações  aos  acompanhantes  e  preparação  de  medicação  pela  equipe  de

enfermagem,  conforme  prescrição  médica.  Lembrando  que  os  medicamentos

utilizados  na primeira abordagem do paciente grave estão disponíveis  na própria

sala.

Provido de quatro leitos separados por biombo, escada com dois degraus, suporte de

soro de chão, suporte de hamper, banqueta giratória, balde cilíndrico porta detritos

com pedal, refletor parabólico de luz fria, esfigmomanômetro de pedestal, mesa de

mayo, mesa auxiliar para instrumental, instrumentais, régua de gases (dois pontos

de oxigênio, vácuo clinico e ar comprimido), bancada com pia, pia de escovação,

armário,  armário  para  medicamentos,  negatoscópio,  carro  de  emergência  e  ar-

condicionado.

Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico:

 Espera  para  público  e  pacientes:  Local  destinado  a  acomodar  as  pessoas

enquanto  aguardam  ser  atendidas.  É  composta  por  longarinas  e  ar-

condicionado;

 Sala de ECG - Eletrocardiografia: Sala onde são realizados exames mediante

registro  das  correntes  elétricas  produzidas  no  músculo  cardíaco  utilizando

eletrocardiógrafo. Possui mesa de exames, escada com dois degraus, suporte

de  soro  de  chão,  eletrocargiógrafo,  mesa  auxiliar,  esfigmomanômetro  de
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pedestal,  bancada com cuba,  banqueta giratória,  cabideiro,  balde cilíndrico

porta detritos com pedal e ar-condicionado;

 Sutura/Curativo:  Sala  que realiza  procedimentos  desde curativos  simples  a

desbridamento. Realiza suturas. É composta de mesa de exames, escada com

dois  degraus,  régua  de  gases  (ponto  de  oxigênio),  suporte  para  hamper,

suporte de soro de chão, braçadeira de injeção, refletor parabólico de luz fria,

bancada de apoio com pia,  mesa auxiliar  para  instrumental,  instrumentais

cirúrgicos,  carro  de  curativos,  banqueta  giratória,  armário,  balde  cilíndrico

porta detritos com pedal e ar-condicionado;

 Gesso (imobilização/ fratura): São realizados procedimentos de gesso, tala de

imobilização  em  fraturas.  Conta  com  mesa  de  exames,  escada  com  dois

degraus, bancada de apoio com cuba, armário, carro de curativos, suporte

para hamper, braçadeira de injeção, cadeira de rodas, suporte de soro de

chão,  mesa  auxiliar  para  instrumental,  instrumentais  cirúrgicos,  banqueta

giratória, balde cilíndrico porta detritos com pedal e ar-condicionado;

 Inalação:  Local  onde  são  realizadas  inalações  em  crianças  e  adultos  que

necessitem. Deve contar com poltrona com régua de gases (oxigênio e vácuo,

ponto de ar comprimido) sendo que uma delas é destinada a portador de

necessidades  especiais,  armário,  relógio  de  parede,  bancada  com  cuba,

suporte  de  soro  de  chão,  balde  cilíndrico  porta  detritos  com pedal  e  ar-

condicionado;

 Sala  de aplicação de  medicamentos/reidratação:  Local  onde são  realizadas

aplicação  de  medicamentos  intravenosos  rápidos,  reidratação  oral  ou

intravenosa.  Conta  com  poltronas  e  régua  de  gases  (oxigênio  e  ar

comprimido), suporte de soro de chão, braçadeira de injeção, uma cadeira,

armário, balde cilíndrico porta detritos com pedal, bancada com duas cubas,

banqueta giratória e ar-condicionado;

 Sala de Exames da Radiologia - Geral: Local onde são realizados os exames de

Raio-X. O ambiente possui proteção radiológica com baritagem. Conta com

aparelho de raio-x fixo, escada com dois degraus, régua de gases (oxigênio e
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vácuo clinico), biombo plumbífero, avental plumbífero, suporte para hamper,

suporte de soro de chão, banqueta giratória, balde cilíndrico porta detritos

com pedal, armário e ar-condicionado. O ambiente conta também com uma

divisão para servir como área de comando, visando monitorar e comandar a

atividade realizada na sala de Raio-X. Como necessita de intercomunicação

visual  com  a  sala  de  Raio-X,  o  ambiente  contém  um  visor  plumbífero,

revestido  em  chumbo,  usado  para  proteção  do  profissional  durante  a

manipulação de fontes radioativas em uso. Esse espaço possui mesa e cadeira

giratória com braços;

 Arquivo de chapas: Local onde são armazenados os filmes e chapas. Conte

com armário. 

 Sala  de  Laboratório:  Local  destinado  a  análise  de  exames  laboratoriais

coletados  nos  setores  da  UPA.  Possui  bancada  com  cuba,  bancada  para

equipamento  de  leitura  de  exames,  armário,  cadeira  com,  balde  cilíndrico

porta detritos com pedal e ar-condicionado.

Setor de Observação:

 Quartos Isolamento: Local destinado a isolar pacientes em casos onde houver

a  necessidade  de  separação  do  paciente  devido  a  situações  específicas

(comportamental) e para o isolamento de pacientes suspeitos ou portadores

de  doenças  transmissíveis  ou  proteger  pacientes  altamente  suscetíveis

(imunodeprimidos ou imunosuprimidos). Possui  cama hospitalar fawler com

colchão,  escada  com  dois  degraus,  mesa  de  cabeceira,  régua  de  gases

(oxigênio, vácuo clinico e ar comprimido), mesa para refeição, suporte de soro

de chão, lavatório, balde cilíndrico porta detritos com pedal, equipamentos e

carrinho e de emergência e ar condicionado, possui banheiros privativos;

 I.S. PNE: Banheiro com acesso direto e particular ao Quarto de isolamento,

adaptado a portadores de necessidades especiais. Possui pia, bacia sanitária,

chuveiro, banco para banho e barras de apoio. Observação Pediatria: Local

destinado a acomodar pacientes que necessitem ficar sob supervisão médica
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ou de enfermagem para fins de diagnóstico ou terapêutico. Sala separada por

biombos,  destinada  a  pacientes  pediátricos  de  ambos  os  sexos.  Ambiente

provido  de  lavatórios  para  higienização  das  mãos,  armário,  carro  de

emergência, suporte de hamper, balde cilíndrico porta detritos com pedal e ar-

condicionado;

Conta com camas hospitalares fawler com colchão, escada com dois degraus,

mesa de cabeceira, poltrona ou cadeira para acompanhante, suporte de soro

de chão, mesa para refeição, balde cilíndrico porta detritos com pedal e régua

de gases (oxigênio, vácuo clínico e ar comprimido);

Conta também com berço hospitalar com colchão, mesa de cabeceira, cadeira

para acompanhante, suporte de soro de chão, mesa de refeição, suporte de

hamper,  carro  de  emergência,  balde  cilíndrico  porta  detritos  com pedal  e

régua de gases (oxigênio, vácuo clínico e ar comprimido);

 I.S.  PNE Observação  Pediatria:  Banheiro  com acesso  direto  e  particular  a

Observação, adaptado a portadores de necessidades especiais. Conta com pia,

bacia sanitária, chuveiro, banco para banho e barras de apoio;

 Posto de Serviço e Enfermagem Observação Pediatria: Local onde se realiza a

prescrição médica, registro dos procedimentos nos prontuários dos pacientes,

apoio  aos  pacientes  em  observação,  informações  aos  acompanhantes  e

preparação de medicação pela equipe de enfermagem, conforme prescrição

médica. Composta por balcão de atendimento, banquetas giratórias, cadeiras,

bancada de apoio com duas cubas, geladeira, carro de curativos, braçadeira

de injeção, esfigmomanômetro, balde cilíndrico porta detritos com pedal e ar-

condicionado;

 Observação  Adulta  (Masculino  e  Feminino):  Local  destinado  a  acomodar

pacientes que necessitem ficar sob supervisão médica ou de enfermagem para

fins de diagnóstico ou terapêutico. Sala separada por biombos, destinada a

pacientes adultos de ambos os sexos. Ambiente provido de lavatórios para

higienização das mãos, armário,  carro de emergência,  suporte de hamper,

balde cilíndrico porta detritos com pedal e ar-condicionado;
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Conta com camas hospitalares fawler com colchão, escada com dois degraus,

mesa de cabeceira, poltrona ou cadeira para acompanhante, suporte de soro

de chão, mesa para refeição, balde cilíndrico porta detritos com pedal e régua

de gases (oxigênio, vácuo clínico e ar comprimido);

 I.S.  PNE Observação Adulta  (Masculino e Feminino):  Banheiro com acesso

direto  e  particular  a  Observação,  adaptado  a  portadores  de  necessidades

especiais. Conta com pia, bacia sanitária, chuveiro, banco para banho e barras

de apoio;

 Posto de Serviço e Enfermagem Observação Adulta: Local onde se realiza a

prescrição médica, registro dos procedimentos nos prontuários dos pacientes,

apoio  aos  pacientes  em  observação,  informações  aos  acompanhantes  e

preparação de medicação pela equipe de enfermagem, conforme prescrição

medica. Composta por balcão de atendimento com computador e impressora,

banquetas giratórias, cadeiras, bancada de apoio com duas cubas, braçadeira

de injeção, esfigmomanômetro, balde cilíndrico porta detritos com pedal e ar

condicionado;

 DML:  Ambiente  destinado  a  guarda  de  utensílios  e  materiais  de  limpeza,

dotado de tanque de lavagem e armário.

Apoio Administrativo:

 Sala da Direção: Local destinado a direção do pronto atendimento, visto que

neste local é executado o trabalho de administrar o funcionamento do pronto

atendimento,  como plantões,  gerencia  de  materiais.  Conta  com mesa tipo

escritório  com  gavetas,  cadeiras,  cesto  de  lixo,  mesa  com  computador,

armário e ar-condicionado;

 Sala Administrativa/Informática/Controle de ponto, protocolo: É uma grande

sala  subdividida  em  áreas  internas  destinada  à  todas  as  atividades

administrativas no mesmo ambiente. Conta com mesas tipo escritório com

gavetas, cadeiras giratórias com braços, computador, impressora, arquivo tipo
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gaveta, armário, estante, quadro de avisos, relógio de parede, cesto de lixo e

ar-condicionado.

Apoio Técnico e Logístico:

 Farmácia:  Local  onde  se  programam,  recebem,  estocam,  controlam  e

distribuem medicamento e afins. Contemplam todos os medicamentos usados

na  primeira  abordagem  dos  pacientes  graves,  sintomáticos  e  outros

medicamentos  necessários  à  manutenção  de  tratamento  das  patologias

crônicas mais frequentes, uma vez que alguns pacientes podem permanecer

nestas unidades por um período de até 24 horas ou, excepcionalmente, por

mais tempo se houver dificuldade para internação hospitalar. A grade mínima

de medicamentos esta descrita no ANEXO II deste documento;

A dispensação de medicamentos é realizada na farmácia e alguns específicos

em armários na sala de urgência e emergência (Carrinho de Emergência) /

posto  de  serviços  e  enfermagem.  Conta  com bancada,  quadro  de  avisos,

geladeira, mesa com computador, impressora, cadeira, arquivo tipo gaveta,

cesto de lixo, armário, pallet pequeno para soro, escada com degraus, estante

modulada aberta e ar-condicionado;

 Copa: Local  onde são oferecidas condições de lanches e refeições para os

funcionários. Conta com bancada com pia, micro-ondas, geladeira, armário,

balde cilíndrico porta detritos com pedal;

 Refeitório  para funcionários:  Espaço para alimentação dos  funcionários,  de

fácil  acesso  e  restrito  a  eles.  Conta  com mesas  para  refeitório,  cadeiras,

lavatório de mãos, cesto de lixo e ar-condicionado;

 Sala  de  guarda  e  preparo  de  equipamentos  e  material:  Local  destinado a

guarda e preparo de equipamentos e materiais. Composto de bancada com

pia, estantes e ar-condicionado;

 Sala  de  armazenamento  e  distribuição  de  materiais  esterilizados  e  roupas

limpas:  Local  destinado  ao  armazenamento  e  distribuição  de  materiais
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esterilizados. Composto de escada com degraus, estante modulada fechada,

quadro de avisos, carro para transporte e ar-condicionado;

 Sala de Utilidades: Local destinado a receber o material sujo e o encaminhar

para o Centro de Material e Esterilização. Composto de bancada com pia, pia

de despejo, banqueta, quadro de avisos, suporte de hamper, armário, mesa

auxiliar, carro fechado para transporte de material, carro para transporte de

detritos, carro para transporte de roupa suja, balde cilíndrico porta detritos

com pedal, exaustor e ar-condicionado;

 Almoxarifado: Destinado ao recebimento, controle, guarda e distribuição de

equipamentos,  mobiliário  e  utensílios.  Possui  estante  modulada  aberta,

pallets, cesto de lixo e escada com degraus;

 DML:  Ambiente  destinado  a  guarda  de  utensílios  e  materiais  de  limpeza,

dotado de tanque de lavagem e armário;

 Quarto de plantão para funcionários feminino: Destinado a equipe médica e

de enfermagem, do sexo feminino, para o descanso durante o plantão. Conta

com camas, armário com divisórias, cesto de lixo e ar-condicionado;

 Quarto de plantão para funcionários masculino: Destinado a equipe médica e

de  enfermagem,  do  sexo  masculino,  para  o  descanso  durante  o  plantão.

Conta com camas, armário com divisórias, cesto de lixo e ar-condicionado;

 Sala de Estar para funcionários: Local para o descanso dos funcionários no

horário de intervalo entre plantões ou no horário do almoço. Possui cadeiras,

quadro de avisos e ar-condicionado;

 Vestiário/Sanitário Central para funcionários (masculino e feminino): Ambiente

destinado  à  higienização  e  guarda  de  pertences  de  funcionários  do

estabelecimento.  Conta  com  bancada  com  lavatórios,  bacia  sanitária  e

chuveiro separados por divisória, quadro de avisos, armário e cesto de lixo;

 Armazenamento  Temporário  de  Resíduos  Sólidos:  Ambiente  onde  ficará  a

guarda temporária  de recipientes contendo resíduos de serviços de saúde.

Este ambiente visa agilizar a coleta de resíduos e otimizar o deslocamento
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entre os pontos produtores e o ponto destinado à apresentação para coleta

externa. Conta com carro para transporte, ponto de água fria e ralo;

 Abrigo de gases: Ambiente destinado à locação e à instalação dos cilindros de

gases:  abrigo  de  vácuo,  abrigo  de  oxigênio  medicinal  e  abrigo  de  ar

comprimido medicinal;

 Abrigo gerador de energia: Ambiente destinado ao gerador de energia;

 Abrigo  de  resíduos:  São  divididos  em  resíduos  comuns  e  resíduo

biológico/contaminado. Os resíduos sólidos comuns são coletados pelo serviço

público de coleta de lixo. Os resíduos sólidos biológicos serão coletados pela

terceirizada. Conta com torneira de jardim com bico para mangueira e ralo

linear com tampa removível sifonado;

 Climatização: O projeto está de acordo com a RDC50/02 – ANVISA e demais

legislações,  tais  como a portaria  GM/MS 3523/98, ABNT NBR 6401- Sobre

Instalações  centrais  de  ar-condicionado  para  conforto,  RE-ANVISA,  Nº

09/2003, NOTA TÉCNICA da ANVISA de 16/04/2009 – Sobre aparelhos de ar

condicionado em estabelecimentos assistenciais de saúde.

Relação de Setores e Equipamentos da UPA 24H

Pronto Atendimento

Quanti

dade
Área de recepção e espera para público / pacientes 1
Bebedouro 2
Balcão de atendimento 1
Mesa de escritório 2
Mesa de escritório 3
Armário Alto 4
Gaveteiro Volante 2
Cadeira giratória com braço 4
Balde com pedal plastico 40 litros 1
Balde com pedal inox 12 litros 4
Quadro de avisos 2
Computador 4
Longarina 3 Lugares 30
TV 2
Sala de Classificação de Risco 2
Computador 2
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Armário Alto 1
Balde com pedal plastico 20 litros 2
Poltrona Diretor Giratória 2
Cadeira fixa sem braço 2
Gaveteiro Volante 2
Balança adulto 2
Balança pediátrica 2
Escada 2 degraus 1
Esfigmomanômetro adulto 1
Esfigmomanômetro infantil 1
Estetoscópio adulto 4
Estetoscópio infantil 1
Mesa Mayo 1
Mesa de escritório 1
Maca Exames MDF com Gavetas 1
Termômetro clinico de têmpora 3
Medidor de sinais vitais destinados a triagem 2
Consultórios Médicos 5
Armário Alto 5
Balança adulto 3
Balança pediátrica 2
Balde com pedal inox 12 litros 4
Biombo 4
Cadeira fixa sem braço 8
Poltrona Diretor Giratória 5
Escada 2 degraus 5
Detector fetal 1
Esfigmomanômetro adulto 5
Esfigmomanômetro infantil 2
Estetoscópio adulto 5
Estetoscópio infantil 2
Lanterna clínica 5
Mesa de escritório 5
Maca Exames MDF com Gavetas 5
Negatoscópio 1 corpo 5
Oto - oftalmoscópio 5
Gaveteiro Volante 5
Sala para Exame Diferenciado (odontologia) 1
Armário Alto 2
Balde com pedal plastico 40 litros 2
Poltrona Diretor Giratória 1
Cadeira fixa sem braço 1
Mesa de escritório 1
Cadeira odontológica completa 1
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Mocho 1
Compressor odontológico 1
Amalgamadores 1
Fotopolimerizadores 1
Sala de Atendimento Social 1
Cadeira fixa sem braço 2
Poltrona Diretor Giratória 1
Balde com pedal inox 12 litros 1
Computador 1
Mesa de escritório 1
Gaveteiro Volante 1
Armário Alto 1
Posto de Enfermagem - Inalação / Medicação 1
Aspirador portátil 1
Armário Alto 1
Gaveteiro Volante 2
Armário Alto 2
Balde com pedal plastico 40 litros 4
Mesa de escritório 1
Mesa Mayo 3
Mocho 2
Cadeira de rodas 2
Poltrona Diretor Giratória 2
Cadeira giratória com braço 3
Carro de curativo 1
Lanterna clínica 2
Termômetro clinico de têmpora 2
Comadre 8
Esfigmomanômetro adulto 2
Esfigmomanômetro infantil 2
Estetoscópio adulto 4
Estetoscópio infantil 1
Oxímetro portátil 1
Papagaio 8
Sala de inalação Coletiva 1
Balde com pedal plastico 20 litros 2
Cadeira fixa sem braço 6
Kit micronebulização adulto 30
Kit micronebulização infantil 30
Sala de aplicação de medicação / reidratação (pacientes em 

poltronas) 1
Balde com pedal plastico 20 litros 2
Biombo 4
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Cadeira fixa sem braço 2
Suporte de soro 14
Poltrona para medicação 14
Sala de Sutura/Curativos 1
Armário Alto 2
Mesa Mayo 1
Hamper hospitalar em inox 3
Pia de escovação 1
Balde com pedal plastico 40 litros 1
Banqueta giratória/mocho 1
Escada 2 degraus 1
Maca Fixa Inox 1
Foco refletor ambulatorial 2
Suporte para braço injeção 3
Suporte de soro 1
Carro de curativo 1
Sala de Gesso / Imobilização de Fraturas 1
Mesa Mayo 1
Suporte de soro 1
Suporte para braço injeção 6
Armário vitrine 1
Balde com pedal plastico 40 litros 1
Banqueta giratória/mocho 1
Carro de curativo 1
Escada 2 degraus 1
Hamper hospitalar em inox 1
Maca Fixa Inox 2
Serra elétrica p/ cortar gesso 1
Radiologia 1
Laboratório de Processamento 1
Processadora de filmes 1
Digitalizador de Imagens 1
Passa chassi 1
Balde com pedal inox 12 litros 1
Cadeira giratória com braço 1
Sala de Exames da Radiologia - Geral 1
Avental plumbífero 1
Negatoscópio 1 corpo 1
Protetor de tireóide 1
Aparelho de Raios x até 800 MA 1
Armário Alto 1
Hamper hospitalar em inox 1
Suporte de soro 1
Balde com pedal plastico 40 litros 1
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Escada 2 degraus 1
Banqueta giratória 1
Arquivos de Chapas 1
Gaveteiro Volante 1
Armário Alto 1
Sala de Coleta de Material (Laboratório) 1
Câmara conservação imunobiológico 2
Mesa Mayo 1
Balde com pedal plastico 40 litros 1
Armário Alto 1
Cadeira de coleta sangue 2
Suporte para braço injeção 6
Armário vitrine 1
Sala de Armazenagem, Distribuição de Materiais Esterilizados 1
Armário Alto 2
Escada 2 degraus 1
Quadro de avisos 1
Armário Estante de Ferro 2
Área de Distribuição (Farmácia) 1
Mesa de escritório 2
Poltrona Diretor Giratória 2
Balde com pedal plastico 40 litros 1
Armário Estante de Ferro 3
Geladeira 1
Armário vitrine 3
Computador 1
Impressora Multifuncional 1
Armário Alto 2
Sala de Eletrocardiografia - ECG 1
Eletrocardiógrafo 1
Computador 1
Esfigmomanômetro adulto 1
Estetoscópio adulto 1
Mesa Mayo 1
Armário Alto 1
Balde com pedal plastico 40 litros 1
Mesa de escritório 1
Cadeira giratória com braço 1
Escada 2 degraus 1
Maca Fixa Inox 1
Suporte de soro 1
Sala de Urgência 1
Reanimador Manual Adulto 4
Reanimador Manual Infantil 4
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Reanimador Manual Neonatal 4
Oxímetro portátil 3
Aspirador portátil 3
Balde com pedal plastico 40 litros 4
Armário Alto 4
Armário vitrine 2
Mesa Mayo 4
Banqueta giratória 2
Colar cervical (Kit com 5 tamanhos) 2
Cortina Hospitalar 4
Bomba de infusão 10
Desfibrilador/cardioversor com monitor multiparâmetro e marcapasso 2
Monitorização de ECG e SPO2 - 04 monitores remotos 1
Carro de urgência 2
Detector fetal 1
Eletrocardiógrafo portátil 1
Escada 2 degraus 4
Esfigmomanômetro adulto 4
Estetoscópio adulto 4
Estetoscópio Infantil 2
Hamper hospitalar em inox 3
Lanterna clínica 1
Laringoscópio com kit adulto e infantil 2
Maca com grades removíveis e rodas com travas 4
Monitor multiparâmetros adulto, infantil e neonatal ( PNI, ECG e 

Oximetria) 4
Negatoscópio 1 corpo 1
Foco refletor ambulatorial 2
Suporte de soro 8
Ventilador eletrônico microprocessado (pressão e volume) adulto/infantil 

com Traquéias adulto, infantil e neonatal 4
Balde com pedal plastico 20 litros 1
Banqueta giratória 1
Cadeira de rodas 1
Lavatório 1
Maca de transporte 1
Poltrona Diretor Giratória 2
Cadeira giratória com braço 2
Mesa de escritório 1
Computador 1
Impressora Multifuncional 1
Sala de Observação 2
Observação Feminina e Pediátrica 1
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Poltrona para medicação 8
Frigobar Medicamentos 1
Negatoscópio 1 corpo 1
Cama Fowler (eletrica/mecanica) com grades, cabeceiras e peneiras 

móveis, com colchão 6
Berço Fowler 3
Escada 2 degraus 6
Mesa Mayo 4
Mesa de refeição 6
Carro de urgência 1
Desfibrilador/cardioversor com monitor multiparâmetro e marcapasso 1
Laringoscópio com kit adulto 1
Conjunto de ressucitador manual kit adulto 2
Biombo 4
Hamper hospitalar em inox 2
Balde com pedal plastico 40 litros 6
Suporte de soro 6
Armário Alto 2
Armário Alto 1
Armário vitrine 2
Mesa de escritório 2
Cadeira giratória com braço 2
Poltrona Diretor Giratória 2
Cadeira fixa sem braço 4
Computador 2
Impressora Multifuncional 1
Observação Maculina 1
Negatoscópio 1 corpo 1
Mesa de escritório 1
Poltrona Diretor Giratória 2
Cadeira giratória com braço 2
Carro de urgência 1
Desfibrilador/cardioversor com monitor multiparâmetro e marcapasso 2
Laringoscópio com kit infantil 1
Conjunto de ressucitador manual kit neonatal 2
Conjunto de ressucitador manual kit pediátrico 2
Balde com pedal plastico 40 litros 2
Biombo 3
Hamper hospitalar em inox 1
Cama Fowler (eletrica/mecanica) com grades, cabeceiras e peneiras 

móveis, com colchão 4
Escada 2 degraus 4
Armário Alto 2
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Armário Alto 1
Armário vitrine 1
Mesa de refeição 4
Cadeira fixa sem braço 4
Suporte de soro 8
Isolamento 2
Biombo 2
Reanimador Manual Adulto 2
Reanimador Manual Infantil 2
Oxímetro portátil 2
Aspirador portátil 2
Desfibrilador/cardioversor com monitor multiparâmetro e marcapasso 1
Carro de urgência 2
Ventilador eletrônico microprocessado (pressão e volume) adulto/infantil 

com Traquéias adulto, infantil e neonatal 2
Cama Fowler (eletrica/mecanica) com grades, cabeceiras e peneiras 

móveis, com colchão 2
Escada 2 degraus 2
Balde com pedal plastico 20 litros 2
Mesa de refeição 2
Cadeira fixa sem braço 2
Suporte de soro 2
Sala de utilidades, lavagem e descontaminação dos materiais e 

Roupa Suja (Expurgo) 1
Armário Alto 1
Carro fechado para transporte de material 2
Quadro de avisos 1
Balde com pedal plastico 40 litros 1
Mesa Mayo 2
Hamper hospitalar em inox 2
CME - Esterilização 1
Seladora papel grau-cirúrgico 3
Armário Estante de Ferro 3
Lavadora Ultrassonica 1
Carro fechado para transporte de material 8
Autoclave 2
Armário Alto 1
Cadeira giratória com braço 2
Balde com pedal plastico 20 litros 2
Mesa de escritório 1
Área para guarda de macas e cadeiras de rodas 1
Maca de transporte 4
Cadeira de rodas 2
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Prancha longa adulto 4
Prancha longa pediátrico 2
Depósito de Material de Limpeza com Tanque (DML) 1
Armário aço material de limpeza 2
Carro funcional de limpeza 4
Almoxarifado 1
Balde com pedal inox 12 litros 1
Poltrona Diretor Giratória 1
Armário Estante de Ferro 3
Sala de Guarda de Cadáveres (temporária) 1
Balde com pedal plastico 40 litros 1
Maca Cadáver 4
Sala para Equipamentos de Geração de Energia Elétrica 

Alternativa 1
Gerador 1
Quarto de Plantão para Funcionário Fem. 2
Armário Alto 1
Cama 4
Balde com pedal plastico 40 litros 1
Cadeira fixa sem braço 1
Quarto de Plantão para Funcionário Masc. 2
Armário Alto 1
Cama 4
Balde com pedal inox 12 litros 2
Cadeira fixa sem braço 1
Sala de Estar para Funcionários ( p/ 8 pessoas) 1
Quadro de avisos 1
Bebedouro 1
Balde com pedal inox 12 litros 2
Cadeira fixa sem braço 2
Mesa de escritório 1
Poltrona Diretor Giratória 3
Vestiário Central para Funcionários - Masculino 1
Balde com pedal inox 12 litros 2
Armário vestiário fechado com divisórias aproximadamente 12 divisórias 

cada 3
Quadro de Avisos 1
Vestiário Central para Funcionários - Feminino 1
Balde com pedal inox 12 litros 2
Armário vestiário fechado com divisórias aproximadamente 12 divisórias 

cada 3
Quadro de Avisos 1
Refeitório dos Funcionários 1
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Bebedouro 1
Balde com pedal plastico 40 litros 2
Mesa para refeitório 1
Fogão 4 bocas 1
Cadeira fixa sem braço 6
Geladeira 1
Microondas 1
Liquidificador 1
Balde com pedal plastico 40 litros 2
Armário Alto 2
Sala de Armazenamento Temporário de Resíduos 1
Container lixo 1000 litros 6
Apoio Administrativo 4
Sala de Direção 1
Armário Alto 1
Mesa de escritório 1
Cadeira fixa sem braço 2
Poltrona Diretor Giratória 1
Balde com pedal inox 12 litros 2
Gaveteiro Volante 1
Computador 1
Sala Administrativa / Informática / Controle de ponto 1
Armário Alto 3
Gaveteiro Volante 3
Armário Baixo 2
Poltrona Diretor Giratória 5
Cadeira fixa sem braço 2
Balde com pedal inox 12 litros 5
Computador 5
Impressora Multifuncional 1
Mesa de escritório 5
Quadro de avisos 1
Arquivo Médico 1
Armário Estante de Ferro 2
Posto Policial 1
Cadeira giratória com braço 2
Balde com pedal inox 12 litros 1
Mesa de escritório 1

Estatística de Atendimentos

Seguem números de atendimentos apurados até 31.01.2021, relacionados ao 1º e 2º

Quadrimestre de 2020:
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Atendimento Geral:

Meses Público Total Turno Total

Janeiro
Adulto 6872 Diurno 6501

Infantil 2071 Noturno 2442

Fevereiro
Adulto 6040 Diurno 5718

Infantil 1601 Noturno 1923

Março
Adulto 5077 Diurno 5119

Infantil 1707 Noturno 1665

Abril
Adulto 3167 Diurno 2826

Infantil 567 Noturno 908

Maio
Adulto 2392 Diurno 1920

Infantil 190 Noturno 662

Junho
Adulto 1956 Diurno 1592

Infantil 162 Noturno 526

Julho
Adulto 2424 Diurno 2034

Infantil 279 Noturno 669

Agosto
Adulto 3412 Diurno 2966

Infantil 400 Noturno 846

Total Adulto 31340 Total Diurno 28676

Total Infantil 6977 Total Noturno 9641

Total Geral 38317

Atendimentos por Classificação de Risco:

Classificação de

Risco

Janeir

o

Fevereir

o

Març

o

Abri

l
Maio

Junh

o
Julho

Agost

o
Total

Atendimento 

Imediato
21 27 27 22 17 14 16 21 165

Atendimento em até 975 904 906 483 336 300 358 407 4669
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20min.
Atendimento em  até

02hs.
5308 4483 3991 2019 1273 1145 1609 2389 22217

Atendimento em até 

03hs / PSF.
1199 681 540 351 164 225 399 755 4314

Total 7503 6095 5464
287

5
1790 1684 2382 3572 31365

Por tipo de Atendimentos e condutas:

Descrição do

Procedimento

Janeir

o

Feverei

ro

Març

o
Abril Maio

Junh

o

Julh

o

Agost

o
Total

Atendimento de Urgência

em Atenção Especializada
21 27 27 22 17 14 16 21 165

Em

Observaç

ão

C/ Isolamento 0 2 12 13 717 548 660 902 2854

S/ Isolamento 2080 1819 1432 869 41 30 33 19 6323

Atendimento C/Medicação 2598 4415 3876 1979 891 733 931 1491
1691

4

Atendimento S/Medicação 5155 2362 1899 1255 1436 1169 1584 2041
1690

1
Excisão de Lesão e ou

Sutura de Ferimento
75 57 42 46 29 47 34 35 365

Imobilização Provisória 119 80 63 76 24 19 19 29 429

Incisão e Drenagem  de

Abcesso
16 9 6 11 1 5 2 4 54

Retirada de Corpo

Estranho
13 17 9 6 3 4 4 5 61

Total 10077 8788 7366 4277 3159 2569 3283 4547
4406

6

Por tipo de atendimentos específicos

Tipo de

Atendimento

Janeir

o

Fevereir

o
Março Abril Maio

Junh

o

Julh

o

Agost

o
Total

SRAG (Covid 19) 0 0 0 77 160 143 89 100 569

Vômitos e Diarréia 1045 603 375 152 139 117 152 185 2768

Conjuntivites 12 13 9 3 4 2 1 0 44
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Dengue 10 7 3 8 9 0 2 2 41

Embriaguez 26 28 11 21 17 5 13 22 143

Transferênci

a

Ad. 75 65 73 81 67 56 78 77 572

Inf. 13 5 15 11 4 4 2 4 58

Óbito Ad. 4 5 3 2 7 7 4 6 38

Inf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acidente de Trânsito 71 49 32 32 31 29 52 57 353

Outros Acidentes 256 234 166 137 64 96 104 150 1207

Total 1512 1009 687 524 502 459 497 603 5793

Por tipo de Procedimento

Descrição do

Procedimento
Janeiro

Feverei

ro
Março Abril Maio

Junh

o

Julh

o

Agost

o
Total

Radiografia 1246 1276 1181 795 739 784 741 902 7664

Eletrocardiografia 292 274 286 155 125 135 131 142 1540

Odontologia 457 403 295 0 0 0 0 160 1315

Hematologia 977 751 838 689 981 642 513 648 6039

Medicação IM/EV 11233 8958 7644 3555 4976 4185 4531 6137 51219

Curativo 253 247 200 177 90 111 140 123 1341

Nebulização 140 133 223 47 12 6 11 18 590

Retirada de Ponto 15 30 15 10 5 5 3 4 87

Verificação de PA 4478 4102 3731 2117 2057 1773 1707 2167 22132

Verificação de HGT 1362 1168 944 621 1265 1054 853 890 8157

Sondagem 27 18 25 26 20 16 22 19 173

Total 
20480 17360 15382 8192
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70

871

1

865

2

1121

0 100257

Por município de Residência

Município de Janeir Fevereir Març Abri Maio Junh Julh Agost Total
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Residência o o o l o o o

Marataízes
6954 6250 5768 3086 2093 1682 2088 3039

3096

0

Itapemirim 1030 914 901 570 440 373 556 692 5476

Outros Municípios 959 477 115 78 49 63 59 81 1881

Total 8943 7641 6784

373

4

258

2 2118

270

3 3812

3831

7

4.5.1.2 Serviço de Resgate a Urgências e Emergências

É o componente da rede de atenção que tem como objetivo ordenar o fluxo de

assistência  às urgências e emergências no município e disponibilizar  atendimento

rápido e resolutivo, bem como o transporte adequado, às vítimas acometidas por

agravos  à  saúde  de  natureza  clínica,  cirúrgica,  gineco-obstétrica,  traumática  e

psiquiátrica mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado

via contato telefônico e/ou acionado pela Guarda Civil  Municipal,  bem como pela

Polícia Militar.

O  serviço  de  Resgate  de  Emergência  Municipal  foi  uma  iniciativa  tomada  em

reconhecimento da grande importância e da necessidade de ter equipe qualificada

ofertando  o  primeiro  atendimento  às  situações  pré-hospitalares  para  o

desenvolvimento  de  um serviço  de  saúde  de  qualidade  na  Rede  de  Urgência  e

Emergência.

Marataízes não conta com o serviço do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência), muito embora o projeto de expansão do mesmo tenha sido aprovado para

os 26 municípios da Região Sul do Espírito Santo (Resolução CIB nº 098/2012).

4.5.1.3 Rede Hospitalar

A Central de Regulação de internação de Urgência está situada na capital do Estado

(Vitória), sob a responsabilidade do Núcleo Especial de Regulação de Internação,

vinculado  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  (SESA),  que  coordena  as  atividades

assistenciais e prestação de serviços da área médica hospitalar no Estado do Espírito

Santo. 
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O  município  não  dispõe  de  nenhuma  unidade  hospitalar,  tendo  no  Hospital

Evangélico Itapemirim e Hospital Materno Infantil Menino Jesus, ambos no município

Vizinho  –  Itapemirim,  suas  referências  para  casos  que  demandem  internação

hospitalar  ou  casos  de  maior  complexidade  médica,  além  de  casos  de  origem

obstétrica/ginecológica.

4.5.2 Serviço Municipal de Fisioterapia

O Centro Municipal de Fisioterapia de Marataízes – anexo à Secretaria de Saúde, Rua

Amélia Maltashe, Edifício Itamaraty, na Cidade Nova – funciona efetivamente desde

janeiro de 2017, com atendimento de segunda a sexta das 8:00h ás 16:00h para

pacientes e funcionários do Município, tendo como objetivo principal a reabilitação

Traumato  Ortopédica,  reabilitação  Cardiorrespiratória,  Reabilitação  Neurológica  e

Reabilitação Pediátrica, através de atendimento ambulatorial e domiciliar, de acordo

com a necessidade do paciente.

Atualmente, 23 profissionais estão trabalhando neste setor, dos quais 01 diretora

administrativa  (comissionada),  02  atendentes  (contratados),  01  estagiário,  01

higienizadora  (contratada),  01  técnica  de  enfermagem  (contratada)  e  17

fisioterapeutas (08 efetivos, 09 financiados pelo Consórcio Intermunicipal).

A finalidade do tratamento fisioterapêutico é oferecer qualidade de vida às pessoas,

po  meio  da  prevenção e  reabilitação  física.  Além do tratamento  convencional,  a

fisioterapia faz parte da valorização da prevenção e promoção da saúde como um

todo,  proporcionando  uma  melhor  qualidade  de  vida  aos  pacientes  trazendo

funcionalidade.

Atendimento Ambulatorial 

Os pacientes do Centro de Fisioterapia de Marataízes passam por uma triagem e uma

avaliação funcional individualizada, assim posteriormente traçado um programa de

tratamento para cada paciente de acordo com a sua necessidade. 

Relação de atendimentos  no Setor  de Fisioterapia  no ano 2020 e

2021
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REFERENTE A 2020 PACIENTES ATENDIDOS
JANEIRO 1045
FEVEREIRO 1052
MARÇO 520
ABRIL 0
MAIO 0
JUNHO 0
JULHO 130
AGOSTO 516
SETEMBRO 316
OUTUBRO 311
NOVEMBRO 309
DEZEMBRO 310

REFERENTE A 2021 PACIENTES ATENDIDOS
JANEIRO 303
FEVEREIRO 316
MARÇO 276

Atendimento Fisioterapêutico Consórcio/Domiciliar

Além  do  atendimento  no  Centro  Municipal,  temos  um  quantitativo  de  08

fisioterapeutas  do  consórcio,  onde  oferecemos  Fisioterapia  em  domicílio  para

pacientes  portadores  de  dependência  funcional  ou  doenças  degenerativas  que

necessitam dessa atenção especial. Alguns casos são tratados no conforto do lar do

paciente ou nos próprios consultórios dos fisioterapeutas, quando necessário. 

Relação de atendimentos realizados – Consórcio Intermunicipal

Ano de 2020 e 2021 (1º Qd)

 ANO TOTAL DE ATENDIMENTOS
2020 1996
2021 972

4.5.3 Serviço de Saúde Mental

A unidade da  Saúde Mental  está  localizada  na  Avenida  Rubens  Rangel,  N°1604,

Cidade Nova - Marataízes/ES – Telefone: (28) 3532-3537.

Atualmente,  a  equipe  consta  com  27  funcionários,  prestando  atendimentos  a

pacientes com transtornos mentais e comportamentais.
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Nossa estrutura física é composta por 5 consultórios, onde os profissionais atendem

em horários alternados:

 06 Psicólogos, sendo 1 afastado pelo INSS

 03 Psiquiatra, sendo um afastado.

 01 Neurologista

 01 Neuropediatra

 01 Diretora

 01 Enfermeiro

Relatório de atendimento no ano de 2020

1° Quadrimestre

 Psicólogo: 2.558

 Psiquiatra: 1.294

 Neurologia: 419

 Neuropediatra: 201

2° Quadrimestre

 Psicólogo: 599

 Psiquiatra: 1.276

 Neurologia: 293

 Neuropediatria: 78

3° Quadrimestre

 Psicólogo: 1.331

 Psiquiatra: 1.467

 Neurologia: 497

 Neuropediatria: 166

4.5.4 Centro de Especialidades Médicas I (CEMM I)

O Centro de Especialidades Médicas Municipais de Marataízes funciona em um imóvel

próprio localizada na Rua Grazielly Zelthezer Gazanni, S/N, ao lado da Antiga AABB, e
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tem por finalidade ofertar atendimentos de consultas especializadas, funcionando de

07h as 16h. O local conta com 01 recepção e sala de espera para os clientes, 02

recepções  de  atendimento  ao  público,  03  banheiros  –  sendo  01  feminino  e  01

masculino para o público e 01 para os funcionários – 06 consultórios médicos, 01

sala  de  enfermagem,  01  cozinha,  01  sala  para  realização  de  eletrocardiograma

(ECG),  01  sala  para  procedimentos  cirúrgicos  (Pequenas  cirurgias)  e,  na  parte

externa, 01 local para depósitos de resíduos, onde uma vez por semana a empresa

Ecotech realiza a coleta dos resíduos.

Atualmente,  27  profissionais  estão  trabalhando  neste  setor,  dos  quais  01

Superintendente (comissionada), sendo essa a responsável pelo CEMM I e CEMM II,

03  Atendentes  (contratadas),  03  Atendentes  (Estatutárias),  01  estagiária,  01

higienizadora (contratada),  03 técnicos  de enfermagem (contratados),  01 Auxiliar

Administrativa  (contratada),  01  Cardiologista  (Estatutário),  01  Cardiologista

(Consórcio),  01  Otorrinolaringologista  (Estatutário),  01  Gastroenterologista

(Estatutária),  01  Nutricionista  (Estatutária),  01  Cirurgiã  Geral  (Contratada),  01

Dermatologista  (Estatutária),  01  Dermatologista  (Consórcio),  01  Angiologista

(Estatutário),  01  Endocrinologista  (Estatutária),  01  Urologista  (Contratado),  02

Ortopedista (Consórcio) e 01 Pneumologista (Estatutário), ofertando:

 Atendimento médico nas diversas especialidades;  

 Atendimento de enfermagem;  

 Atendimento nutricional; 

 Pequenas cirurgias dermatológicas; 

 Controle e Prevenção da Hipertensão Arterial e Diabetes.

Relação de Atendimentos ofertados no Ano de 2020

Especialidades Atendimentos Ofertados
Gastroenterologista 854
Angiologia 166
Cardiologista 986
Cirurgia Geral 296
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Oftalmologista 1122
Endocrinologista 728
Otorrinolaringologista 546
Nutricionista 367
Ortopedista 1318
Pneumologista 346
Dermatologista 907
Urologista 497

Relação de procedimentos ofertados no Ano de 2020

Procedimentos Procedimentos Ofertados
Aferição de Pressão arterial 2169
 Avaliação Antropométrica 1471
Curativos 17
Eletrocardiograma 760
Glicemia Capilar 652
Pequenas Cirurgias 40
Remoção de Cerume 32

4.5.5 Centro de Especialidades Médicas II (CEMM II)

O Centro de Especialidades Médicas Municipais de Marataízes funciona em um imóvel

alugado situado na Rua Alvarino Silva, N 1000 - Cidade Nova, onde atua como anexo

do  CEMM I  e  tem como função  atendimentos  em consultas  com especialidades

médicas e realizações de exames, sendo esses: doppler venoso e ânuscopia, com

funcionamento    de   07  h  às  16  h.  O  CEMM II  conta  com um quadro  de  16

funcionários  atualmente,  sendo  01  Coordenadora  (comissionada),  02  atendentes

(contratados), 1 Enfermeira RT, 1 Técnico em Enfermagem (efetiva), 01 Auxiliar de

Serviços  Gerais,  03  Fonoaudiólogas  (02  efetivas  e  01  contratada),  01  Médica

(efetiva) e 06 Médicos. O local onde funciona o CEMM II conta com 01 recepção de

atendimento ao público, 06 consultórios médicos, 02 banheiros – sendo 01 para os

clientes com divisão em masculino e feminino e 01 para os funcionários – e 01

cozinha.

Quadro de funcionários vinculados ao CEMM II

CEMM II EFETIVOS CONTRATADO CONSÓRCI COMISSIONAD
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S O OS

COORDENAÇÃO 01

AUX.  SERVIÇOS

GERAIS

01

TÉC.  EM

ENFERMAGEM

01

FONO 02 01

ENFERMEIRA R.T 01

ALERGISTA 1

GERIATRA 01

ORTOPEDISTA 01

UROLOGISTA 01

PROCTOLOGISTA 01

ANGIOLOGISTA 01

RECEPCIONISTA 02

Relação de Atendimentos ofertados no Ano de 2020

Especialidades Atendimentos Ofertados
Alergista 114

Angiologista 74
Geriatra 480

Ortopedista 477
Proctologista 78
Urologista 71

4.5.6 Serviço Municipal de Regulação

O  serviço  municipal  de  regulação  atuou  como  AMA  (Agência  Municipal  de

Agendamentos) até o final de 2020, funcionando em um imóvel comercial locado,

localizado na Rua Clodomiro Faria, nº 28, na sede do município e tem como função o

recebimento, conferência, separação, agendamento e entrega de consultas, exames

e cirurgias.  Para o desenvolvimento de todas as suas funções,  contava com um

quantitativo de 23 servidores.
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Nesse período, a regulação municipal foi realizada em dois tipos: o sistema Sisreg –

intermediado  pelo  Estado  do  Espírito  Santo,  com  consultas  especializadas,

procedimentos  cirúrgicos  e  exames  de  alta  complexidade  –  e  pelo  Consórcio

Intermunicipal  de  Saúde,  financiando  procedimentos  e  exames  de  baixa  e  alta

complexidade, como também consultas especializadas.

Devido  a  pandemia  da  COVID-19,  que  ocasionou  algumas  paralisações  nos

atendimentos  eletivos,  pode ser  observado nas planilhas abaixo uma redução no

quantitativo  de  marcações  em  2020  se  comparado  aos  anos  anteriores,

principalmente por parte da regulação Estadual.

Quadro de Consultas, Cirurgias, exames e etc. (Sisreg)

Procedimentos 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre
3º Quadrimes-

tre
Total anual

DENSITOMETRIA 104 0 2 106
ESTUDO URODI-

NAMICO
29 0 27 56

CONSULTA EM 

CARDIOLOGIA - 

ADULTO

7 0 4 11

ENDOSCOPIA DI-

GESTIVA ALTA 

ADULTO

16 0 18 34

CONSULTA EM OF-

TALMOLOGIA - 

PEDIATRIA

29 0 2 31

CONSULTA EM OF-

TALMOLOGIA 

ADULTO

234 0 7 241

CONSULTA EM CI-

RURGIA GERAL - 

ADULTO

36 0 3 39

RETINOGRAFIA 

COLORIDA BINO-

CULAR

20 0 9 29

GRUPO – RESSO-

NANCIA MAGNETI-

CA

135 0 17 152
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VIDEOLARINGOS-

COPIA
13 0 10 23

12. ECOCARDIO-

GRAFIA TRANSTO-

RACICA

24 0 15 39

GRUPO – TOMO-

GRAFIA COMPU-

TADORIZADA

59 0 4 63

CONSULTA EM 

ORTOPEDIA 

ADULTO (MAO)

11 0 0 11

TESTE DE ESFOR-

ÇO OU TESTE ER-

GOMETRICO

6 0 9 15

CONSULTA EM 

CARDIOLOGIA - 

PEDIATRIA

4  1 5

CONSULTA EM OF-

TALMOLOGIA - 

CATARATA

39 0 39 78

TRATAMENTO CI-

RURGICO DE PTE-

RIGIO

22 0 1 23

CONSULTA EM 

REUMATOLOGIA - 

ADULTO

18 0 0 18

COLONOSCOPIA 48 0 4 52
CONSULTA EM 

OTORRINOLARIN-

GOLOGIA (AUDIO-

LOGIA)

5 0 2 7

GRUPO - AUDIO-

METRIA
16 0 25 41

HOLTER 24 HO-

RAS
4 0 3 7

CONSULTA EM 

UROLOGIA - GE-

RAL

14 0 5 19

CONSULTA EM NE-

FROLOGIA - 

ADULTO

38 0 0 38
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CONSULTA EM CI-

RURGIA OTORRI-

NOLARINGOLOGIA

9 0 10 19

CONSULTA EM 

MASTOLOGIA - 

GERAL

4 0 5 9

CONSULTA EM NE-

FROLOGIA  PEDI-

ATRIA

2 0 0 2

CONSULTA NEU-

ROLOGIA PEDIA-

TRICA

24 0 0 24

GRUPO - DIAG-

NOSTICO POR ME-

DICINA NUCLEAR

24 10 6 40

RADIOGRAFIA PA-

NORAMICA COLU-

NA TOTAL

7 0 0 7

CONSULTA EM OF-

TALMOLOGIA – 

PLASTICA OCULAR

1 0 7 8

CONSULTA EM CI-

RURGIA GINECO-

LOGICA

10 0 0 10

CONSULTA/DIAG-

NOSTICO/AVALIA-

ÇÃO DE GLAUCO-

MA

23 0 5 28

CAPSULOTOMIA A 

YAG LASER
5 0 3 8

GRUPO – DIAG-

NOSTICO POR TO-

MOGRAFIA (SEDA-

ÇÃO)

1 0 0 1

CONSULTA EM CI-

RURGIA PEDIA-

TRICA - GERAL

7 0 5 12

CONSULTA EM 

ORTOPEDIA 

ADULTO - QUA-

3 0 1 4
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DRIL
CONSULTA EM CI-

RURGIA TORACI-

CA

3 0 1 4

ELETRONEUROMI-

OGRAFIA
4 0 6 10

POLISSONOGRA-

FIA
3 0 2 5

CONSULTA EM 

ANGIOLOGIA/CI-

RURGIA VASCU-

LAR - ADULTO

13 0 0 13

GRUPO - 

PUNÇÃO/BIOPSIA
11 2 2 15

CONSULTA EM 

ALERGOLOGIA - 

ADULTO

2 0 1 3

CONSULTA EM FI-

SIATRIA - AMPU-

TAÇÕES

1 0 0 1

CONSULTA EM CI-

RURGIA DA CABE-

ÇA E PESCOÇO 

ONCOLOGIA

2 0 0 2

CONSULTA EM OF-

TALMOLOGIA- 

CORNEA

5 0 1 6

CONSULTA EM 

ORTOPEDIA - OM-

BRO

5 0 6 11

CONSULTA EM HE-

PATOLOGIA
1 0 2 3

RETOSIGMOIDOS-

COPIA
1 0 0 1

BRONCOSCOPIA 1 0 0 1
CONSULTA EM 

ONCOLOGIA
11 1 2 14

CONSULTA EM 

ORTOPEDIA (CO-

LUNA)

3 0 5 8

CONSULTA EM 

PNEUMOLOGIA - 

1 0 0 1

105



PEDIATRIA
CONSULTA EM CI-

RURGIA CARDIA-

CA

4 0 0 4

ELETROENCEFA-

LOGRAMA PEDIA-

TRICO COM SEDA-

ÇÃO

2 0 0 2

CONSULTA EM 

MASTOLOGIA ON-

COLOGICA

5 1 0 6

CONSULTA EM 

ORTOPEDIA 

ADULTO (JOELHO)

2 0 4 6

RADIOGRAFIA PA-

NORAMICA DE 

MEMBROS INFERI-

ORES

2 0 0 2

RETINOGRAFIA 

FLUORESCENTE
2 0 2 4

TOMOGRAFIA DE 

COERENCIA OPTI-

CA

54 0 73 127

CONSULTA EM 

UROLOGIA PEDIA-

TRICA

1 0 0 1

CONSULTA EM 

ORTOPEDIA 

ADULTO (QUA-

DRIL)

3 0 0 3

CONSULTA EM CI-

RURGIA OTORRI-

NOLARINGOLOGIA

- OUVIDO

5 0 0 5

BERA 5 0 2 7
FOTOCOAGULA-

ÇÃO A LASER
3 0 13 16

GRUPO – DIAG-

NOSTICO POR RA-

DIOLOGIA (EXA-

MES CONTRASTA-

0 0 2 2
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DOS)
CONSULTA EM IN-

FECTOLOGIA - 

ADULTO

0 0 2 2

CONSULTA EM OF-

TALMOLOGIA – 

BAIXA VISÃO

0 0 1 1

CONSULTA EM 

ORTOPEDIA E 

TRAUMOLOGIA - 

PEDIATRIA

2 0 1 3

CONSULTA EM 

GASTROENTERO-

LOGIA - PEDIA-

TRIA

0 0 2 2

CONSULTA EM RE-

ABILITAÇÃO FISI-

CA

6 0 1 7

ECOCARDIOGRA-

FIA TRANSTORA-

CICA INFANTIL

7 1 1 9

GRUPO – RESSSO-

NANCIA MAGNETI-

CA (SEDAÇÃO)

1 1 0 2

CONSULTA EM OF-

TALMOLOGIA – 

RETINA/INJEÇÃO 

INTRA-VITREA DE 

ANTI-ANGIOGENI-

CO

2 6 0 8

CONSULTA EM OF-

TALMOLOGIA- RE-

TINA GERAL

6 1 0 7

COLANGIOPAN-

CREATOGRAFIA 

RETROGRADA 

(CPR)

0 0 0 0

CONSULTA EM IN-

FECTOLOGIA - PE-

DIATRIA

1 0 0 1
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CONSULTA EM 

REUMATOLOGIA - 

PEDIATRIA

2 0 0 2

MONITORAMENTO

AMBULATORIAL 

DE PRESSÃO AR-

TERIAL (MAPA)

1 0 0 1

COLANGIORESSO-

NANCIA
1 0 0 1

CONSULTA EM 

UROLOGIA ONCO-

LOGICA

2 0 0 2

CONSULTA EM CI-

RURGIA GINECO-

LOGICA - ONCO-

LOGIA

1 0 0 1

CONSULTA EM HE-

MATOLOGIA
3 0 0 3

Total    1.645
Dados: Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes, 2020.

Quadro  de  Consultas  Cirurgias  Marcadas  (Consócio  Intermunicipal  de

Saúde)

Consultas 
1º

Quadrimestre

2º

Quadrimestre

3º

Quadrimestre
Total anual

Reumatologista 0 0 115 115

Proctologista 04 0 50 54

Pterigio 0 0 17 17

Oftalmologista 219 0 474 693

Total 879

Dados: Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes, 2020.

Quadro de Exames Agendados (Consócio Intermunicipal de Saúde)

Exames agendados (2020)

Exames 
1º

Quadrimestre

2º

Quadrimestre

3º Quadrimestre Total anual
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Colonoscopia
0 01 16 17

Holter 24h
0 09 04 13

Mapa
02 7 09

Endoscopia 30 29 365 424

Cintilografia
02 02 11 15

Densitometria 

óssea

0 0 02 02

Mamografia 67 56 11 134

Capsulotomia
03 0 16 19

Tomografia 10 0 53 63

Ressonância 03 12 36 51

Reto Rígido
01 0 19 20

Foto coagulação 0 0 01 01

Eletroencefalogra

ma 02 0 0 02
Radiografia 303 306 555 1164

Ultrassonografia 609 404 969 1982

ECG 427 10 576 1,013

Exames Oftalmo 38 90 523 651

Ecocardiograma 

C/doppler

07 01 11 19

Teste 

ergométrico

02 0 09 11

Polissonografia 0 0 01 01

Urodinamico 0 0 04 04

Duplex scan 

venoso

0 0 46 46

Total 5.641

Dados: Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes, 2020.

Quadro de exames Instituto dos Olhos
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Exames
1º

Quadrimestre

2º

Quadrimestre

3º

Quadrimestre
Total anual

Oftalmologista 59 0 0 59

Dados: Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes, 2020.

4.5.6.1 Sistema de Regulação MV Soul

A partir de Dezembro de 2020, a gestão estadual implantou um novo sistema de

regulação:  o  sistema  MV  SOUL,  no  modelo  de  regulação  através  de  opinião

formativa. A partir deste novo modelo, as solicitações não são mais inseridas por

agentes do setor da AMA, mas pelos próprios profissionais médicos, nas Unidades

Básicas de Saúde. Dessa forma, estabeleceu-se a necessidade da descontinuidade da

agência municipal de agendamento de forma centralizada. Portanto, atualmente o

serviço de regulação municipal  e estadual  atua de forma descentralizada, com o

início do processo nas Unidades Básicas de Saúde e permeando por toda a rede de

saúde pública municipal.

Assim, em 2021 a AMA foi transformada em um Setor de Regulação, atuando no

prédio da SEMUS, na Rua Amélia Maltashe, S/N, Cidade Nova.

4.5.7 Consórcio Intermunicipal de Saúde

O município de Marataízes faz parte do Consórcio Público da Região Expandida Sul -

CIM EXPANDIDA SUL, junto aos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari,

Itapemirim, Piúma e Rio Novo do Sul.

O  Consórcio  CIM  EXPANDIDA  SUL  foi  criado  para  promover  o  planejamento,  a

coordenação dos esforços e a execução de serviços e ações de saúde de acordo com

as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Voltado para a atenção especializada, visa a

prestação de serviços de saúde (consultas e exames) com financiamento mediante

rateio de custos.
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A coordenação do Consórcio funciona em uma sala localizada na sede da Secretaria

Municipal  de  Saúde.  O  Setor  é  responsável  pela  digitação,  impressão  e

autenticação/faturamento dos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde do

Município. O setor também é responsável pelo pedido de cota para cada profissional

por competência, após autorização do Secretário de Saúde.

Tabela de Consultas Especializadas Prestadas pelo Consórcio em 2020

ANO
PROCEDIMENTO 

QUANTIDAD

E

VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

2020 MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO 416 R$ 90,00 R$ 37.440,00

2020 MÉDICO CLINICO 3293 R$ 24,20 R$ 79.690,60

2020 MÉDICO COLOPROCTOLOGISTA 29 R$ 42,35 R$ 1.228,15

2020 MÉDICO DERMATOLOGISTA 609 R$ 42,35 R$ 25.791,15

2020 MÉDICO NEUROLOGISTA 1148 R$ 66,00 R$ 75.768,00

2020 MÉDICO OFTALMOLOGISTA 1502 R$ 48,40 R$ 72.696,80

2020 MÉDICO PEDIATRA 1101 R$ 42,33 R$ 46.609,20

2020 MÉDICO UROLOGISTA 69 R$ 42,35 R$ 2.922,15

2020 MEDICO PSIQUIATRA PEDIÁTRICO 407 R$ 68,25 R$ 27.777,75

2020 MÉDICO CARDIOLOGISTA 277 R$ 42,35 R$ 11.730,95

2020 MÉDICO REUMATOLOGISTA  98 R$ 42,35 R$ 4.150,30

2020 MÉDICO ORTOPEDISTA 2371 R$ 42,35 R$ 100.411,85

2020 MÉDICO ALERGISTA 67 R$ 46,22 R$ 3.096,60

2020 PSICOLOGO CLINICO 1869 R$ 17,16 R$ 32.072,29

2020 SESSÃO PSICOLOGIA 2047 R$ 22,99 R$ 47.060,53

2020 SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA 185 R$ 24,20 R$ 4.477,00

2020 SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA EM DOMICILIO 177 R$ 25,30 R$ 4.478,10

Fonte: CIM EXPANDIDA SUL

Tabela de Exames Realizados pelo Consórcio em 2020

ANO
PROCEDIMENTO 

QUANTIDAD

E

VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

2020 ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL 2978 R$ 13,95 R$ 41.533,00

2020 ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER 145 R$ 113,80 R$ 16.501,25

2020 ECOCARDIOGRAMA INFANTIL 9 R$ 240,00 R$ 2.160,00

2020 HOLTER 24 HORAS 11 R$ 200,00 R$ 2.200,00

2020 TESTE DE ESFORÇO/ TESTE ERGOMÉTRICO 31 R$ 77,00 R$ 2.387,00

2020 MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO  20 R$ 190,00 R$ 3.800,00

2020 ELETROENCEFALOGRAMA PEDIÁTRICO 5 R$ 88,00 R$ 440,00

2020 ELETROENCEFALOGRAMA  ADULTO  5 R$ 66,00 R$ 330,00

2020 ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES 7 R$ 385,00 R$ 2.695,00

2020 ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES  7 R$ 385,00 R$ 2.695,00

2020 CINTILOGRAFIA DE MIOCÁRDIO REPOUSO EC  13 R$ 935,00 R$ 12.155,00

2020 CINTILOGRAFIA RENAL/ RENOGRAMA 1 R$ 253,00 R$ 253,00

2020 CINTILOGRAFIA ÓSSEA 15 R$ 286,00 R$ 4.290,00
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2020 TESTE ALÉRGICO  ALIMENTAR 37 R$ 170,00 R$ 6.290,00

2020 TESTE ALÉRGICO INALANTE 37 R$ 70,00 R$ 2.590,00

2020 ENDOSCOPIA DIGESTIVA 376 R$ 154,00 R$ 57.904,00

2020 COLONOSCOPIA 50 R$ 385,00 R$ 19.250,00

2020 RETOSSIGMOIDOSCOPIA RÍGIDA 13 R$ 88,00 R$ 1.144,00

2020 ESTUDO URODINÂMICO 25 R$ 275,00 R$ 6.875,00

2020 BIOPSIA DE PRÓSTATA COM USG 5 R$ 825,00 R$ 4.125,00

2020 VIDEOLARINGOSCOPIA 1 R$ 66,00 R$ 66,00

2020 POLISSONOGRAFIA 5 R$ 550,00 R$ 2.750,00

2020 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA  RASTREAMENTO 256 R$ 44,00 R$ 11.264,00

2020 EXERESE DE TUMOR DE PARTES MOLES 593 R$ 150,00 R$ 88.950,00

2020 DENSITOMETRIA ÓSSEA 52 R$ 47,85 R$ 2.488,20

2020 RADIOGRAFIA DE TÓRAX PA E PERFIL 6.25 271 R$ 18,92 R$ 5.127,32

2020 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSACRA LOMBAR 6.28 582 R$ 24,32 R$ 14.154,24

2020 RADIOGRAFIA DE JOELHO AP LATERAL  6.21 313 R$ 19,48 R$ 6.097,24

2020 RADIOGRAFIA DE CRANIO PA LATERAL 6.19 105 R$ 20,00 R$ 2.100,00

2020 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA DORSAL AP 175 R$ 22,07 R$ 3.862,25

2020 RADIOGRAFIA DE BACIA QUADRIL 6.2 285 R$ 18,05 R$ 5.144,25

2020 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN MN LATERAL 90 R$ 19,94 R$ 1.794,60

2020 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULOUMERAL 18 R$ 18,79 R$ 338,22

2020 RADIOGRAFIA DE MÃO OU QUIRODÁCTILO 6.9 156 R$ 18,05 R$ 2.815,80

2020 RADIOGRAFIA DE MÃO PUNHO P DETERMINAÇÃO 58 R$ 16,50 R$ 957,00

2020 RADIOGRAFIA DE CALCÂNEO 616 22 R$ 16,12 R$ 354,64

2020 RADIOGRAFIA DE COXA 67 15 R$ 22,47 R$ 337,05

2020 RADIOGRAFIA DE PERNA 611 39 R$ 19,64 R$ 765,96

2020 RADIOGRAFIA DE PUNHO AP LATERAL OBLIQUIA 623 76 R$ 17,96 R$ 1.364,96

2020 RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES AP 613 16 R$ 19,75 R$ 316,00

2020 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 618 25 R$ 16,12 R$ 403,00

2020 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA ROTULA AP 584 R$ 17,59 R$ 10.272,56

2020 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO 614 2 R$ 17,35 R$ 34,70

2020 RADIOGRAFIA DE FÊMUR 6.20 22 R$ 21,03 R$ 462,66

2020 RADIOGRAFIA DE BRAÇO 4 R$ 20,00 R$ 80,00

2020 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBOSACRA 13 R$ 28,70 R$ 373,05

2020 RADIOGRAFIA DE ESCAPULO 18 R$ 18,79 R$ 338,22

2020 RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA 11 R$ 20,00 R$ 220,00

2020 RADIOGRAFIA DE ÚMERO 57 R$ 21,55 R$ 1.228,35

2020 RADIOGRAFIA DE CAVUM 52 R$ 17,38 R$ 903,76

2020 RADIOGRAFIA DE PÉ/ DEDOS DO PÉ 289 R$ 17,35 R$ 5.014,15

2020 RADIOGRAFIA TORNOZELO 131 R$ 19,99 R$ 2.618,34

2020 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL AP LATERAL 257 R$ 22,76 R$ 5.849,32

2020 RADIOGRAFIA DE TÓRAX PA+ LATERAL+ OBLIQUIA 210 R$ 27,42 R$ 5.758,40

2020 RADIOGRAFIA DE ESCANOMETRIA 12 R$ 20,20 R$ 242,40

2020 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (APICO- LORDOTICA) 7 R$ 14,42 R$ 100,94

2020 TOMOGRAFIA  DE ABDÔMEN 90 R$ 104,50 R$ 9.405,00

2020 TOMOGRAFIA  DE PELVE/ BACIA 100 R$ 104,50 R$ 10.450,00

2020 TOMOGRAFIA  DO CRANIO 92 R$ 104,50 R$ 9.614,00

2020 TOMOGRAFIA  DE TÓRAX 121 R$ 104,50 R$ 12.644,50

2020 TOMOGRAFIA  DE ARTICULAÇÕES DE EXTREMIDADES 5 R$ 104,50 R$ 522,50

2020 TOMOGRAFIA  DE COLUNA CERVICAL 5 R$ 104,50 R$ 522,50

2020 TOMOGRAFIA   DA FACE/ SEIOS DA FACE 3 R$ 104,50 R$ 313,50

2020 TOMOGRAFIA  DE COLUNA DORSAL 5 R$ 104,50 R$ 522,50
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2020 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA ORBITA 1 R$ 104,50 R$ 104,50

2020 TOMOGRAFIA  DE SEGUIMENTO 3 R$ 104,50 R$ 313,50

2020 TOMOGRAFIA  DE ABDÔMEN TOTAL 8 R$ 104,50 R$ 836,00

2020 TOMOGRAFIA  DE TELA TURVICA 1 R$ 104,50 R$ 104,50

2020 TOMOGRAFIA  DA COLUNA LOMBO  18 R$ 104,50 R$ 1.881,00

2020 TOMOGRAFIA  DA MASTOIDE   4 R$ 104,50 R$ 418,00

2020 ANGIOTOMOGRAFIA DO CRANIO 2 R$ 445,50 R$ 891,00

2020 ANGIOTOMOGRAFIA TORÁCICA 1 R$ 554,40 R$ 554,40

2020 SEDAÇÃO PARA TOMOGRAFIA 5 R$ 350,00 R$ 1.750,00

2020 SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA  5 R$ 340,10 R$ 1.700,50

2020 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE 185 R$ 440,00 R$ 81.400,00

2020 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE 296 R$ 382,40 R$ 113.190,00

2020 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL 1166 R$ 60,72 R$ 70.799,52

2020 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL ENDOVAGINAL 1159 R$ 44,28 R$ 51.320,52

2020 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 317 R$ 37,95 R$ 12.030,15

2020 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO 260 R$ 53,13 R$ 13.813,80

2020 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL 357 R$ 44,28 R$ 15.807,96

2020 ULTRASSONOGRAFIA DE SUPERFÍCIE/ PARTES MOLES 226 R$ 55,14 R$ 12.462,00

2020 ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL) 177 R$ 44,28 R$ 7.837,56

2020 ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA COM DOPPLER 337 R$ 101,20 R$ 34.104,40

2020 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA) 112 R$ 33,00 R$ 3.696,00

2020 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER OBSTÉTRICO 425 R$ 101,20 R$ 43.010,00

2020 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CARÓTIDAS 26 R$ 126,50 R$ 3.289,00

2020 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VERTEBRAIS 25 R$ 126,50 R$ 3.162,50

2020 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER 33 R$ 101,20 R$ 3.339,60

2020 ULTRASSONOGRAFIA DE TESTÍCULOS COM DOPPLER 38 R$ 101,21 R$ 3.845,80

2020 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR 26 R$ 53,13 R$ 1.381,38

2020 ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCÊNCIA NUCAL 208 R$ 101,20 R$ 21.049,67

2020 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE 28 R$ 53,13 R$ 1.487,64

2020 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL 25 R$ 126,50 R$ 3.162,50

2020 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE VASCULAR 212 R$ 126,50 R$ 26.818,00

2020 ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) 1 R$ 53,13 R$ 53,13

2020 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO 1088 R$ 54,87 R$ 59.698,56

2020

ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE ARTÉRIAS 

RENAIS 
4

R$ 118,99 R$ 475,96

2020 ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL COM DOPPLER 1 R$ 101,20 R$ 101,20

2020 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL COM DOPPLER 5 R$ 101,20 R$ 506,00

Tabela  de  Procedimentos  Oftalmológicos  Realizados  pelo  Consórcio  em

2020

ANO
PROCEDIMENTO 

QUANTIDAD

E

VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL 

2020 CURVA TENSIONAL DIÁRIA PAQUIMETRIA 1324 R$ 38,50 R$ 50.974,00

2020 ECOBIOMETRIA MONOCULAR 534 R$ 47,75 R$ 25.496,00

2020 MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEÁ 732 R$ 44,00 R$ 32.208,00

2020 TOPOGRAFIA BILATERAL 422 R$ 44,00 R$ 18.568,00

2020 RETINOGRAFIA COLORIDA MONOCULAR 8 R$ 22,00 R$ 176,00

2020 CAMPO VISUAL 4 R$ 38,50 R$ 154,00
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2020 FOTOCOAGULAÇÃO A LASER (POR SESSÃO)  28 R$ 165,00 R$ 4.620,00

2020 GONIOSCOPIA 8 R$ 24,13 R$ 193,00

2020 MAPEAMENTO  DE RETINA 897 R$ 24,20 R$ 21.707,40

2020 ANGIOGRAFIA BILATERAL 2 R$ 165,00 R$ 330,00

2020 PTERÍGIO C/ ALTO TRASPLANTE 56 R$ 660,16 R$ 36.969,00

2020 ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA MONOCULAR 6 R$ 44,00 R$ 264,00

2020 PAM BILATERAL 18 R$ 22,00 R$ 396,00

2020 CAPSULOTOMIA YAG LASER 106 R$ 165,00 R$ 17.490,00

Total Geral: 3.5628

Valor Total: R$ 1.801.902,40 

4.6 Assistência Farmacêutica

A  Assistência  Farmacêutica,  de  acordo  com  a  Política  Nacional  de  Assistência

Farmacêutica, é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação

da  saúde,  tanto  individual  como  coletivo,  tendo  o  medicamento  como  insumo

essencial e visando o acesso e ao seu uso racional.

Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos

e  insumos,  bem  como  a  sua  seleção,  programação,  aquisição,  distribuição,

dispensação,  garantia  da  qualidade dos  produtos  e  serviços,  acompanhamento  e

avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da

melhoria da qualidade de vida da população.

Tais ações são determinantes para a resolubilidade da atenção e dos serviços em

saúde e abrangem a alocação de um montante expressivo de recursos financeiros,

sendo necessária a organização da gestão do medicamento e da prática da Atenção

Farmacêutica. Para viabilização do acesso ao medicamento, compete às três esferas

de gestão do SUS o financiamento da Assistência Farmacêutica, que se organiza nos

Componentes  Básico,  Estratégico  e  Especializado,  visando  à  integralidade  do

cuidado.

A  Assistência  Farmacêutica  Municipal  é  responsável  pelo  Componente  Básico  da

Assistência  Farmacêutica  no âmbito  do SUS,  cujo financiamento é  tripartite  para

aquisição  de  medicamentos  e  insumos  da  Relação  Nacional  de  Medicamentos

Essenciais - RENAME vigente, no valor mínimo indicado pela legislação em vigor.
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Compete ao Ministério da Saúde o financiamento e aquisição dos medicamentos e

insumos  do  Componente  Estratégico  e  às  Secretarias  Estaduais  de  Saúde  o

recebimento, o armazenamento e a distribuição aos Municípios.  Este componente

disponibiliza medicamentos para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de

doenças  e agravos de perfil  endêmico como vacinas,  tratamento de tuberculose,

hanseníase, entre outros. 

A Lei nº 13.021 de 2014 define as ações da assistência farmacêutica e a Portaria

GM/MS  n.º  204  de  29  de  janeiro  de  2007  regulamentou  o  financiamento  e  a

transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma

de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. Os blocos

de  financiamento  são  os  seguintes:  Plano  Municipal  de  Saúde,  Atenção  Básica,

Atenção  de  Média  e  Alta  Complexidade  Ambulatorial  e  Hospitalar,  Vigilância  em

Saúde, Assistência Farmacêutica,  Gestão do SUS, Bloco de Investimento (incluído

pela Portaria GM/MS nº. 837 de 23/04/2009).

O bloco de financiamento para a Assistência  Farmacêutica  é constituído por três

componentes: 

I. Componente básico da assistência farmacêutica

II. Componente estratégico da assistência farmacêutica

III. Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional – CMDE, que a partir

de 2010 passa a se chamar Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Esses componentes sofreram nova regulamentação através das Portarias GM/MS nº

1.554 de 31 de julho de 2013, e Portaria GM/MS nº 1.555 de 31 de julho de 2013,

com o objetivo de:

 Definir responsabilidades para cada esfera de gestão em relação a doenças e

fármacos. 

 Garantir uma linha de cuidado mediante a integralidade do tratamento.

 Ampliar  a  cobertura  para  doenças  relevantes  do  ponto  de  vista  clínico

epidemiológico.

 Incorporar novos tratamentos.

 Otimizar os recursos orçamentários disponíveis.
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O Componente Básico da Assistência Farmacêutica, a  Portaria GM/MS n.º 204 de 29

de janeiro de 2007, no seu art.25 define que: “O Componente Básico da Assistência

Farmacêutica  destina-se  à  aquisição  de  medicamentos  e  insumos  da  assistência

farmacêutica  no  âmbito  da  atenção  básica  em  saúde  e  àqueles  relacionados  a

agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção básica” (BRASIL,

2007a) Em 1998, logo após a publicação da Política Nacional de Medicamentos -

PNM, dando início ao processo de descentralização da AF preconizado pela mesma,

foi  estabelecido  um  Incentivo  Financeiro  à  Assistência  Farmacêutica  na  Atenção

Básica (IAFAB), provenientes das três esferas de governo, com valores pactuados

pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Ao longo dos anos este incentivo sofreu

várias atualizações quanto ao elenco e valores. A mais recente é a Portaria GM/MS

nº 1.555 de 31 de julho de 2013. A Portaria 1.555/2013 dispõe sobre as normas de

financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A contrapartida oriunda dos Estados, Distrito Federal e Municípios destinam-se ao

financiamento da aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e

IV  da  RENAME  vigente  no  SUS,  incluindo  os  insumos  para  os  usuários

insulinodependentes estabelecidos na Portaria GM/MS nº 2.583, de 10 de outubro de

2007, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS. Cabe ao Ministério da

Saúde o financiamento, com recursos distintos aos valores indicados no art. 3º, a

aquisição e a distribuição às Secretarias de Saúde dos Estados de: Insulina Humana

NPH 100 UI/mL, Insulina Humana Regular 100 UI/mL, Contraceptivos e insumos do

Programa Saúde da Mulher, constantes do Anexo I e IV da RENAME vigente.

Os  medicamentos  do  Componente  Especializado da  Assistência  Farmacêutica  são

disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde aos munícipes de Marataízes na

Farmácia  Cidadã.  A  organização  dos  serviços  farmacêuticos  no  município  tem

definido  o  elenco  de  medicamentos  essenciais  na  Relação  Municipal  de

Medicamentos Essenciais (REMUME), elaborada de forma sistemática e participativa,

com  os  profissionais  da  rede  assistencial  da  SEMUS,  avaliando-se  as  normas  e

pactuações vigentes para o nível  de atenção de responsabilidade municipal,  bem
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como as melhores evidências científicas disponíveis. A oferta do elenco da REMUME

é disponibilizada para as Unidades Básicas de Saúde, Prontos Atendimentos, Centros

de Atenção Psicossocial e no Centro de Referência IST/AIDS do município, conforme

a peculiaridade de cada ponto de atenção. 

Com o objetivo de viabilizar suporte terapêutico, seguro e eficiente, aos usuários

atendidos nos serviços de saúde da rede municipal, com foco no uso racional de

medicamentos,  a  implementação  da  prática  da  Atenção  Farmacêutica  em  seus

macrocomponentes,  conforme  propõe  o  Consenso  Brasileiro  (OPAS,  2002),  está

estabelecida como meta no presente Plano Municipal  de Saúde 2018-2021. Cabe

destacar  que  a  integração  da  Assistência  Farmacêutica  ao  Sistema  de  Gestão

Informatizado, local  virtual  onde as prescrições e as dispensações são geradas e

registradas no prontuário eletrônico de cada usuário, permite o gerenciamento e o

controle  dos  medicamentos  fornecidos  e  o  acesso  às  informações  e  indicadores

municipais  específicos  que  mensuram  a  utilização  de  medicamentos  na  rede

municipal de saúde.

Em Marataízes  a  Assistência  Farmacêutica  é prestada a população nos seguintes

endereços e horários:

Ed. Itamaraty, Rua Amélia Maltashe, s/n, Cidade Nova.

Segunda à sexta;

Das 7:30h às 13h – Farmácia Complementar

Das 7:30 h às 15:30h – Farmácia Cidadã 

Das 7:30h às 15:30h – Farmácia Básica

Unidade de Pronto Atendimento Dr. Anis Nasshen (UPA 24 Horas) – Farmácia 

Hospitalar 24 horas. Avenida Paulo Arantes Campolina, S/Nº, Cidade Nova. 

Marataízes-ES.

Tel. (28) 3532-6853.

4.6.1 Demandas Atendidas pela AF em 2020

Quadro de Quantitativo de Atendimentos da Farmácia

PERÍODO

Farmácia

Básica

Farmácia

Complementa

Farmácia

Cidadã

 UPA
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r
1ºquadrimestre/2

020

14.884 2.829 2.337 4.468

2ºquadrimestre/2

020

13.925 2.223 1.834 1.684

3ºquadrimestre/2

020

16.391 2.732 1.917 3.493

TOTAL 45.200 7.784 6.088 9.645

Fonte: Secretaria de Saúde de Marataízes, 2021

4.7 Indicadores da Pactuação Interfederativa

Nº Indicador
U/

E

Meta

Atingida

2018

Meta

Atingida

2019

Meta

Pactuada

2020

Meta Atingida

2020

1

Taxa de Mortalidade 

Prematura  (30 a 69 

anos) por Doenças 

Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT)

U 63 56 33 62

2

Proporção de óbitos de

mulheres em idade 

fértil (10 a 49 anos) 

investigado

E 100% 60% 100% 100%

3

Proporção de registro 

de óbitos com causa 

básica definida

U  98,35 99,61 98 99,36 

4 Proporção de vacinas 

selecionadas do 

Calendário Nacional de

Vacinação para 

U 100 % 75%  90% 50%
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crianças menores de 

dois anos de idade - 

Pentavalente (3ª 

dose), Pneumocócica 

10-valente (2ª dose), 

Poliomielite (3ª U 

dose) e Tríplice viral 

(1ª dose) - com 

cobertura vacinal 

preconizada

5

Proporção de casos de

doenças de notificação

compulsória imediata 

(DNCI) encerrados em

até 60 dias após 

notificação

U 50% 87,5%  82% - 

6

Proporção de cura dos

casos novos de 

hanseníase 

diagnosticados nos 

anos das coortes

U 100% 100 %  100% 100%

7
Número de casos 

autóctones de malária
E N/A N/A  N/A  N/A

8

Número de casos 

novos de sífilis 

congênita em menores

de um ano de idade

U 3 4 2 3

9

Número de casos 

novos de aids em 

menores de 5 anos

U 0 0 0 0

10 Proporção de análises 

realizadas em 

U 112,5 52,8 100 106,54 
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amostras de água para

consumo humano 

quanto aos 

parâmetros coliformes 

totais, cloro residual 

livre e turbidez

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

U 0,40 0,36 0,80 0,15

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

U 0,27 0,29 0,40 0,12

13

Proporção de parto 

normal no SUS e na 

saúde suplementar

U 28,65% 29,2% 40% 26,32%

14

Proporção de gravidez 

na adolescência entre 

as faixas etárias de 10 

a 19 anos

U 13,5 13,29 17,27 15,46

15 Taxa de mortalidade U 5 6 4 6
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infantil

16

Número de óbitos 

maternos em 

determinado período e

local de residência

U 0 0 0 0 

17

Cobertura populacional

estimada pelas 

equipes de Atenção 

Básica

U  71,37% 89,35% 100% 88,44%*

18

Cobertura de 

acompanhamento das 

condicionalidades de 

Saúde do Programa 

Bolsa Família (PBF)

U  81,09% 78,43%  80% 48,33%

19

Cobertura populacional

estimada de saúde 

bucal na Atenção 

Básica

U  95,42% 73,21%  88% 83,38%

20

Percentual de 

municípios que 

realizam no mínimo 

seis grupos de ações 

de Vigilância Sanitária 

consideradas 

necessárias a todos os

municípios no ano

U  N/A N/A N/A N/A 

21

Ações de 

Matriciamento 

realizadas por CAPS 

com equipes de 

Atenção Básica

E  N/A N/A  N/A N/A

22 Número de ciclos que 

atingiram mínimo de 

U  2 4  4 3
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80% de cobertura de 

imóveis visitados para 

controle vetorial da 

dengue

23

Proporção de 

preenchimento do 

campo "ocupação" nas

notificações de 

agravos relacionados 

ao trabalho

U  100% 100% 100% 90,09%

*Informação do Ind. 17 baseada no Boletim Situacional da Atenção Primária à Saúde, da Gerência de

Política e Organização das Redes de Atenção em Saúde – GEPORAS.

4.8 Financiamento

4.8.1 Recursos Financeiros Oriundos do Governo Federal 2020

Quadro 16 – Demonstrativo de Recursos por Bloco

Bloco Valor Total Valor Desconto Valor Líquido

ATENÇÃO BÁSICA 4.613.005,60 0,00 4.613.005,60

GESTÃO DO SUS 62.421,16 0,00 62.421,16

INVESTIMENTO (ATENÇÃO 

BÁSICA E CORONAVÍRUS – 

COVID 19)

1.080.002,00 0,00 1.080.002,00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 462.679,80 0,00 462.679,80

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.465.465,56 9.000,00 1.456.465.56

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 229.069,08 0,00 229.069,08

CORONAVÍRUS (COVID-19) 2.403.799,59 0,00 2.403.799,59

Total Geral 10.298.442,79 9.000,00 10.307.442,79
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Fonte: Fundo Nacional de Saúde - FNS

4.8.2 Comparativo de Recursos Transferidos pelo Governo Federal

Quadro 17 – Demonstrativo do Período 2018 a 2020

Ano Valor
2018 R$ 5.718.053,92
2019 R$ 6.483.130,33
2020 R$ 10.307.442,79

Fonte: Fundo Nacional de Saúde - FN
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5. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E AÇÕES – PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE – 2022-2025

DIRETRIZ 1 – FORTALECER, ESTRUTURAR E APERFEIÇOAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo 1: Manter permanente vigilância, prevenção e controle de agravos, doenças e surtos, visando a redução da 

morbimortalidade
METAS E AÇÕES

DESCRIÇÃO DA META INDICADORES AÇÕES

Prevenir e controlar as doenças 

Imunopreviníveis

Proporção de vacinas

selecionadas do 

Calendário Nacional 

de Vacinação 

conforme cobertura 

vacinal preconizada

Implantar Salas de Vacinas em 100% das Unidades Básicas de Saúde

Executar as campanhas de vacinação definidas pelo Ministério da Saúde, 

mantendo a cobertura vacinal homogênea maior do que 95%

Manutenção dos equipamento da rede de frios e das salas de vacinas

Aquisição de equipamentos para compor a rede de frios das salas de vacinas

Capacitação dos profissionais atuantes nas Salas de vacinas e UPA

Capacitação de profissionais para realização da vacina BCG

Capacitação de profissionais, desde a APS até o nível Hospitalar, para prescrição 

das vacinas em tempo oportuno, tanto do calendário vacinal, quanto vacinas 

especiais - CRIE

Aquisição de insumos e alimentação para as campanhas de vacinação

Aquisição de um carro de transporte de carga e passageiros, climatizado, para 

transporte da equipe e imunobiológicos.
Estruturar e qualificar os sistemas Proporção de  Capacitação permanente dos profissionais de saúde notificadores
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de informação da Vigilância em 

Saúde em 100% da rede 

notificadora municipal

Unidades 

notificadoras com 

sistema de 

informação ativo e 

operante

 Aquisição de computadores para notificação

 Manter a instalação de internet nas unidades de saúde para 

notificação 

Objetivo 2: Instituir a Vigilância em Saúde do Trabalhador

Estruturar e implantar 1 (uma) 

equipe de Vigilância em Saúde do

Trabalhador na rede municipal de

Saúde

Número de equipe 

de vigilância em 

Saúde do 

Trabalhador 

implantada

 Estruturação e implantação de 1 (uma) equipe de Vigilância em 

Saúde do Trabalhador. Equipe mínima: 01 enfermeiro com 

especialização em saúde do trabalhador, 01 técnico de enfermagem

e 01 técnico em segurança do trabalho

 Aquisição de 1 veículo para transporte da equipe.

Objetivo 3: Fortalecer e Estruturar a Vigilância em Saúde

Manter em 95% as ações de 

fiscalização sanitária

Percentual de ações 

de fiscalização 

sanitária realizadas

 Aquisição de 01 (um) veículo de carga/passageiro para as ações da 

vigilância sanitária

 Implantação do Disk Denúncia na vigilância sanitária

 Aquisição de uniformes para os profissionais da vigilância sanitária

 Aquisição de tablets e impressora térmica para realização das notificações 

sanitárias no momento da inspeção
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 Capacitação dos profissionais para Abordagem Educacional às correções 

das inadequações

Realizar 6 (seis) ciclos de visitas 

domiciliares

Número de ciclos 

realizados

 Aquisição de uniformes, bolsas e insumos para os profissionais da 

vigilância ambiental

 Aquisição de tablets e sistema de informação para atuação dos agentes de

endemias com sistema de GPS

 Aquisição de EPIs para trabalho com inseticidas

 Aquisição de inseticidas

 Manutenção de equipamentos de combate ao aedes aegypti

 Capacitação permanente dos profissionais da vigilância ambiental

 Contratação de profissional médico veterinário para realização de 

atividades na vigilância ambiental

Cadastrar e visitar 100% dos 

Pontos estratégicos do Município

Percentual de pontos

estratégicos 

cadastrados

Cadastrar e visitar 100% dos 

pontos permanentemente 

alagados do Município

Percentual de pontos

permanentemente 

alagados 

cadastrados e 

visitados

Reduzir em 50% das pendências 

de Visitas Domiciliares da 

Vigilância Ambiental

Percentual de 

pendências de visitas

domiciliares 

realizadas

DIRETRIZ 2 – GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO À SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, 
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APRIMORANDO AS POLÍTICAS DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo 1: Fortalecer/Estruturar a Atenção Primária, ampliando o acesso de maneira qualitativa com foco na 

resolubilidade das ações

Construção de 04 (quatro) novas 

ESFs

Cobertura da 

atenção primária à 

Saúde

 Realizar o diagnóstico situacional e territorial do Município para 

justificar a construção de Unidade de Saúde

 Atualização do cadastramento da população nos territórios para 

justificar aumento de ESF e UBS 

 Construção das Unidades Marataízes III, Santa Rita, Lagoa Funda e 

Brejo dos Patos

Implantar sistema de prontuário 

eletrônico e CADSUS em 100% da

rede de Atenção Primária à Saúde

Número de Unidades

da rede de Atenção 

Primária com 

prontuário eletrônico

implantado

 Adquirir computadores e impressoras para implantação do 

prontuário eletrônico nas unidades da rede de atenção primária á 

saúde

 Capacitação dos profissionais da rede de atenção primária à saúde 

para utilização do sistema de prontuário eletrônico

 Manter a instalação de internet nas unidades de saúde para 

implantação do Prontuário Eletrônico

Adquirir 12 veículos automóveis 

para as equipes da rede de 

Número de veículos 

disponíveis para a 

 Aquisição de 12 (doze) veículos automóveis

 Contratação de profissionais motoristas para a condução veículos
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Atenção Primária à Saúde
rede de atenção 

primária á saúde

Realizar 1 (uma) atividade de 

educação em saúde mensalmente

na rede de Atenção Primária

Quantidade de 

atividades educativas

realizadas 

mensalmente pelas 

Unidades da rede de

atenção Básica à 

Saúde

 Sensibilizar os profissionais quanto à importância da promoção em saúde

 Fornecer materiais e equipamento para utilização nas atividades de 

educação em saúde

Manter em 0,80 a razão de 

exames citopatológicos do colo de

útero em mulheres de 25 a 64 

anos na população residente em 

Marataízes 

Número de exames 

citopatológicos 

realizados na faixa 

etária

 Ofertar o acesso ao exame citopatológico do colo do útero para as 

mulheres do município na rede de atenção primária à saúde

 Realizar controle individualizado da realização do exame citopatológico da 

população feminina da faixa etária 22 à 59 anos

 Manter atualizado o contrato e quantidade de exames laboratoriais para 

execução total do serviço

Manter em 0,40 a razão de 

exames de mamografia de 

rastreamento realizados em 

mulheres de 50 a 69 anos na 

Número de 

mamografias 

realizadas na faixa 

etária

 Ofertar o acesso ao exame de mamografia para as mulheres do município 

na rede de atenção primária à saúde

 Realizar controle individualizado da realização do exame de mamografia na

população feminina da faixa etária a partir de 49 anos
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população residente em 

Marataízes

 Manter atualizado o contrato e quantidade de exame de imagem para 

execução total do serviço

Aumentar para 85% o índice da 

captação ponderada

Número de 

cadastros individuais

no SISAB

 Adquirir tablets para utilização pelos ACSs

 Capacitação dos ACSs para utilização do sistema da captação ponderada

Garantir a realização de 6 (seis) 

consultas de pré-natal, sendo a 

primeira antes da 12ª semana

Número de consultas

de pré-natal 

realizadas por 

gestantes / Número 

de gestantes 

acompanhadas

• Realizar vigilância ativa das mulheres cadastradas na equipe, estando 

atendo aos sinais de gestação

• Adquirir teste rápido de gravidez

• Facilitar o acesso aos testes de gravidez por meio de escuta inicial 

qualificada

• Garantir a utilização da caderneta da gestante

• Garantir agenda aberta para as gestantes

• Garantir solicitação de exames conforme protocolo ministerial ou 

estadual 

• Implantar auditoria em prontuários das gestantes para avaliação de 

assistência ao pré-natal adequado

Garantir a realização de exames Número de testes  Solicitar e realizar os testes de sífilis e HIV na primeira consulta de pré-
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para sífilis e HIV para 100% das 

gestantes acompanhadas na rede 

de Atenção Primária em Saúde

para sífilis e HIV 

realizados / Número 

de gestantes 

acompanhadas

natal

 Garantir o acesso aos testes de sífilis e HIV na rede de atenção primária à 

saúde

 Garantir aplicação da penicilina benzatina nas UBS para completude do 

tratamento às gestantes e companheiros

Realizar 1 (uma) aferição de 

pressão arterial a cada 4 meses 

nos pacientes Hipertensos

Número de aferição 

de pressão / Número

de hipertensos 

cadastrados no 

SISAB

 Garantir os equipamentos para realização da aferição de pressão arterial 

na rede te atenção primária à saúde

 Realizar acompanhamento nominal das pessoas com hipertensão na 

equipe, verificando a frequência de acompanhamento

 Flexibilizar a agenda para o atendimento aos hipertensos

 Garantir a estratificação de risco à população suspeita de hipertensão para 

condução adequada da assistência
Realizar 1 exame de Hemoglobina

glicada a cada 6 meses nos 

pacientes diabéticos

Número de exames 

de hemoglobina 

glicada / Número de 

diabéticos 

cadastrados no 

SISAB

 Realizar acompanhamento nominal das pessoas com diabetes adscritas na 

equipe, verificando a frequência de acompanhamento

 Garantir o acesso à realização de consultas e de acompanhamento aos 

diabéticos

 Garantir a realização do exame de hemoglobina glicada aos pacientes 

diabéticos

 Garantir a estratificação de risco à população suspeita de diabetes melitus 

para condução adequada da assistência
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Construção de 1 (uma) Unidade 

Básica de Saúde

Número de Unidades

Básicas construídas
 Construção da Unidade Básica de Saúde de Praia dos Cações

DIRETRIZ 3 – QUALIFICAR A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MUNICIPAL

Objetivo 1: Fortalecer/Estruturar a Rede de Urgência e Emergência, ampliando o acesso de maneira qualitativa com foco

no acolhimento e na assistência à saúde.

Implantar e integralizar o sistema 

de prontuário eletrônico e 

CADSUS em 100% da Rede de 

Urgência e Emergência Municipal

Percentual de pontos

de atendimento com 

prontuário eletrônico

implantado

 Aquisição de computadores e impressora para utilização do Sistema de 

Prontuário Eletrônico

Qualificar a estrutura de 100% da

Rede de Urgência e Emergência 

com a aquisição de novos 

equipamentos e serviços de 

suporte básico de vida

Quantidade de 

equipamentos 

adquiridos/demanda 

atual de compra de 

equipamentos

 Implantar o serviço do SAMU

 Contratação de pessoal para Suporte básico de vida

 Capacitação de Equipe para suporte básico de vida

Aprimorar a qualidade do 

acolhimento ao paciente por meio

de Educação Permanente para 

Quantidade de 

Educação 

Permanente 

 Realizar pelo menos 1 (uma) Educação Permanente aos profissionais da 

rede de Urgência e Emergência a cada 6 meses
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100% dos profissionais da rede
realizada a cada 6 

meses

Garantir/Manter a equipe 

necessária para o funcionamento 

eficiente da UPA 24h

Percentual de 

setores com deficit 

de recursos 

humanos

 Aquisição de equipamentos de suporte de vida, a saber: monitores 

multiparâmetros, desfibriladores, aparelho de eletrocardiograma, RX 

portátil, entre outros

Ampliar o serviço de manutenção 

preventiva e corretiva nos 

equipamentos hospitalares de 

100% da rede de Urgência e 

Emergência

Quantidade de 

equipamentos fora 

uso aguardando 

manutenção

 Aquisição de camas hospitalares

 Contratação de empresa responsável pela manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos da Rede de Urgência e Emergência

 Contratação de empresa responsável para adequação do fornecimento de 

O2

Implantar comissões de avaliação 

para qualificar o atendimento ao 

paciente na rede de Urgência e 

Emergência

Comissões de 

avaliação 

implantadas

 Eleger, a cada dois anos, os membros participantes das comissões de 

avaliação

 Realizar reuniões trimestrais da comissão para avaliação do serviço da 

rede de Urgência e Emergência municipal

 Instituir comissão em decreto municipal e publicizar em diário oficial
DIRETRIZ 4 – QUALIFICAR A REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE
Objetivo 1: Ampliar e Estruturar a Rede de Atenção Secundária em Saúde, ampliando o acesso de maneira qualitativa 

com foco no acolhimento e na assistência à população

Construção de 1 (um) novo 

Centro de Especialidades Médicas

Número de Centro 

de Especialidades 

Médicas ativos

 Construção do novo Centro de Especialidades Médicas

 Unificação do CEMM I e CEMM II na nova estrutura física

 Implantação de serviços interligados à Rede de Atenção à Saúde
Concluir a construção e Implantar Número de CAPS  Contratação de empresa para conclusão das obras do CAPS
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o serviço do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), a fim de 

fortalecer a rede de atenção à 

saúde mental no município

ativos

 Adequar a equipe atual da rede de Saúde Mental à realidade do CAPS

 Estabelecer vínculo com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a fim de 

melhor o acesso à atenção psicossocial da população em geral

 Acolher os pacientes de uso de substância psicoativa, encaminhando para 

Clínica de Reabilitação, se necessário

 Articular com a rede de Atenção Primária à saúde sobre o 

encaminhamento de pacientes com transtornos mentais

 Estabelecer vínculo com familiares de pacientes com transtornos mentais e

comportamentais quanto ao tratamento regular, para evitar surtos 

recorrentes

Manter e Readequar o Centro de 

Fisioterapia Municipal

Percentual do 

aumento no número 

de atendimentos em 

relação ao ano 

anterior

 Fortalecer a qualidade no acesso ao serviço de Fisioterapia

 Manter e ampliar o serviço de fisioterapia domiciliar

Garantir/Manter a equipe 

necessária para o funcionamento 

eficiente da rede de Atenção 

Secundária a Saúde

Percentual de 

setores com deficit 

de recursos 

humanos

 Ampliar a oferta de especialidades médicas

 Estabelecer parcerias para implantação do serviço de fornecimento de 

óculos de grau para a população

 Garantir consultas oftalmológicas desde infância até adulto
Ampliar o serviço de manutenção 

preventiva e corretiva nos 

equipamentos de 100% da rede 

Quantidade de 

equipamentos fora 

de uso aguardando 

 Contratação de empresa responsável pela manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamento da rede de Atenção Secundária à Saúde
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de Atenção Secundária a Saúde manutenção

Implantar e integralizar o sistema 

de prontuário eletrônico e 

CADSUS em 100% da Rede de 

Atenção Secundária à Saúde

Quantidade de 

pontos de 

atendimento com o 

Sistema Eletrônico 

implantado

 Implantar o Sistema de Prontuário Eletrônico

 Integralizar o Sistema de Prontuário Eletrônico com toda a rede de Saúde 

do Município

 Implantação de painel de Senha Eletrônica

 Implantação do sistema de agendamento de todos os serviços de saúde
Fortalecer o Sistema 

informatizado de regulação de 

exames e consultas municipais 

em 100% da Rede de Atenção 

Secundária à Saúde

Quantidade de 

pontos de 

atendimento com o 

Sistema MV SOUL 

implantado

 Manter a pactuação dos serviços de saúde atualizado (PPI)

Aprimorar a qualidade do 

acolhimento ao paciente por meio

de Educação Permanente para 

100% dos profissionais da rede

Quantidade de 

capacitação realizada

a cada 6 meses

 Realizar pelo menos 1 (uma) capacitação dos profissionais da rede de 

Atenção Secundária a cada 6 meses

Aquisição de 1 (um) veículo para 

atender as demandas 

administrativas da Atenção 

Secundária à Saúde

Número de veículos 

disponíveis

 Adquirir 01 (um) carro automóvel para atender as demandas 

administrativas da Atenção Secundária à Saúde

Construção de 1 (um) Hospital 

Clínico Materno Infantil

Número de Hospitais

ativos no Município

 Realizar planejamento para a construção e implantação dos serviços do 

Hospital Clínico Materno Infantil
Municipalização da oferta do 

serviço de mamografia na rede de

Número de 

mamógrafos 

 Aquisição de 01 (um) Mamógrafo de alta resolução para ser utilizado na 

realização de mamografias da rede de Atenção à Saúde da Mulher
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Atenção à Saúde da Mulher adquiridos

Manter a oferta de serviços 

especializados para gestantes na 

rede de Atenção à Saúde da 

Mulher 

Quantidade de 

cursos para 

gestantes ofertados 

no período de 6 

meses

 Manter a realização de 01 (um) curso para gestantes e família a cada 6 

meses

 Manter a oferta de kits maternidade para as gestantes assistidas pela rede 

de Atenção à Saúde da Mulher 

 Garantir estratificação de risco da gestante e uso do cartão da gestante

 Garantir visita no último trimestre à maternidade de referência

Fortalecer o programa de 

Planejamento Familiar na rede de 

Atenção à Saúde da Mulher

Quantidade de 

inserção de DIU e 

vasectomias 

realizadas

 Manter e qualificar o serviço de inserção de DIU

 Implantar o serviço de realização de vasectomia

 Garantir a implantação do Planejamento Familiar em todas as UBS com 

qualificação dos profissionais para o tema
DIRETRIZ 5 – FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL
Objetivo: Ampliar e Estruturar a Assistência Farmacêutica, descentralizando o atendimento de maneira qualitativa com 

foco na promoção do acesso facilitado ao usuário

Ampliar a Assistência 

Farmacêutica em 100% das 

Unidades da rede de Atenção 

Primária à Saúde

Percentual de 

Unidades da rede de

Atenção Básica de 

Saúde com o serviço

de Assistência 

Farmacêutica 

implantado

 Contratação de recursos humanos para atuarem nas Unidades da 

Rede de Atenção Primária

 Avaliação de todos os usuários municipais que utilizam 

medicamentos de alto custo da farmácia cidadã, para 

monitoramento de pessoas de alto risco

Garantir o fornecimento de 100% 

do elenco farmacêutico da 

Percentual de 

medicamentos da 

 Aquisição de medicamentos por meio de pregão presencial
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REMUME
REMUME licitados e 

fornecidos

 Especialização/Qualificação da equipe do Setor de Compras da 

SEMUS

Estruturar 100% das Unidades da

rede da Atenção Primária com 

equipamentos, climatização e 

recursos humanos para 

Assistência Farmacêutica

Percentual de 

Unidades da rede de

Atenção Básica à 

Saúde estruturadas 

para Assistência 

Farmacêutica

 Aquisição de equipamentos para uso na Assistência Farmacêutica

 Adequação da estrutura física das Unidades da rede de Atenção 

Primária à Saúde a fim de atender as demandas da Assistência 

Farmacêutica

Implantar o Sistema de 

gerenciamento de dispensação de

mendicamentos em 100% das 

Unidades da rede de Atenção 

Primária à Saúde

Percentual de 

Unidades da rede de

Atenção Básica à 

saúde com o 

Sistema de 

Gerenciamento de 

dispensação de 

medicamentos 

implantado

 Aquisição de computadores e impressora para utilização do Sistema 

de gerenciamento de dispensação de medicamentos 

 Manter o Sistema de Gerenciamento de dispensação de 

medicamentos contratualizado

Adquirir 01 (um) veículo de carga 

fechado para distribuição dos 

medicamentos nas Unidades da 

rede da Atenção Primária á Saúde

Número de veículos 

adquiridos e ativos

 Aquisição de veículo de carga fechado para distribuição dos medicamentos 

nas Unidades da rede de Atenção Primária à Saúde

Aprimorar a qualidade do Quantidade de  Realizar pelo menos 1 (uma) capacitação dos profissionais da rede de 
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acolhimento ao paciente por meio

de capacitação continuada para 

100% dos profissionais da rede

treinamentos 

realizados a cada 6 

meses

Assistência Farmacêutica a cada 6 meses

DIRETRIZ 6 – AMPLIAR E ESTRUTURAR A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE BUCAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO 

QUALIFICADO PARA OS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
Objetivo: Aumentar a cobertura populacional da Assistência em Saúde Bucal

Ampliar para 85% a cobertura 

populacional de Saúde Bucal

Percentual de 

cobertura 

populacional em 

Saúde Bucal

 Criação de 4 (quatro) Equipes de Saúde Bucal para atuarem na Atenção 

Primária, a saber: ESB Praia dos Cações, ESB Brejo dos Patos e ESB 

Marataízes III e ESB Santa Rita

 Aquisição de materiais audiovisuais, como: folders, folhetos educativos e 

kits de escovação

Construção e Estruturação de 01 

(um) Centro de Especialidades 

Odontológicas – CEO

Número de CEO 

construídos e ativos

 Aquisição de terreno para construção do CEO

 Desenvolvimento do Projeto Estrutural e Arquitetônico para construção do 

CEO

 Contratação de empresa responsável pela construção do CEO

 Aquisição de equipamentos e mobília para início das atividades do CEO

 Formação das Equipes para atuação no CEO

 Realizar parcerias para implantação do serviço municipal de fornecimento 

de próteses odontológicas

 Estruturar um Centro Cirúrgico Odontológico no CEO para atendimento aos

pacientes portadores de necessidades especiais
Aquisição de 13 (treze) Número de  Aquisição de Unidade Móvel odontológica para atendimentos em 
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Equipamentos Odontológicos 

portáteis

equipamentos 

odontológicos 

portáteis adquiridos

comunidades longínquas e ações do Programa Saúde na Escola

Realizar avaliações odontológicas

trimestrais em Escolas e Creches

municipais para traçar perfil 

cariogênico

Número de ações 

realizadas 

trimestralmente

 Realizar visitas às escolas e creches municipais trimestralmente para 

avaliação odontológica e determinação de perfil cariogênico junto ao 

Programa Saúde na Escola

DIRETRIZ 7 – AMPLIAR, FORTALECER E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA

Objetivo: Estabelecer e mobilizar a efetiva participação social na construção da saúde pública municipal

Favorecer e incentivar o acesso 

da população ao exercício do 

controle social e da democracia 

participativa

Número de ações 

desenvolvidas por 

quadrimestre

 Desenvolver 1 (uma) ação de comunicação quadrimestralmente para 

promover as atividades do Conselho Municipal de Saúde junto à 

população;

 Realizar 2 (duas) reuniões anuais itinerantes do Conselho Municipal de 

Saúde;

 Implantação dos Conselhos Locais de Saúde.

Promover capacitação 

profissional para 100% dos 

Conselheiros Municipais de 

Saúde

Percentual de 

aumento da rubrica

orçamentária para 

investimento na 

participação social

 Manter a rubrica orçamentária para as necessidades de capacitação e 

participação em eventos concernentes ao Conselho Municipal de Saúde 

 Promover o financiamento de despesas dos conselheiros para participação

de capacitações, treinamentos e eventos;
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Fortalecer o serviço municipal de

ouvidoria, com foco na Saúde 

Pública

Proporção de 

demandas enviadas

e resolvidas pela 

Ouvidoria Municipal

 Encaminhar em tempo hábil as demandas recebidas pelo Conselho 

Municipal de Saúde à Ouvidoria Municipal

 Acompanhar e monitorar a evolução das demandas encaminhadas para a 

Ouvidoria Municipal

 Avaliar periodicamente a opinião de 20% dos usuários do serviço de 

saúde após o seu atendimento

 Implantação em todos os serviços de saúde municipal sistema de 

ouvidoria, desde uma caixinha de sugestão a um sistema eletrônico

Realizar 1 (uma) Conferência de 

Saúde a cada 4 (quatro) anos, 

conforme programação do 

Ministério da Saúde

Realização de 1 

(uma) Conferência 

Municipal de Saúde

 Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal e Conselho Estadual de 

Saúde para a realização da Conferência Municipal de Saúde

Manter comissões específicas e 

permanentes no Conselho 

Municipal de Saúde para 

avaliações periódicas das 

atividades da Secretaria 

Municipal de Saúde

Número de 

comissões 

permanentes e 

específicas ativas

 Eleger, a cada (2) dois anos, os membros das comissões permanentes 

para avaliação periódica das atividades da Secretaria Municipal de Saúde

Estabelecer parceria com os 

Conselhos Municipais de Saúde 

do Sul do Estado do Espírito 

Número de 

encontros 

realizados a cada 6 

 Realizar 1 (um) encontro a cada 6 (seis) meses dos Conselhos Municipais 

de Saúde do Sul do Estado do Espírito Santo
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Santo a fim de promover a 

regionalização do controle social 

da Saúde Pública

meses

DIRETRIZ 8 – APRIMORAR A GESTÃO EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO 

PROMOVER A EFICIÊNCIA PARA O SUS

Objetivo: Modernizar e Inovar a gestão do SUS em Marataízes, fortalecendo o pacto interfederativo com foco em 

resultados para a sociedade

Manter a qualidade dos Serviços 

de Saúde, fortalecendo o 

trabalho de Gestão de Pessoas

Realização de

Processo Seletivo

 Definir e manter atualizado o quadro de profissionais conforme 

competências e atribuições das áreas;

 Promover processo seletivo simplificado para suprir eventuais 

necessidades;

 Revisão de organograma da SEMUS com a inclusão de: Vigilância em 

Saúde (Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária

e Vigilância em Saúde do Trabalhador), Componente Municipal do Sistema

Nacional de Auditoria e Controlo, Avaliação, Monitoramento e Auditoria;

 Promover atualização e aprimoramento profissional, enfatizando agravos 

pertinentes à área local de saúde;

 Estabelecer a política de valorização dos servidores, criando o Plano de 

Carreira e aprimorando o Plano de Cargos e Salários, com a implantação 

de inventivos, considerando o desempenhos das equipes e setores;

 Melhorar a comunicação interna e externa dos servidores da SEMUS, 
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disponibilizando dados e informações em saúde de forma a atender às 

necessidades dos usuários, dos trabalhadores, gestores, prestadores de 

serviços e controle social.

Fortalecer o serviço de regulação

de consultas, exames, 

procedimentos e cirurgias, 

promovendo celeridade e 

eficiência, a fim de conceder ao 

usuário do SUS um atendimento 

de qualidade e em tempo 

oportuno

Implantação do

Protocolo Municipal

de Regulação

 Construção e implantação do Protocolo Municipal de Regulação;

 Coordenar, regular e monitorar o fluxo da oferta de serviços referenciados

(ambulatoriais e hospitalares), garantindo o cumprimento de 100% da 

oferta de serviços contratualizados

Estruturar e promover as ações 

de Monitoramento e Auditoria, a 

fim de promover maior 

transparência e qualidade nos 

serviços realizados no âmbito da 

SEMUS  

Percentual de

Unidades de Saúde

com prontuário

eletrônico

implantado

 Implantar o Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria;

 Manter rede de internet em 100% das Unidades de Saúde, apoiando o 

desenvolvimento e a integração da atenção à Saúde;

 Manter constante trabalho de capacitação profissional a fim de fornecer 

aos colaboradores conhecimento técnico para utilização do Sistema 

Informatizado;

 Implantar o Prontuário Eletrônico em 100% das Unidades de Saúde;

 Digitalizar e organizar prontuários e documentos oficiais da SEMUS.

Aperfeiçoar a gestão 

administrativa, orçamentária e 

Percentual de obras

executadas

 Estruturar e qualificar a gestão administrativa de insumos, apoio logístico 
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financeira anualmente

e infraestrutura, suprindo todas as necessidades;

 Realizar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos, mobiliários

e nas estruturas físicas de 100% da rede;

 Cumprir o compromisso da execução de 50% das obras anualmente, 

atendendo às necessidades de adequação e organização da rede;

 Realizar captação de recursos de fontes de investimentos para despesas 

de capital, primordialmente para a Atenção Primária e Secundária à 

Saúde;

 Regulamentar o serviço de plantões executados pela Vigilância em Saúde
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