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1. INTRODUÇÃO  

 O Plano Municipal de Saúde (PMS) é o instrumento central de planejamento 

para definição e implementação das prioridades no âmbito da saúde de cada esfera 

de gestão do SUS, para o período de quatro anos. O Poder Público Municipal tem a 

responsabilidade com a saúde da população residente no município, enquanto o 

Poder Público Estadual e Federal são co-responsáveis em seus níveis de 

competência ou na ausência da gestão municipal, porém é de suma importância a 

participação da família e da comunidade na promoção, prevenção e recuperação da 

saúde. 

 No PMS estão contidas as diretrizes, objetivos e metas a serem atingidas, 

estratégias de ação e compromissos do governo para o setor, com participação dos 

segmentos sociais representados no Conselho Municipal de Saúde de acordo com a 

perspectiva do Sistema Único de Saúde. A estrutura administrativa responsável pela 

gestão da assistência à saúde é a Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo 

Municipal de Saúde. 

 O modelo de gestão descrito tem por objetivo unir-se á população para 

formulação e decisão das políticas públicas, por meio do Plano Plurianual (PPA), e da 

Conferência Municipal de Saúde. Nesse sentido, a gestão municipal convida o 

cidadão a compreender o papel e os limites do Estado, bem como fortalecer a sua 

participação, em um processo contínuo de aprimoramento, sobretudo na ampliação 

da consciência política e no acesso a cidadania. 

 A Política Municipal de Saúde objetiva promover o cumprimento do direito 

constitucional à saúde, visando à redução do risco de agravos e o acesso universal e 

igualitário às ações para a sua promoção, proteção e recuperação, assegurando a 

equidade na atenção, diminuindo as desigualdades e promovendo serviços de 

qualidade, observando os princípios da integralidade e intersetorialidade nas ações e 

nos serviços de saúde, ênfase em programas de ação preventiva, humanização do 

atendimento e gestão participativa do Sistema Municipal de Saúde, ofertando serviços 
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na atenção básica á saúde na lógica da Estratégia da Saúde da Família, a 

implementação da equipe multiprofissional, ampliação do programa de saúde bucal e 

dos serviços especializados de média complexidade (ambulatorial). 

 O Município se enquadra na modalidade de Gestão Plena do Sistema, 

conforme a Norma Operacional da Assistência à Saúde nº 1/ NOAS-SUS 2001, 

gerindo os recursos do Fundo Municipal de Saúde, executando diretamente ações de 

saúde na atenção básica, programas prioritários, vigilâncias epidemiológica e 

sanitária, entre outras, e através de prestadores de serviços de saúde filantrópico e 

privados principalmente nas ações de média e alta complexidade ambulatorial. Desse 

modo, faz parte do SUS em Afonso Cláudio, o Hospital São Vicente de Paulo, o 

Consórcio Intermunicipal CIM Pedra Azul, laboratórios de análises clínicas e os 

demais serviços ofertados pela gestão municipal aos seus munícipes. 

 A pretensão do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 é criar uma ferramenta 

de apoio á tomada de decisões, que servem também para o controle social dos 

gestores, trabalhadores, prestadores e usuários sobre os serviços de saúde ofertados 

em Afonso Cláudio, e com isso avançar na organização da rede de serviços e 

entregar mais saúde para a população residente no município. Alem disso, o plano se 

propõe a desenvolver ações combinadas a partir da noção ampliada de saúde, 

interdisciplinaridade nos processos de trabalho, e humanização das práticas e da 

atenção, buscando a satisfação do usuário pelo estreito relacionamento dos 

profissionais com a comunidade. 
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2. ANÁLISE SITUACIONAL DO MUNICÍPIO 

2.1 Conhecendo um pouco da sua história 

 No século XIX um engenheiro, conhecido como Frederico Wilmer, adentrou 

nesta região sendo o primeiro aventureiro. Ele encontrou ouro na Lagoa Seca, local 

conhecido como Fazenda Santo Antônio do Alto Guandu, hoje distrito de Vila 

Pontões, atraindo muitos exploradores que provinham principalmente do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais (SOUZA, 1993). 

 As primeiras colônias se instalaram na região em 1873. No mesmo ano, o 

desbravador Sabino Coimbra de Oliveira instalou-se às margens do Córrego Três 

Pontões com sua família e outros cidadãos. Em seguida, algumas famílias vieram de 

Minas e se instalaram no local hoje conhecido como distrito de Serra Pelada. No ano 

de 1877, o povoado era composto por 20 casas, uma capela e o cemitério, até que a 

população mudou-se para as margens do Rio Guandu, devido a uma forte seca 

(SOUZA, 1993).  

 Em 1886 novas famílias foram para o povoado, sendo que o arraial foi 

transformado em distrito em 1888. Em 20 de novembro de 1890, foi criado o 

município. Ao novo município foi dado o nome de um republicano, Afonso Cláudio, 

jurisconsulto espírito-santense e primeiro governador do Estado e enfim em 20 de 

janeiro de 1891, o município de Afonso Cláudio foi emancipado. Antes, porém Afonso 

Cláudio fez parte de três municípios, sendo eles na ordem, Cachoeiro de Itapemirim, 

Serra e por último Santa Leopoldina. (MELLO, 1948).  

2.2 Localização, Limites, Abrangências e Divisão Territorial 

 O município de Afonso Cláudio está localizado na Região Centro-Serrana do 

Estado do Espírito Santo, com distância de 148 Km de Vitória, capital do Espírito 

Santo, pela Rodovia Sebastião Alves de Lima que dá acesso á BR-262.  Além deste 

acesso, contamos com a via ES-484 por meio da Rodovia Josil Espíndola Agostini 

que perpassa pela BR-101. 
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 a altitude de 350 metros, 20°04’27” de Latitude sul e 41°07’26” de Longitude oeste, 

com densidade de 32,68 hab/Km2, possui área de 954.656 Km2, com extensão 

territoriais de 955.2 Km2 (IBGE, 2017). Afonso Cláudio possui limites de territoriais, 

com Estado de Minas Gerais e alguns municípios do Estado do Espírito Santo, sendo 

eles, Laranja da Terra ao norte, Itarana e Santa Maria de Jetibá a leste, Domingos 

Martins e Venda Nova do Imigrante ao sul, Conceição do Castelo e Brejetuba a oeste. 

Figura 1 – Mapa Político do Município de Afonso Cláudio – ES 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio (www.afonsoclaudio.es.gov.br) 
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 A cidade de Afonso Cláudio é banhada pelo Rio Guandu, que nasce na Serra 

de Castelo e corre do Sul para o Norte, atravessando todo o Município e entrando no 

Município de Baixo Guandu, indo desaguar no Rio Doce (PMAC, 2017).  

 Os solos predominantes são classificados como Latossolo Vermelho Distrófico, 

com fertilidade variando de média baixa e pH em torno de 5,0. Possui 81,44% de suas 

áreas com declividade entre 30% e 100% (PMAC, 2017). 

 O município possui divisão territorial composta por 9 (nove) distritos bem 

localizados, contando com a sede, sendo eles: 

Sede – Altitude: 350 m 

Serra Pelada - Altitude: 400 m 

Ibicaba - Altitude: 600 m 

Pontões - Altitude: 800 m 

Piracema - Altitude: 619 m 

Fazenda Guandu - Altitude: 700 m 

São Francisco Xavier do Guandu - Altitude: Sem Informações 

São Luis Boa Sorte - Altitude: Sem Informações 

Mata Fria - Altitude: Sem Informações 

2.3 Aspectos Demográficos 

 De acordo com o novo Plano Diretor de Regionalização Estadual (PDR), 

aprovado pela Resolução 2019 de 10 de novembro de 2011, o município de Afonso 

Cláudio passou a pertencer a Região de Saúde Metropolitana, conforme figura 2. 
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Figura 2 – PDR: Plano Diretor de Regionalização 2011. 

 

Fonte: SESA. 
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 De acordo com dados do IBGE (2017), o Município de Afonso Cláudio possui 

uma população estimada para 2017 de 32.361 habitantes, sendo 15.601 homens e 

15.318 mulheres. Em 2010 a população total apresentava um número de 31.091 

habitantes.  

Tabela 1 – População Total, por Gênero, Rural/Urbana, Afonso Cláudio – ES 

2000, 2010 e 2012. 

 

 A pirâmide etária descrita na figura 3 mostra a distribuição da população 

residente no município de acordo com o gênero, onde pode ser observado que a 

maioria da população residente permanece na faixa etária entre 10 e 44 anos. 
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Figura 3 – Distribuição da População por sexo, segundo os grupos de idade em 

Afonso Cláudio – ES, 2010. 

F

Fonte: IBGE, 2010.  

 Os resultados evidenciam que vivemos um momento de transição do modelo 

assistencial que exige maior capacidade de planejamento do futuro da assistência à 

saúde, tornando mais complexa a rede assistencial e repensando o modelo de 

atenção à saúde, preparando-se para o grande crescimento da população idosa nas 

próximas décadas. 

 A população de Afonso Cláudio teve uma taxa média de decrescimento anual 

de -0,54%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual 

foi de 0,23% (PNUD, 2017). Há um predomínio da população adulta, visto que 

aproximadamente 36% dos moradores da cidade têm mais de 40 anos, sendo 

evidentes as mudanças na estrutura etária de idosos. Enquanto a população de 

jovens apresentou um decréscimo de aproximadamente 1,92% entre 2009 e 2012, a 

população idosa cresceu mais de 3% no mesmo período, conforme tabela 2. 
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Tabela 2 – Alterações na estrutura etária da população de Afonso Cláudio, 

segundo faixa de idade 2009 e 2012. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). De acordo 

com a tabela 3 no município de Afonso Cláudio, a esperança de vida ao nascer 

aumentou 9,5 anos nas últimas duas décadas, passando de 65,1 anos em 1991 para 

69,4 anos em 2000, e para 74,5 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao 

nascer média para o estado é de 75,1 anos e, para o país, de 73,9 anos. A taxa de 

fecundidade total houve um decréscimo de 3,4 em 1991 para 1,8 em 2010. 

Tabela 3 - Longevidade e Fecundidade – Afonso Cláudio – ES, 1991, 2000 e 

2010. 

 
1991 2000 2010 

Esperança de Vida ao Nascer (em anos) 65,1 69,4 74,5 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 3,4 2,4 1,8 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 

 As tendências indicam que a população dos países em desenvolvimento vai 

envelhecer muito mais depressa do que envelheceu a população do mundo 

desenvolvido, cujos países tiveram cerca de 130 anos para se adaptar à nova 
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situação. Os países em desenvolvimento terão que se adaptar a uma população mais 

velha em metade desse tempo. 

 Esses dados e projeções apontam de um lado grandes desafios e de outro, 

grandes oportunidades para o planejamento e gestão de políticas públicas, em 

particular as políticas sociais. Frente às mudanças, há a necessidade de estruturação 

de serviços e de programas de saúde que possam responder às demandas 

emergentes do novo perfil epidemiológico do país. Os idosos utilizam os serviços 

hospitalares de maneira mais intensiva que os demais grupos etários, envolvendo 

maiores custos, implicando tratamento de duração mais prolongada e de recuperação 

mais lenta e complicada. 

 O número de nascimentos no município de Afonso Cláudio vem apresentando 

um decréscimo ao longo dos anos, conforme observado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Número de Nascidos Vivos no Município de Afonso Cláudio, 2012-

2015 

 

Fonte: DATASUS, 2017. 
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2.4 Aspectos Socioeconômicos 

 O índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Afonso Cláudio é 

0,667, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0, 170), Em seguida o IDH por 

Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0, 210), seguida por Renda e por 

Longevidade, como observado no gráfico 2. 

Gráfico 2 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, Afonso Cláudio-ES, 

2010. 

 

 Fonte: IBGE, 2017. 

A tabela 4 apresenta o índice de desenvolvimento humano municipal e seus 

componentes, observa-se que a renda per capita média de Afonso Cláudio cresceu 

134,10% nas últimas duas décadas, passando de R$209,14 em 1991 para R$359,81 
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em 2000 e R$489,59 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 72,04% no 

primeiro período e 36,07% no segundo. 

Tabela 4 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes – 

Afonso Cláudio – ES, 1991, 2000, 2010. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,164 0,374 0,544 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 

completo 
14,38 23,56 36,55 

% de 5 a 6 anos freqüentando a escola 28,77 57,88 88,77 

% de 11 a 13 anos freqüentando os anos finais do 

ensino fundamental 
22,43 59,05 87,33 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 12,57 45,75 54,77 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 6,33 25,58 34,87 

IDHM Longevidade 0,668 0,740 0,825 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 65,05 69,39 74,51 

IDHM Renda 0,524 0,612 0,661 

Renda per capita (em R$) 209,14 359,81 489,59 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP.  

 Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 5.8 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.5. Na 

comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais 

colocava esta cidade na posição 27 de 78. Considerando a nota dos alunos dos anos 

finais, a posição passava a 22 de 78. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 

14 anos) foi de 94 em 2010. Isso posicionava o município na posição 76 de 78 dentre 

as cidades do estado e na posição 5224 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 

2017). 
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 De acordo com a tabela 5 a extrema pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 

2010) passou de 38,35% em 1991 para 13,50% em 2000 e para 5,31% em 2010. A 

desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,64 em 1991 para 0,54 em 2000 e 

para 0,50 em 2010. O índice de gini é um instrumento usado para medir o grau de 

concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres 

e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação 

de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa 

desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 

Tabela 5 - Renda, Pobreza e Desigualdade – Afonso Cláudio – ES, 1991, 2000 e 

2010. 

 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP.  

 Vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de 

indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão 

em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos. Vai 

além da identificação da pobreza entendida apenas como insuficiência de recursos 

monetários. São importantes para detectar áreas de necessidade para investimento e 

desenvolvimento de políticas públicas objetivando a redução de desigualdades e 

contrastes sociais. 

 Em 2015, o salário médio mensal era de 1.8 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 12.5%. Na comparação com 
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os outros municípios do estado, ocupava as posições 46 de 78 e 51 de 78, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, tinha 39.9% da população nessas condições, o que o 

colocava na posição 18 de 78 dentre as cidades do estado (IBGE, 2017). 

 Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 54,03% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,70% na indústria extrativa, 4,14% na indústria 

de transformação, 5,67% no setor de construção, 0,68% nos setores de utilidade 

pública, 9,02% no comércio e 24,64% no setor de serviços (PNUD, IPEA, FJP, 2017). 

  A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado 

determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade 

escolar do município e compõe o IDHM Educação (PNUD, IPEA, FJP, 2017). 

 De acordo com o gráfico 3 no período de 2000 a 2010, a proporção de crianças 

de 5 a 6 anos na escola cresceu 53,37% e no de período 1991 e 2000, 101,18%. A 

proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental cresceu 47,89% entre 2000 e 2010 e 163,26% entre 1991 e 2000. A 

proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 

19,72% no período de 2000 a 2010 e 263,96% no período de 1991 a 2000. E a 

proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 36,32% 

entre 2000 e 2010 e 304,11% entre 1991 e 2000. 

 

 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

 

30 

 

Gráfico 3 – Fluxo Escolar por Faixa Etária – Afonso Cláudio 

 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP.  

 Em 2010, 56,68% dos alunos entre 6 e 14 anos de Afonso Cláudio estavam 

cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 

58,19% e, em 1991, 31,38%. Nota-se que, em 2010 , 6,02% das crianças de 6 a 14 

anos não frequentavam a escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos 

atingia 27,35%. 
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Gráfico 4 – Frequência Escolar de 06 a 14 anos, Afonso Cláudio, ES, 2010. 

 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP.  

 Em 2010, jovens de 15 a 17 anos, 37,48% estavam cursando o ensino médio 

regular sem atraso. Em 2000 eram 25,67% e, em 1991, 7,10%. Porém, no ano de 

2010 a quantidade de jovens nesta faixa etária que não frequentavam a escola 

chegou a 27%, atingindo uma grande parcela desta população (PNUD, IPEA, FJP, 

2017). 

 Já os cidadãos entre 18 e 24 anos apresentavam uma pequena parcela de 

jovens cursando o ensino superior (6,59%), enquanto a grande maioria de pessoas 

desta faixa etária não frequentava nenhum curso (86%) (PNUD, IPEA, FJP, 2017). 
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Tabela 6 – Indicadores de Habitação Afonso Cláudio – ES, 1991, 2000 e 2010. 

 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP.  

A tabela 6 demonstra que em duas décadas as condições habitacionais progrediram 

de forma positiva em relação a domicílios com água encanada, com energia elétrica e 

coleta de lixo. 

O Município de Afonso Cláudio apresenta 52.3% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado, 43.1% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 

25.5% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença 

de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2017).  

O abastecimento de água é realizado pela CESAN na Sede e em Serra Pelada, e 

pelo município nos distritos de: Vila Pontões, Fazenda Guandu, São Luiz de Boa 

Sorte, Mata Fria, Piracema e São Francisco. 

Em relação á coleta de lixo, é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Alem disso a Prefeitura Municipal disponibiliza para a população, recipientes para a 

coleta seletiva. Existe também uma Associação de Catadores que atua no antigo 

Aterro Sanitário da cidade, em um barracão, responsável pela separação e prensa de 

todo o material. O lixo que não é reciclado, é levado por uma empresa contratada 

para Cachoeiro de Itapemirim – ES. 
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2.5 Aspectos Epidemiológicos  

 A epidemiologia é voltada para a compreensão do processo saúde-doença no 

âmbito das populações e tem por objetivo o estudo deste mesmo processo, mas em 

termos individuais (WALDMAN, 2017). 

 Fundamenta-se no raciocínio causal e preocupa-se com o desenvolvimento de 

estratégias para as ações voltadas para a proteção e promoção da saúde da 

comunidade. Constitui também um importante instrumento para o desenvolvimento de 

políticas públicas no setor de saúde. Sua aplicação deve sempre levar em conta o 

conhecimento disponível, adequando-o às realidades locais (WALDMAN, 2017). 

2.6 Perfil de Natalidade 

 A taxa de natalidade expressa a intensidade com a qual a natalidade atua 

sobre uma determinada população. É influenciada pela estrutura da população, 

quanto á idade e ao sexo. Em geral, taxas elevadas estão associadas a condições 

socioeconômicas precárias e a aspectos culturais da população.  

 No ano de 2015 foram registrados no Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC), 406 nascidos vivos de mães residentes em Afonso Cláudio. Do total, 

15,5 % foram de mulheres com idade inferior a 18 anos como é verificado na tabela 7. 
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Tabela 7 – Nascimentos por idade da mãesresidentes no Município de Afonso 

Cláudio-ES, 2012-2015. 

Idade 2012 2013 2014 2015 

10 a 14 anos 02 02 02 03 

15 a 19 anos 80 63 75 60 

20 a 24 anos 117 116 101 110 

25 a 29 anos 100 114 100 104 

30 a 34 anos 73 71 75 77 

35 a 39 anos 34 43 25 46 

40 a 45 anos 10 11 4 6 

TOTAL 416 420 382 406 

Fonte: Tabnet, SINASC, 2017. 

 De acordo com o SINASC, do total de nascidos vivos em 2015, foi observado 

que 158 foram partos vaginais realizados e 248 partos cesáreos. Este dado nos 

mostra que o município se apresenta bem acima da média estipulada pela 

Organização Mundial de Saúde, pois o município apresenta 61% de partos cesáreos, 

enquanto o órgão recomenda que a taxa fique entre 10% a 15% dos partos 

realizados. 

2.7 Perfil de Mortalidade 

 Em 2015, foram registrados 198 óbitos no Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), sendo que em 2011, este número foi maior, contabilizando 220 

óbitos no SIM, de ocorrência e residência em Afonso Cláudio. O Coeficiente de 

Mortalidade Geral (expressa o número de óbitos para cada grupo de 1.000 

habitantes) foi de 6,36/1000 habitantes.  

 A Mortalidade Proporcional por faixa etária, que constitui uma representação 

segundo grupos etários prefixados, demonstra de acordo com o gráfico 5 que o 

percentual de mortalidade em pessoas com  50 anos ou mais foi de 78,78%, o que 
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indica um nível de saúde elevado, necessitando de intervenções mais freqüentes por 

meio das equipes de saúde do município. 

Gráfico 5 – Mortalidade Proporcional, segundo faixa etária, Afonso Cláudio, ES, 

2015. 

 

Fonte: Tabnet, DATASUS, 2017. 

 Em relação ás causas de óbitos em 2016 mostrado na tabela 8, as doenças do 

aparelho circulatório foram responsáveis por 36,6% do total das mortes, seguido pelas 

causas externas de morbidade e mortalidade (16,3%) e neoplasias (14,3%). 
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Tabela 8 – Óbitos segundo grupos de causas (Cap. CID 10), residentes em 

Afonso Cláudio, 2016. 

Causa (Cap. CID 10) Frequência % 

TOTAL 202 100 

Doenças do aparelho circulatório 74 36,6 

Causas externas (acidentes, homicídios, suicídios) 33 16,3 

Neoplasias (tumores) 29 14,3 

Doenças do aparelho respiratório 27 13,3 

Doenças do aparelho digestivo 07 3,4 

Doenças do sistema nervoso 07 3,4 

Doenças do aparelho geniturinário 06 2,9 

Algumas afecções originadas no período perinatal 05 2,4 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 03 1,4 

Transtornos mentais e comportamentais 02 0,9 

Doenças do sangue, órgãos hemat. e transt. 

imunitária 

02 0,9 

Mal definidas 02 0,9 

Doenças de pele e do tecido subcutâneo 02 0,9 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 02 0,9 

Malformações congênitas e anomalias 

cromossômicas 

01 0,4 

Fonte: SIM, DATASUS, 2017. 

 Considerando as doenças do aparelho circulatório serem doenças que exigem 

acompanhamento da atenção básica e especializada, e ao mesmo tempo o auto 

cuidado do paciente e seus cuidadores. Pode-se observar uma tendência nacional, 

que é a diminuição de óbitos por doenças infectocontagiosas e o aumento do índice 

de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 
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 O município vem se empenhando para que o número de óbitos por DCNT 

diminua gradativamente, com um maior acesso a toda a população à atenção primária 

e a implantação gradativa da Rede Cuidar que estreita ainda mais os laços entre 

atenção básica e especialidades, levando um fortalecimento da atenção á saúde. 

 Quanto aos óbitos por causas externas, os acidentes de transporte 

motociclístico apresentam uma tendência crescente desde o ano de 2006, mantendo-

se até 2016. Estes óbitos frequentemente acometem uma população mais jovem e 

economicamente ativa. 

 É observado na Tabela 9 que o número de óbitos do sexo masculino no ano de 

2015 se destacou em relação aos óbitos femininos, apresentando 56% de casos. 

Alguns destes fatos podem se relacionar com as causas violentas de morte, também 

chamadas de causas externas, que se destacam como a primeira causa de morte 

masculina dos 5 aos 44 anos, seguidos nas idades seguintes por doenças 

cardiocirculatórias segundo Andrade (2010).  

Tabela 9 – Óbitos por sexo, Afonso Cláudio – ES, 2015. 

Município Óbitos Femininos Óbitos Másculinos TOTAL 

Afonso Cláudio 87 (44%) 111 (56%) 198 

Fonte: Tabnet, DATASUS, 2017.  

 Os resultados mostraram que os homens são mais vulneráveis do que as 

mulheres. “Sob o enfoque biológico, pode-se citar a maior predisposição para 

ocorrência de doenças graves. Do ponto de vista social, o sexo masculino tende a 

apresentar um comportamento mais arriscado, favorecendo condutas agressivas e a 

direção perigosa de veículos e ainda consumindo álcool e cigarro com maior 

frequência do que as mulheres (ANDRADE, 2010). 
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2.8 Mortalidade Infantil 

 No ano de 2015, ocorreram 05 óbitos de crianças menores de 1 ano de 

residentes no Município. Todos estes ocorreram no período neonatal, período que 

compreende do nascimento até 28 dias de vida. Entre esse óbitos 02 ocorreram no 

período neonatal precoce, que vai do nascimento até 7º dia de vida e, 03 óbitos 

aconteceram no período neonatal tardio, que é do 7º dia de vida até o 27º dia.  

 De acordo com o gráfico 06, o coeficiente de mortalidade do Município no ano 

de 2015 foi de 12,3 óbitos por 1000 nascidos vivos. O que representou uma 

diminuição se compararmos com os anos anteriores. É importante observar, que os 

óbitos infantis estão relacionados com inúmeros fatores, porém o que mais acomete 

os indivíduos nesta faixa etária são a assistência médico-hospitalar no período 

interparto e perinatal, qualidade de assistência à gestante no pré-natal e 

malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas. 

Gráfico 6 - Taxa de Mortalidade Infantil por 1000 Nascidos Vivos Residentes. 

 

Fonte: Tabnet, DATASUS, 2017. 
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 O município de Afonso Cláudio tem um índice de mortalidade considerada 

baixa de acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classifica o valor da taxa como alto (50 por mil ou mais), médio (49) e baixo (menos 

de 20), parâmetros esses que necessitam revisão periódica, em função de mudanças 

no perfil epidemiológico. Valores abaixo de 10 por mil são encontrados em vários 

países, mas deve-se considerar que taxas reduzidas podem estar encobrindo más 

condições de vida em segmentos sociais específicos. 

2.9 Mortalidade de Mulheres em Idade Fértil 

 De acordo com a tabela 10, em 2015 ocorreram 14 óbitos de mulheres em 

idade fértil na faixa etária de 10 a 49 anos sendo as causas de maior incidência as 

causas externas de morbidade e mortalidade, doenças do aparelho respiratório e 

geniturinário, neoplasias. 

Tabela 10 – Mortalidede de Mulheres em Idade Fértil (10 a 49 anos), por capítulo 

CID 10, Afonso Cláudio, 2015. 

Causas 
Quantidade de 

Óbitos 

Neoplasias (Tumores) 1 

Transtornos Mentais e Comportamentais 1 

Doenças do Aparelho Respiratório 2 

Doenças do Aparelho Geniturinário 1 

Malf. Cong. Deformid. e anomalias cromossômicas 1 

Sint. Sinais e achados anormais ex. clínicos e laboratoriais 1 

Causas externas de morbidade e mortalidade 7 

TOTAL 14 

Fonte: Tabnet, DATASUS, 2017.  
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 Diante dos dados, pode-se observar que as causas externas de morbidade e 

mortalidade representam 50% do total de óbitos ocorridos no ano de 2015. Dentro 

desta classe uma situação importante a ser observada é a quantidade de óbitos 

ocasionados por agressão na população feminina (2 óbitos) que vem ocorrendo com 

freqüência a cada ano.  

 Outra informação a ser considerada é que não ocorreram óbitos ocasionados 

por causas maternas nos últimos 5 anos (DATASUS, 2017), o que representa um 

grande avanço para o Município se considerando os altos índices de mortalidade 

materna no Estado. 

2.10 Perfil de Morbidade  

2.10.1 Internações Hospitalares 

 As internações hospitalares de pacientes atendidos no âmbito do Sistema 

Único de Saúde residentes em Afonso Cláudio e realizados em qualquer localidade, 

no ano de 2016 totalizaram 1.460 casos de acordo com a tabela 11. É importante 

ressaltar que as internações ocorridas fora do âmbito do SUS não estão sendo 

consideradas. As maiores causas de internações foram decorrentes de gravidez, 

parto e puerpério (293 casos), no entanto, ressalta-se que estas internações são 

condições específicas da mulher. 

 Em segundo lugar destacam-se as doenças do aparelho respiratório (289 

casos), sendo que do total a grande maioria foram internações diagnosticadas como 

pneumonia (242 casos).  Considerando as condições climáticas do Município de 

Afonso Cláudio, no período do inverno, é esperado um aumento de internações por 

essa patologia na faixa etária apresentada como de maior internação.  

 As doenças do aparelho geniturinário apresentaram quantidade significativa do 

número de internações, totalizando 179 casos, permanecendo em 3º lugar nas 

causas de internações.  Já as doenças do aparelho circulatório corresponderam a 91 

internações, sendo que 24 dessas foram diagnosticadas como insuficiência cardíaca.  
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 Merecem destaque também as internações por causas externas (homicídios e 

acidentes) principalmente quando considera-se a faixa etária dos indivíduos de 15 a 

49 anos de idade. Nota-se também um número alto de internações relacionados a 

doenças infecciosas e parasitárias, totalizando 190 casos. 
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Tabela 11 – Internações por Faixa Etária segundo Capítulo CID 10, Residentes em Afonso Cláudio, 2016. 

Capítulo CID 10 
> 1 

ano 

1 a 4 

anos 

5 a 9 

anos 

10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

29 

30 a 

39 

40 a 

49 

50 a 

59 

60 a 

69 

70 a 

79 

80 ou 

+ 
Total 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 08 35 12 4 7 13 9 23 20 18 21 20 190 

II. Neoplasias (tumores) - - - - - - 2 16 8 2 4 1 33 

III. Doenças sangue órgãos hemt e transt imuitár - - - - 1 - 1 3 3 - 1 - 9 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 3 6 2 3 1 - 1 8 5 5 6 5 45 

VI. Doenças do sistema nervoso - - 1 1 - - 5 3 - 1 1 - 12 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide - 1 - - - - - - - - - - 01 

IX. Doenças do aparelho circulatório - - - - 1 3 10 10 19 13 19 14 91 

X. Doenças do aparelho respiratório 19 58 21 5 3 4 10 16 22 35 47 49 289 

XI. Doenças do aparelho digestivo - 2 3 - 4 18 35 24 38 25 17 8 174 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - 1 1 - - 3 3 3 2 - 1 1 15 

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conuntivo - - 1 - - 2 5 6 3 - - - 17 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 2 3 4 5 7 25 28 34 15 19 22 15 179 

XV. Gravidez parto e puerpério - - - 7 61 150 72 3 - - - - 293 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 2 - - - - - - - - - - - 02 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clin e laborat 1 1 - - 1 1 3 - 2 - 1 - 10 

XIX. Lesões enven e alg out conseque causas externas - 3 6 5 5 12 14 15 7 7 8 2 84 

XXI. Contatos com serviços de saúde - 3 6 5 5 12 14 15 7 7 8 2 84 

TOTAL 35 110 51 30 91 235 209 165 144 127 148 115 1460 

Fonte: Tabnet, DATASUS, 2017.
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 No gráfico 7, em relação á distribuição por sexo, para os homens 

prevaleceram as internações por doenças do aparelho respiratório e doenças 

infecciosas e parasitárias no ano de 2016. Para as mulheres a principal causa foi 

devido á internações por gravidez parto e puerpério, seguido das doenças do 

aparelho geniturinário. A terceira causa que abrange os dois gêneros, foram em 

decorrência de doenças do aparelho digestivo. 

Gráfico 7 – Internações por Sexo segundo Cap. CID 10, Afonso Cláudio, 2016. 

 

Fonte: Tabnet, DATASUS, 2017. 

 Quanto á idade nas internações no ano de 2016, de acordo com o gráfico 8, 

as doenças do aparelho respiratório foram mais freqüentes em crianças até 9 anos 

de idade, e as internções por doenças do aparelho circulatório foram predominantes 

em pessoas de 30 a 79 anos. Já as doenças do aparelho geniturinário tiveram o 

ápice das internações em indivíduos de 20 a 49 anos, porém esteve presente em 

pelo menos 2 casos de internação em todas as faixas etárias analisadas. 
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 Destaca-se a faixa etária de 20 a 29 anos que apresenta como principal 

causa de internação a gravidez, parto e puerpério, com 20% do total de todas as 

outras causas de internação (gráfico 8). 

Gráfico 8 – Internações por causas selecionadas e idade, Afonso Cláudio, 

2016. 

 

Fonte: Tabnet, DATASUS, 2017. 

2.11 Perfil de Notificações  

 A tabela 12 destaca a morbidade por meio de casos notificados de doenças 

de notificação compulsória de mais incidência no município. 

 A dengue toma frente dos casos notificados referente aos anos de 2009-2016, 

totalizando 749 notificações. No ano de 2016, Afonso Cláudio passou por um surto 

de Dengue no Município, os Bairros mais acometidos foram: Boa Fé, São Vicente e 

Vila nova, ocorrendo casos também nos demais bairros, porém em menor escala. 

Alguns fatores que podem ter ocasionado esse aumento significativo podem ser o 

acumulo de materiais em desuso que acumulem água (lixo) nas residências e a 
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escassez de água, pois a população passou a estocar água sem a devida proteção 

contra a proliferação do mosquito transmissor.  

 Nota-se que o atendimento anti-rábico assume o segundo lugar entre as 

notificações realizadas apresentando 22,5% dos casos. Os acidentes por animais 

peçonhentos apresentaram um índice elevado de notificações nos anos observados, 

totalizando 422 notificações.  

Tabela 12 - Totais de agravos notificados Afonso Cláudio-ES, 2009 a 

06/10/2017. 

 

2.12 Perfil de Coberturas Vacinais 

 O município de Afonso Cláudio dispõe de 02 salas de vacinação anexas as 

Unidades Básicas de Saúde Hilton Lopes Vieira situada no centro da cidade e UBS 

Francisco Xavier de Azeredo Filho no bairro São Vicente, onde são ofertadas todas 
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as vacinas disponibilizadas no calendário nacional de vacinação que o Ministério da 

Saúde oferece. 

 Todo cidadão atendido tem o registro de suas vacinas no SI-PNI Desktop e 

registro diário. Para as crianças de zero a quatro anos o registro é mais criterioso, 

além do sistema SI-PNI Desktop o controle também é feito no cartão espelho, pela 

facilidade da busca ativa das crianças faltosas.  
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Tabela 13 – Cobertura Vacinal no Ano de 2016, Município de Afonso Cláudio – ES em porcentagem. 

BCG Pneumo 
Rotavírus 

Humano 
Meningo C Hep, B Penta 

Hep. B em < 1 

mês 
Pólio Febre Amarela 

88,74 92,93 94,50 93,98 135,34 89,79 90,05 91,36 0,26 

 

Triplice 

Viral 
Tetra Viral 

Tríplice 

Bacteriana 

DTP (4 a 6 

anos) 
DTP 

dTpa 

Gestante 
Quadrivalente Hep. A 

Febre Amarela 4 

anos 

92,41 93,46 33,25 0,23 89,79 31,41 11,61 87,96 0,47 

 

Cobertura total de vacinação: 54,23% 

Fonte: Tabnet, DATASUS, 2017.
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 A cobertura vacinal se refere ao percentual da população que está 

vacinada. A eliminação ou controle de qualquer doença imunoprevinivel 

depende da obtenção desse índice de sucesso. O município de Afonso Cláudio 

apresenta uma cobertura vacinal de 54,23%. Destas, as vacinas que atingem 

um percentual acima de 90% são aquelas que compreendem a população de 0 

a 4 anos. 

 Vale ressaltar que no ano de 2016 a cobertura vacinal de febre amarela 

estava bem abaixo do esperado, porém no ano de 2017 houve um surto de 

febre amarela no estado do Espírito Santo, o que levou a uma vacinação em 

massa, provocando um aumento na cobertura vacinal para 17,88% até a data 

de 26/10/2017 (DATASUS, 2017). 

 

3. SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

3.1 Atenção Primária à Saúde 

 

No Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta artigos da Lei 

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, consta no art. 7º que “As Redes de 

Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, 

ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões 

intergestores”; no art. 30 que “As comissões intergestores pactuarão a 

organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em 

redes de Atenção à Saúde”; e no art. 32 as pactuações sob responsabilidade 

das comissões intergestores: 

 III – diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito 

da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à 

gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos; 

 IV – responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de 

acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-
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financeiro, estabelecendo as responsabilidades individuais e as solidárias 

(BRASIL, 2011). 

O fortalecimento da atenção básica tem sido valorizado como estratégia central 

para a construção do SUS. Diretrizes recentes emanadas pela pelo Ministério 

da Saúde destacam seu papel como centro de comunicação de redes 

temáticas, como reguladora do acesso e utilização dos serviços necessários 

para a integralidade do cuidado. Quando se trata do acesso da população aos 

serviços de saúde, a Atenção Básica em Saúde tem sido pensada, tanto como 

a porta de entrada do sistema, como o primeiro nível de contato da população 

com o sistema, aquele mais próximo às famílias e à comunidade.  

A Atenção Básica em Saúde é quem deve coordenar os fluxos dos usuários 

entre os vários serviços de saúde, buscando garantir maior equidade ao 

acesso e à efetiva utilização das demais tecnologias e serviços do sistema, 

para responder às necessidades de saúde da população. 

O Município consta com 10 Equipes de Estratégia de Saúde da Família com 

Equipe de Saúde Bucal, levando a Atenção Primária nos Distrito de Vila 

Pontões, de Fazenda Guandu, de São Francisco, de Serra Pelada, de 

Piracema, de Mata Fria e Francisco Xavier de Azevedo Filho- São Vicente. 

 

3.1.1 Estrutura Física das Unidades de Atendimento da APS 

 

O município possui 13 Unidades Básicas de saúde localizadas na zona rural, 

parte destas são Unidades de atendimento das Equipes Saúde da Família, 

sendo elas descritas a seguir na tabela 14. 
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TABELA 14 - Unidades de Saúde Rural, Afonso Cláudio, 2017. 

CNES UNIDADE DE SAÚDE 

7028296  UNIDADE DE SAUDE SAO VICENTE DO FIRME 

2403846  UNIDADE S DE SERRA PELADA AFONSO CLAUDIO 

6690041  UNIDADE S RURAL DE ALTO GUANDU 

2403749  UNIDADE S RURAL DE FAZENDA GUANDU 

2403765  UNIDADE S RURAL DE IBICABA 

2403773  UNIDADE S RURAL DE PIRACEMA AFONSO CLAUDIO 

2403781  UNIDADE S RURAL DE RIO DA COBRA AFONSO CLAUDIO 

2403803  UNIDADE S RURAL DE SANTO ANTONIO AFONSO CLAUDIO 

2403838  UNIDADE S RURAL DE SAO FRANCISCO AFONSO CLAUDIO 

3079791  UNIDADE S RURAL DE SAO LUIZ DE BOA SORTE 

2403811  UNIDADE S RURAL DE VILA PONTOES AFONSO CLAUDIO 

2403757   UNIDADE DE MATA FRIA AFONSO CLAUDIO 

7807988 UNIDADE S RURAL DE SANTA ROSA 

Fonte: CNES, 2017. 

 

O município possui 02 Centros de Saúde - Unidades Básicas de saúde, ambas 

localizadas na Sede do Município (Tabela 15). 

 

TABELA 15 - Centro de Saúde - Unidades de Saúde, Afonso Cláudio, 2017. 

CNES CENTRO DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE 

6718264   UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO XAVIER DE 
AZEREDO 

2546752   UNIDADE DE SAUDE HILTON LOPES VIEIRA 
Fonte: CNES, 2017. 

 

A Unidade de Saúde “Hilton Lopes Vieira”, localizada no Centro do Município 

possui equipe multidisciplinar, que inclui: clínico geral, pediatra, ginecologia, 

enfermeiro, assistente social, dentista, nutricionista, administrativo e outros 

especialistas contratados via consórcio público de saúde. Com esta 
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composição, atuam em um modelo de atenção assistencial que, por vezes, é 

segmentado por categoria profissional e tem foco centrado na figura médica.  

 

A Unidade de Saúde “Francisco Xavier de Azeredo Filho”, localizada no Bairro 

Amâncio Pimenta, possui equipe multidisciplinar incluindo: médico clínico, 

enfermeiro, psicólogo, dentista e assistente social. Nesta Unidade está 

localizado a Coordenação das Equipes Saúde da Família, Coordenação Saúde 

Mental e Coordenação Programa Tabagismo. Conta com um espaço físico 

apropriado para realização de eventos e reuniões educativas e administrativas. 

 

Dentro deste cenário, os processos assistenciais ocorrem de maneira diversa. 

Por meio de visitas domiciliares e grupos, sendo que a  realização destes,  não 

é a realidade em todas as unidades. Nas que os realizam, destacam-se os 

grupos de Hipertensos e Diabéticos, Gestantes, Tabagismo, Saúde Mental e 

Planejamento Familiar. 

A Tabela 16 apresenta as produções ambulatoriais no Município de Afonso 

Cláudio no período de 2014 a set- 2017. 

TABELA 16 - Produção Ambulatorial, Município de Afonso Cláudio – 2014, 

2015, 2016, Jan-Set 2017. 

Procedimento 2014 2015 2016 Jan-Set 

2017 

Total 

Consultas /atendimentos 

Médicos – Atenção 

Básica 

40.613 52.922 44.283 23.654 161.472 

Consultas/atendimentos 

Profissionais de Nível 

Superior Atenção Básica 

13.819 736.831 31.872 16.323 798.845 

Visitas Domiciliares Nível 

Superior 

1.638 2.027 2.682 513 21610 

Visitas Domiciliares Nível 

Médio 

96.227 137.579 184.077 144.975 562.858 

Fonte:Produção Ambulatorial e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) 2017 
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3.2 Serviços ofertados na Atenção Primária em Saúde 

 

Estratégia Saúde da Família 

O Município apresenta-se dividido em 08 territórios de saúde, distribuídos nas 

áreas de Mata Fria, Serra Pelada, São Francisco, Fazenda Guandu, Pontões, 

São Vicente e Sede/Interior, para a assistência à Saúde da população, 

prestada pelas Equipes de ESF/ESB. Realizando ações e serviços de: 

Administração de medicamentos 
endovenosos  

Administração de medicamentos via 
intramuscular  

Administração de medicamentos via 
oral  

Administração de Penicilina para 
tratamento de sífilis  

Aferição de pressão arterial  

Atendimento de urgência em 
atenção básica 

Atendimento individual em domicílio 

 Atividade coletiva - Educação em 
saúde  

Atividade coletiva - Atendimento em 
grupo 

Atividade coletiva - Avaliação/ 
Procedimento coletivo  

Avaliação antropométrica 

 

 Coleta de material p/ exame 
citopatológico de colo uterino 

Coleta de material p/ exame 
laboratorial  

Consulta médica em atenção básica  

Consulta de enfermagem na 
atenção básica 

Curativo especial  

Curativo simples  

Exame do Pé Diabético 

 Glicemia capilar 

 Nebulização/inalação 

Retirada de pontos de cirurgias 
básicas (por paciente)  

Terapia de Reidratação Oral  

Teste do Pezinho 

 Triagem oftalmológica 

O Município de Afonso Cláudio apresenta uma cobertura de 28.040 pessoas, 

totalizando 10.250 famílias cadastradas/ população assistida na Atenção 

básica, correspondendo a 90,10% de cobertura de Estratégia Saúde da 

Família.  
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Saúde da Mulher: O programa de saúde da mulher desenvolvido no Município 

abrange ações voltadas ao pré-natal dentro da política do Ministério da Saúde 

a Rede Cegonha, na detecção precoce de câncer de colo de útero e mama 

(SISCAN) e o programa de planejamento familiar.  

 

As mulheres que procuram as Unidades Básicas de Saúde do Município 

encontram serviços e ações voltadas à prevenção do câncer de colo do útero e 

de mama. O exame oferecido para a prevenção do câncer de colo de útero é o 

Exame de Papanicolau, mais conhecido como exame de preventivo. O MS 

recomenda que todas as mulheres sexualmente ativas realizem o exame 

anualmente. Uma vez detectado alguma alteração no exame de preventivo, as 

mulheres são acompanhadas pelos profissionais de saúde ginecologistas e 

monitoradas através do Sistema de Informação do Câncer de Colo de útero e 

de Mama (SISCAN). 

Analisando no a tabela 17,o indicador que mostra a razão de exames 

citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população 

de mulheres do município na mesma faixa etária (7.874 mulheres), observa-se 

que no ano de 2014, o número de mulheres que procuraram o serviço do SUS 

No município para a coleta de preventivo era maior se compararmos com os 

últimos anos. Todavia consideramos que essa diminuição deve-se ao fato de 

que muitas mulheres têm acesso ao serviço particular e que ainda existem 

mulheres que por questão cultural não dão a devida importância para a 

realização do exame. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitoria.es.gov.br/semus.php?pagina=listaunidadesdesaude
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TABELA 17 – Razão de exames citopatológico do colo do útero em 

mulheres de 25 a 64 anos de idade, Município de Afonso Cláudio – 2014- 

2016. 

 Nº de exames Citopatológico 

Realizado 

% 

2014 902 79,19 

2015 763 78,74 

2016 843 80,67 

     Fonte:  Tabnet, 2017. 

Para a prevenção do câncer de mama é ofertado à população feminina o 

exame de mamografia, precedida pelo exame clínico das mamas. A 

recomendação do MS, é que à partir dos 50 anos até os 69 anos de idade 

todas as mulheres façam anualmente o e em caso de mulheres pertencentes 

ao grupo de risco recomenda-se a partir dos 35 anos. Os exames de 

mamografia são agendados pela Central de Regulação de Consultas e Exame 

para a uma clínica localizado no próprio Município o que facilita o acesso da 

população que não precisa se deslocar para fora do município. 
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TABELA 18 – Razão de exame de mamografia de rastreamento realizados 

em mulheres de 50 a 69 anos, Município de Afonso Cláudio – 2014- 2016. 

 Nº de exames mamografia 

realizados 

% 

2014 580 61,38 

2015 455 61,16 

2016 405 60,36 

2017 (Jan. a 

Out.) 

577 - 

     Fonte:  Tabnet, 2017. 

 

Analisando o indicador que mede a razão de exame de mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos, na tabela 18, verifica-se 

que o indicador que mede a razão de exame de mamografia de rastreamento 

realizados em mulheres de 50 a 69 anos, e a população de mulheres do 

município da mesma faixa etária (2.783 mulheres), que o número de mulheres 

que realizam o exame tem decrescido.  

O Programa Saúde da Mulher também desenvolve ações voltadas para as 

gestantes que contam com a assistência médica oferecida nas fases do pré-

natal, parto e puerpério (pós parto). Após confirmada a gravidez e ao procurar 

o serviço, é garantido a gestante seis consultas, além de exames preconizados 

pelo Ministério da Saúde, dentre eles a ultrassonografia.  

 

No ano de 2016, foram cadastrados no programa de SISPRENATAL 262 

gestantes, que também contam com oficinas de educação em saúde, através 

da participação no grupo “Mulheres em Roda”, que acontece toda quinta feira 

do mês, em parceria com a Secretaria de Ação Social, onde são abordados 
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diversos temas voltados para a saúde gestacional, bem como, os primeiros 

cuidados com o bebê. E por fim, o programa de Planejamento Familiar que é 

desenvolvido no município com referencia na Lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 

1996, que trata do referido tema.  

 

O serviço objetiva prestar assistência voltada para o planejamento da decisão 

de ter ou não ter filhos, por meio de métodos reversíveis, dentre eles 

anticoncepcional oral ou injetável, preservativos femininos e masculinos e o 

Dispositivo Intra Uterino (DIU), e também métodos irreversíveis. Para os casais 

que optam por esterilização definitiva, estes são encaminhados para as 

reuniões do Planejamento Familiar que acontecem mensalmente com a equipe 

composta pelo profissional enfermeiro e psicólogo, onde são apresentadas as 

vantagens e desvantagens de se optar pela esterilização cirúrgica (laqueadura 

tubária e vasectomia).  

 

Os procedimentos de laqueadura tubária acontecem em parceria com o 

Hospital São Vicente de Paulo. As mulheres após passarem pela reunião com 

a equipe de planejamento e entrevista individual são encaminhadas ao médico 

para realização dos exames pré-operatórios.  

 

Saúde da Criança e do adolescente: a Política de Atenção à Saúde da 

Criança e do adolescente tem por desafio a manutenção e melhoria dos 

indicadores, em especial do óbito infantil, buscando de forma específica: 

reduzir a mortalidade infantil, com ênfase nas mortes evitáveis e nas 

localidades com piores condições de vida; garantir uma atenção integral às 

crianças, com vistas a um adequado desenvolvimento de suas potencialidades; 

reduzir a morbimortalidade na infância, com ênfase nas doenças prevalentes, e 

causas externas e morbidade relacionada a abuso e maus tratos; ampliar a 

cobertura e qualificar a atenção ao pré-natal; e melhorar atenção ao parto, 

nascimento e cuidados com os recém-nascidos. Em se tratando da saúde do 
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adolescente, a principal questão a ser trabalhada é a prevenção de gravidez na 

adolescência.  

Atualmente o município não dispõe de número suficiente de profissionais 

médicos especializados em Pediatria, ocasionando uma demanda reprimida de 

consultas, com isso dificultando o acesso da criança ao atendimento adequado 

estabelecido pelo Manual da Saúde da Criança proposto pelo Ministério da 

Saúde, tal fato também é a realidade de outros Municípios vizinhos. 

Considerando ainda a complexidade de fatores que envolvem a realidade de 

adoecimento de crianças e adolescentes, a gestão deve manter o estímulo ao 

desenvolvimento de ações intersetoriais nos territórios adstritos das Unidades 

Básicas de Saúde, aumentar o número de profissionais qualificados.  

Diante do exposto, na realidade municipal, o programa saúde da criança é 

desenvolvido em consonância com os demais programas de saúde, 

(imunização, saúde mental, fonoaudiologia, neurologia,etc) principalmente 

através do trabalho das equipes ESF e ESB, e em especial pela figura do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS). Ressaltam-se ainda as ações 

desenvolvidas pelos demais serviços  

Desta forma, o município vem se empenhando para estabelecer as prioridades 

para a saúde da população infantil, a fim de melhorar a qualidade de vida e 

garantir os direitos da criança e de sua família, o que perpassa pela 

contratação de profissionais efetivos, diminuindo a rotatividade bem como 

contribuindo para efetivação das políticas públicas em saúde da criança. 

Programa Saúde na escola: O PSE foi criado em 2007 pelos Ministérios da 

Saúde e da Educação e tem por objetivo principal oferecer atenção integral de 

prevenção e promoção à saúde de crianças, adolescentes e jovens. As 

temáticas que devem ser trabalhadas no âmbito do PSE se referem à 

educação à saúde sexual e reprodutiva, gênero, sexualidade e diversidade 

sexual, prevenção de HIV/Aids, hepatites virais e outras doenças sexualmente 
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transmissíveis, uso abusivo de álcool e outras drogas, raça/etnia, violências e 

bullying. 

No Município de Afonso Cláudio, o programa ainda está incipiente, 

necessitando de planejamento e pactuação do Projeto Político pedagógico 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, para traçar metas de 

atuação no Município. 

 

Saúde do Homem: Nos últimos anos, o Ministério da Saúde e as secretarias 

estaduais e municipais encontraram-se mobilizados para estabelecer 

mecanismos capazes de assegurar a concretização do SUS.  

 

Apesar de todos os avanços conquistados ao longo de duas décadas de 

descentralização do setor saúde, o SUS encontra-se, ainda, em fase de 

organização, no qual desafios precisam ser superados para que funcione 

eficientemente, conforme os princípios e diretrizes estabelecidos. Um desses 

desafios é a reduzida presença dos usuários do sexo masculino nos serviços  

de atenção básica à saúde, adentrando o sistema de saúde pela atenção 

ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, o que tem como 

consequência o aumento da sobrecarga financeira da sociedade, com o 

diagnóstico tardio de problemas de saúde com elevada incidência neste grupo 

populacional. 

 

Com base na observação dos indicadores de saúde existentes em diferentes 

partes do mundo, observa-se uma situação de saúde desfavorável para os 

homens que precisa ser considerada e enfrentada pelos serviços de saúde. Em 

relação à reduzida presença dos usuários do sexo masculino nos serviços de 

atenção básica, muitas são as suposições. Um dos motivos para os homens 

não procurarem as Unidades de Saúde da Família (USFs) seria porque elas 

não disponibilizam programas ou atividades direcionadas especificamente para 

a população masculina. A ausência dos homens ou sua invisibilidade nesses 

serviços é associada, também, a uma característica da identidade masculina 

relacionada ao seu processo de socialização. Nesse caso, a identidade 
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masculina estaria associada à desvalorização do autocuidado e à preocupação 

incipiente com a saúde. 

O reconhecimento de que a população masculina acessa o sistema de saúde 

por meio da atenção especializada requer mecanismos de fortalecimento e 

qualificação da atenção primária, para que a atenção à saúde não se restrinja à 

recuperação, garantindo, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção a 

agravos evitáveis. A não procura pelos serviços de atenção primária faz com 

que o indivíduo fique privado da proteção necessária à preservação de sua 

saúde e continue a fazer uso de procedimentos desnecessários se a procura 

pela atenção houvesse ocorrido em momento anterior. Estudos demonstram 

que os homens têm dificuldade em aderir a tratamentos crônicos ou 

prolongados ou ainda em modificar hábitos.  

 

 Traduzindo assim, um longo anseio da sociedade brasileira ao reconhecer que 

os agravos do sexo masculino constituem verdadeiros problemas de saúde 

pública, a saúde do homem vem sendo priorizada pelo Ministério da Saúde, 

sendo criada por ele a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem A política de atenção integral a saúde do homem é regida pelos 

seguintes princípios: universalidade e equidade nas ações e serviços, 

humanização e qualificação da atenção à saúde garantindo a promoção e 

proteção dos seus direitos, co-responsabilidade  quanto à saúde e à qualidade 

de vida desta população, orientação à população masculina,  aos familiares e à 

comunidade sobre a promoção, a prevenção, a proteção, o tratamento e  a 

recuperação dos agravos das enfermidades masculinas.  Além disso, a mesma 

orienta-se pelas diretrizes: da integralidade, organização dos serviços públicos 

de saúde de modo a acolher e fazer com que o homem sinta-se integrado, da 

implementação hierarquizada da política com foco na Estratégia de Saúde da 

Família, de reorganização das ações de saúde e integração da execução da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem às demais políticas, 

programas, estratégias e ações do Ministério da Saúde. 

 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

 

60 

 

De acordo com esses princípios e diretrizes a proposta dessa política visa 

qualificar a atenção à saúde da população masculina na perspectiva de linhas 

de cuidado que resguardem a integralidade da atenção, estando alinhada com 

a Política Nacional de Atenção Básica e com as estratégias de humanização 

em saúde, segundo os princípios do SUS, fortalecendo ações e serviços em 

redes e cuidados da saúde.  

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, vem evidenciar os 

principais fatores de morbi-mortalidade na saúde do homem e reconhecer os 

determinantes sociais que resultam na vulnerabilidade da população masculina 

aos agravos à saúde, considerando que representações sociais sobre a 

masculinidade comprometem o acesso à atenção primária, bem como 

repercutem de modo crítico na vulnerabilidade dessa população à situações de 

violência e de risco para a saúde.  

 

No município de Afonso Claudio a Saúde do Homem, está em implantação; o 

programa tem buscado realizar ações em horários alternativos com a  

finalidade de facilitar o acesso e o acolhimento da população masculina aos 

serviços de atenção básica à saúde.  

 

De acordo com dados do DATASUS, no período de Jan/2013 a Set/2017 , 

tivemos segundo dados do Ministério da Saúde; 700 internações em pessoas 

do sexo masculino  por doenças do aparelho respiratório, 516  por algumas 

doenças infecciosas e parasitárias, 432 por doenças do aparelho digestivo ,329 

por lesões por envenenamento e algumas outras consequências de  causas 

externas. 

 

Observa-se que o maior impacto a saúde da população masculina são as 

doenças cardiovasculares e as neoplasias malignas, sobretudo nas faixas 

etárias produtivas para a sociedade e provedoras para as famílias. Além disso, 

os homens têm dificuldade de acesso aos serviços, seja por motivos culturais 

ou pelo horário de trabalho.  
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O município de Afonso Cláudio esta se organizando para implementar 

integralmente a Política de Atenção Integral a Saúde do Homem de acordo 

com as diretrizes e os princípios propostos pela Ministério da Saúde, tendo em 

vista os dados analisados faz-se necessário que o sistema  municipal de saúde 

se empenhe em solucionar as questões que dificultam o acesso da população 

masculina aos serviços de saúde para que efetivamente esta parcela  tenha 

dispensado a ela os cuidados de saúde adequados que lhe são devidos. 

 

Saúde do Idoso: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são 

consideradas doenças multifatoriais que surgem no decorrer da vida e são de 

longa duração. Na atualidade constituem-se como um problema de saúde 

pública grave, sendo responsáveis por 63% das mortes no mundo, segundo 

dados da Organização Mundial de Saúde.  

A ação do município voltada para a saúde do idoso tem como objetivo o 

desenvolvimento de ações educativas voltadas para o incentivo ao autocuidado 

e atitudes preventivas, que visam a promoção de saúde e manutenção da 

autonomia e a qualidade de vida ao envelhecer. Porém, mesmo diante das 

ações de promoção de saúde, muitos idosos envelhecem sem acesso a 

medidas preventivas adequadas, devido a grande maioria viver em baixo nível 

socioeconômico e ainda possuir baixa escolaridade, o que acarreta problemas 

mais sérios, como a incapacidade de auto cuidado, maior propensão a adquirir 

doenças crônicas e perda da autonomia, levando a necessidade de um familiar 

(cuidador) para auxiliá-los. 

No Brasil as DCNT são a causa de aproximadamente 74% das mortes (dados 

de 2012). Isso leva uma alteração nas cargas de doenças, tornando-se novo 

desafio para os gestores de saúde, e como agravante traz intenso impacto na 

qualidade de vida dos indivíduos acometidos, maior chance de morte 

prematura e os problemas econômicos para as famílias, comunidades e 

sociedade em geral. As DCNT resultam de diversos fatores, determinantes 
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sociais e condicionantes, além de fatores de risco individuais como tabagismo, 

consumo nocivo de álcool, inatividade física e alimentação não saudável, 

sendo nesse âmbito que a Atenção Primária deve atuar, através da prevenção 

e promoção à saúde. 

Diante do grande número de idosos que o município possui, todas as ações de 

promoção, prevenção e reabilitação da saúde do idoso desenvolvidas no 

município são norteadas pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNSPI), Portaria GM nº 2.528, de 19 de outubro de 2006. 

Também são desenvolvidas as campanhas de vacinação contra Influenza, que 

ocorrem todos os anos no município e tem como público alvo as pessoas com 

mais de 60 anos. No ano de 2017 a campanha foi realizada entre os meses de 

abril e junho e foi atingida uma cobertura de 62% da população de idosos até o 

momento. Aos idosos da instituição de longa permanência e os acamados do 

município, além da vacina contra Influenza foi ofertado também a Vacina 

Pneumocócica 23 aos idosos. 

Dentre as estratégias utilizadas para o trabalho com a população idosa, estão 

as práticas preventivas em parceria com a Secretaria de Ação Social (grupos 

de ginástica, Centros de Convivência, Grupos de Idosos no Interior) além das 

visitas domiciliares que atuam tanto na prevenção, quanto na promoção, no 

incentivo e encaminhamento aos mecanismos de reabilitação (Centro de 

Reabilitação e Centro de Promoção da Saúde) quando necessário.  

Considerando a realidade no município, observa-se a necessidade de melhoria 

do atendimento a esta população que tanto necessita de atendimento 

adequado voltado para suas necessidades, de modo a oferecer à pessoa idosa 

e a seus familiares (cuidadores), uma atenção humanizada com orientações, 

acompanhamento e apoio domiciliar, com respeito às diversidades do 

envelhecer. 
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 A Saúde da Pessoa Idosa preocupa a APS pois o envelhecimento global 

atrelado ao aumento das DCNT representa no futuro um aumento considerável 

da demanda de atendimentos e necessidade de qualificação dos profissionais. 

Para tanto, existe atuante no município o Conselho do idoso que conta com a 

participação de membros da sociedade, esfera pública e associações do 

município, visando uma melhor qualidade de atenção a esta população e maior 

fiscalização dos pontos de atenção á população idosa.  

Hiperdia: A assistência ao hipertenso e diabético tem sido realizada através da 

oferta de consultas médicas e de enfermagem, ofertando-lhes medicamentos 

(insulinas, anti-hipertensivos, aparelhos e fitas de HGT, lancetas, seringas e 

agulhas para a utilização das insulinas) e consultas de enfermagem 

(acompanhamento do peso, da pressão, da glicemia etc). Também são 

realizadas campanhas de orientação sobre a hipertensão e diabetes, bem 

como o cadastramento periódico de novos pacientes no Sistema de informação 

RG Cidadão. 

Em análise a Tabela 19, percebe-se que existe uma maior prevalência de 

hipertenso em relação ao de diabéticos. Uma dificuldade para realização do 

acompanhamento é existência das farmácias cadastradas ao programa 

Farmácia popular do Governo Federal, que fazem o fornecimento de 

medicamentos gratuitamente para hipertensos e diabéticos. Com isso paciente 

diagnosticado após esta iniciativa do governo deixaram de freqüentar as 

unidades de saúde para realizar o cadastramento e acompanhamento que é 

obrigatório para a liberação dos medicamentos na farmácia básica.  

TABELA 19- Hipertensos e Diabéticos Cadastrados no RG Cidadão 

Afonso Cláudio-ES, 2016. 

 

Hipertensos Diabéticos Total 

4768 968 5736 

Fonte: RG System, 2017. 
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Através da tabela 19, pode-se avaliar que com relação às doenças do aparelho 

circulatório o município apresenta uma maior prevalência de internações devido 

à doenças isquêmicas do coração, hipertensão essencial primária e  acidente 

vascular cerebral. Apesar de existir acompanhamento dos pacientes 

hipertensos e diabéticos pelo programa e pelas equipes de ESF é necessário 

mudanças no estilo de vida, não dependendo somente das estratégias de 

educação em saúde implantadas pelos serviços de saúde. 

A Tabela 20 demonstra que o aparece como a principal causa de óbito no 

município é por Doença isquêmica crônica do coração demonstrando que é 

necessário mudanças nas diretrizes e metas estabelecidas, aliada a 

necessidade da mudança de hábitos de vida por parte da população.  

 

TABELA 20 - Óbito por residência – Categoria CID10, Afonso Cláudio-ES, 

2013 a 2015. 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e do parelho circulatório 

Causas 2013 2014 2015 Total 

Diabetes Mellitus  04 13 12 29 

Doença Renal Hipertensiva 09 08 04 21 

Outras formas de doença do Coração 8 10 7 25 

Outras doenças cerebrovasculares 26 21 17 64 

Doença isquêmica crônica do coração 39 52 27 118 

Fonte: Datasus, 2017. 

Uma dificuldade encontrada é que o médico de referência para atendimento 

dos diabéticos atende apenas uma vez por semana um quantitativo de doze 

pacientes, e a maioria dos pacientes tem baixa adesão às equipes de Saúde 

da Família dificultando o controle o acesso destes usuários ao serviço de 

saúde, já os hipertensos são acompanhados pelas equipes de estratégia de 

saúde da família e quando necessário pelo cardiologista. 
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O maior desafio do programa na atualidade é a realização da estratificação de 

risco, determinando assim a periodicidade do acompanhamento médico e de 

enfermagem, trazendo diversos benefícios para o serviço de saúde levando 

redução das filas para atendimento médico, já que grande parte da demanda 

hoje das unidades de saúde são dos pacientes atendidos do referido programa. 

Alternativa para a melhor andamento do programa é a criação do protocolo de 

enfermagem, dando maior autonomia aos enfermeiros.  

 

Saúde Mental: O Programa Municipal de Saúde Mental, Álcool e outras 

Drogas foi implantado no ano de 2010, com o intuito de proteger e garantir os 

direitos das pessoas acometidas por transtornos mentais e usuárias de álcool e 

outras drogas, segundo os princípios da Lei 10.216 /2001, editada pelo 

Governo Federal. Com a implantação desse modelo assistencial, os munícipes 

se beneficiaram de ações de saúde que visam sua recuperação pela inserção 

na família, no trabalho e na comunidade. 

Atualmente o programa funciona na Unidade de Saúde “Francisco Xavier de 

Azeredo Filho”, que se refere a uma unidade pertencente à Estratégia de 

Saúde da Família, já que não possui um local específico para o seu 

funcionamento. Conta uma equipe formada por 3 psicólogas e uma assistente 

social. O trabalho realizado pela equipe busca além do atendimento à demanda 

espontânea e ao seu território de responsabilidade, estruturar a Rede de 

Atenção Psicossocial no município. Porém, tais objetivos se configuram como 

um grande desafio para a equipe de Saúde Mental, já que Afonso Cláudio 

apresenta características epidemiológicas expressivas no que diz respeito aos 

índices de pessoas acometidas por transtornos mentais, uso de álcool e outras 

drogas, conforme ilustrado na tabela 21, que apresenta dados retirados do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) no ano de 2017. 
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TABELA 21– Cadastros de residentes relacionados à saúde mental, álcool 

e outras drogas por equipes de Estratégia de Saúde da Família, Afonso 

Cláudio-ES, 2017. 

 

Fonte: Rg System, 2017. 

Os dados apresentados podem ser considerados significativos, porém em 

relação ao número de usuários de drogas, essa categorização pode não ilustrar 

a realidade do município, já que para serem devidamente registrados, 

necessitam da autorização das pessoas acometidas pelo uso de drogas. 

Além dos dados quantitativos mencionados anteriormente, outro componente 

epidemiológico alarmante se refere ao alto índice de tentativas de suicídios e 

de suicídios consumados em Afonso Cláudio, segundo apresenta a tabela 22. 

 

 

 

 
EQUIPE ESF 

 

 
TRANSTORNOS 

MENTAIS 
 

 
ÁLCOOL 

 
DROGAS 

Fazenda Guandú 49 62 15 

Mata Fria 44 47 03 

Piracema 46 65 06 

São Francisco 42 36 02 

São Vicente 86 168 27 

Sede 01 148 103 06 

Sede 02 61 35 02 

Sede 03 130 40 10 

Serra Pelada 38 77 03 

Vila Pontões 66 109 13 
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TABELA 22– Número de tentativas de suicídio e investigação de intoxicação 

exógena, Município de Afonso Cláudio-ES, 2017. 

 

Ano da Notificação Tentativas de Suicídio 

2013 9 

2014 37 

2015 28 

2016 45 

2017 34 

Total 153 

Fonte: SINAN-NET, 2017. 

No Município de Afonso Cláudio, o número de suicídio consumado no ano de 2017 foi 

de quatro (04). É importante ressaltar que esses índices significativos possuem, 

em grande parte, relação com os problemas levantados anteriormente, tais 

como um número considerável de pessoas que apresentam transtornos 

mentais e que fazem uso de álcool e outras drogas. Outro fator também ligado 

ao suicídio se refere ao uso indiscriminado de agrotóxico, já que segundo 

informações do Ministério da Saúde de 2005, a ocorrência de intoxicações 

agudas provocadas pela exposição aos agrotóxicos está fortemente associada 

à prevalência de transtornos psiquiátricos, sendo a depressão e a ansiedade os 

diagnósticos mais frequentes, e sabe-se que os sintomas de depressão são 

reconhecidos como um fator prevalente nas tentativas de suicídio.  
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TABELA 23 – Número de investigação de violência doméstica, sexual e/ou 

outras violências, Município de Afonso Cláudio-ES, 2017. 

 
FREQÜÊNCIA POR ENFORCAMENTO SEGUNDO ANO DA NOTIFICAÇÃO 

 

Ano da Notific Ign/Branco Sim Não Total 

2013 0 1 0 1 

2014 0 8 7 15 

2015 0 3 10 13 

2016 0 4 5 9 

2017 1 1 12 14 

Total 1 17 34 52 
Fonte: SIM, 2017. 

Ainda segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), pertencente 

ao DATASUS, até o final do ano de 2016, dos 78 municípios do estado, Afonso 

Cláudio obteve o 4º lugar em relação ao número de suicídios consumados, 

encontrando-se entre os 6 municípios que apresentam índices alarmantes.Vale 

frisar que ainda no ano de 2016, Afonso Cláudio superou os índices 

apresentados pelos municípios de Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá 

que vinham há alguns anos ocupando os primeiros lugares.  

Também se vê como pertinente apresentar além dos dados epidemiológicos, a 

procura expressiva das pessoas acometidas pelos problemas de saúde mental 

pelos serviços ofertados pelo Programa Municipal de Saúde Mental, Álcool e 

outras Drogas, conforme as tabelas 24, 25 e 26, que incluem o número de 

pessoas que procuraram pelo serviço no ano de 2017, além das que se 

encontram na lista de espera, bem como as que já estão sendo acompanhadas 

pela equipe. 

 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

 

69 

 

TABELA 24 – Acolhimentos psicológicos realizados pelo programa de 

saúde mental de 09 de janeiro de 2017 a 16 de novembro de 2017 – Por 

Classificação de Risco, Município de Afonso Cláudio-ES. 

 

     Fonte: RG-System, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procedimento 

 
Nº de atendimentos 

 
Emergências (Risco de vida iminente: 
histórico de tentativa de suicídio e 
ideação suicida recorrente) 
 

157 

Alto Risco (Risco de vida: ideação 
suicida, casos de automutilação, 
dependentes químicos e alcoolistas 
motivados para tratamento, sofrimento 
psíquico acentuado). 
 

145 

Médio Risco (Sem risco de vida, porém 
necessita de acompanhamento para o 
não agravamento do caso) 
 

40 

Baixo Risco (Sem risco de vida) 
 

00 

Casos de Transtorno Mental que foram 
encaminhados para acompanhamento da 
saúde mental 

04 

Total  346 
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TABELA 25 – Lista de espera para atendimento psicológico em Novembro 

de 2017 – Por Classificação de Risco, Município de Afonso Cláudio-ES. 

 

 

Fonte: RG-System, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procedimento 

 
Nº de atendimentos 

 
Emergências (Risco de vida iminente: 
histórico de tentativa de suicídio e 
ideação suicida recorrente) 
 

44 

Alto Risco (Risco de vida: ideação 
suicida) 
 

177 

Médio Risco (Sem risco de vida, porém 
necessita de acompanhamento para o 
não agravamento do caso) 
 

64 

Baixo Risco (Sem risco de vida) 
 

27 

Total 312 
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TABELA 26– Número de Atendimento mo Programa de Saúde Mental, Álcool e 

outras Drogas 2017, Município de Afonso Cláudio-ES. 

Fonte: RG-System,2017. 

Diante dos dados expostos que explana o cenário expressivo de pessoas com 

doenças mentais que o município apresenta, verifica-se a relevância do 

planejamento de ações a serem realizadas nos respectivos anos, já que o 

Programa atualmente se configura de forma incipiente, com um número 

reduzido de profissionais e com a inexistência de uma rede articulada e 

fortalecida. Rede essa que permita o acolhimento e tratamento de seus 

usuários na perspectiva da lógica de direitos do ser humano, pautada na lei 

10.2016 que institui um novo modelo assistencial em saúde mental e na política 

 

 

 

 

Pacientes que receberam 

acompanhamento psicológico pelo 

Programa de Saúde Mental em 2017 

 

- Pacientes que apresentam ideação 
suicida: 53 
 
- Pacientes que tiveram tentativa de 
suicídio: 22 
 
 - Transtornos com perda de contato 
com a realidade: 12 
 
- Outros transtornos: 154 
 
- Dependentes químicos: 14 
 
- Alcoolistas: 18 
 

 

Pacientes Acompanhados pela 

Equipe de Saúde Mental (Assistente 

Social e Psicólogo) em 2017 

- Transtornos com perda de contato 
com a realidade: 16 
 
- Outros transtornos: 18 
 
- Dependentes químicos: 10 
 
- Alcoolistas: 04 
 

Número total de procedimentos 

realizados pela equipe do Programa 

até novembro de 2017 

2351 
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do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa à reabilitação psicossocial do 

indivíduo, buscando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade. 

Programa de Tabagismo: O Programa de Tabagismo tem por objetivo reduzir 

a prevalência de fumantes e a conseqüente morbi-mortalidade relacionada ao 

consumo de tabaco no Brasil. 

O Ministério da Saúde e o instituto Nacional do Câncer (INCA) oferecem aos 

tabagistas um apoio para abandonarem o vício de fumar, para que assim eles 

consigam ter uma melhor qualidade de vida, através do uso de medicações, 

adesivos de nicotina e gomas de mascar através de grupos de apoio com 

equipe multiprofissional: Enfermeira, Médico, Assistente Social e Psicóloga. As 

reuniões do grupo de apoio acontecem semanalmente durante quatro semanas 

e posteriormente mensal, por um ano acontecendo então a alta. 

No município de Afonso Cláudio temos cadastrados no Sistema de Informação 

RG-System 1.906 pessoas fumantes, sendo que no bairro São Vicente está o 

maior número deles 324. O Programa iniciou em Afonso Cláudio no mês de 

Janeiro de 2011, estando agora no 42º grupo, passando pelo programa 423 

pessoas. Estamos fazendo a análise de quantos pararam de fumar, quantos 

abandonaram e quantos não conseguiram cessar o vício. 

 

Programa de Saúde Bucal: A cárie dental é comum em várias regiões do 

mundo, sendo capaz de causar impacto na qualidade de vida, pois pode 

apresentar dor e sofrimento. Além disso, os altos custos de tratamento e a 

possibilidade de utilização de medidas preventivas efetivas contribuem para 

que ela seja considerada um importante problema de saúde pública. 

As equipes de Saúde Bucal no município de Afonso Cláudio abrangem a área 

rural e área urbana, com cobertura de 100% atualmente. No total são dez 

equipes que atuam nas seguintes localidades: Mata Fria, Serra Pelada, São 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

 

73 

 

Francisco, Vila Pontões e Piracema que pertencem á área rural e Sede 1, Sede 

2, Sede 3 e São Vicente que pertencem á área urbana. 

Dados do último Inquérito epidemiológico realizado no município de Afonso 

Cláudio apresentaram um CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados) 

acima do preconizado pela Organização Mundial de Saúde. 

A média do CPOD para os escolares de 12 anos foi de 3,4.Houve associação 

significativa com ocorrência de cárie entre escolares de 12 anos de idade para 

o tipo de abastecimento de água, sendo a prevalência de cárie maior entre os 

escolares com abastecimento de água por posto ou nascente, entre aqueles 

com abastecimento de água pelo DAE (Departamento de Agua e esgoto). ; 

esse índice foi maior que os resultado da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 

2010 (BRASIL 2011), para o Brasil , 2,07; para o interior da região 

sudeste,1,41; e para Vitória-ES , 1,28  e semelhante ao da região norte 3,16. 

Quando comparamos os índices CPOD  com a CSE (Condição Sócio 

Econômica) este estudo demonstrou que escolares na faixa etária de 12 anos 

pertencentes à classe D/E apresentaram as médias CPOD mais elevadas, do 

que escolares das classes A ou B . 

A pesquisa apresentou ainda uma média dos índices CPOD por área , no 

município de Afonso Cláudio, para todos os escolares da amostra que 

apresentaram dentição permanente , houve um variação significativa dos 

índices , sendo mais elevado na área da Mata Fria ,  CPOD igual a 5,00 e 

menor na área da sede , CPOD igual a 1,29. Este foi um resultado geral , já 

que as amostras variaram em relação  à área. Mata Fria por exemplo 

apresentou uma frequência de 80 escolares e a sede uma frequência de 532 

escolares dentro da amostra total.   

Estes resultados demonstram que o declínio da cárie dentária tem sido 

acompanhado pela polarização da doença nos grupos menos privilegiados, 

apontando diferenças relevantes dentro de um mesmo município , em grupos 

situados em áreas geográficas diferentes , área urbana , mais centralizada , 
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com acesso à água tratada ,  e área rural , mais distante , e poder sócio - 

econômico menor . Em relação a área da Mata Fria talvez seria necessário 

realizar um estudo com amostras comparativas , com a mesma 

representatividade , de escolares com a mesma faixa etária e CSE e comparar 

os resultados com escolares da sede , na área urbana , visto que vários fatores 

poderiam estar contribuindo para o CPOD elevado , pois se trata de uma 

comunidade de origem alemã com hábitos , cultura  , religião  e  idioma  

próprio, levando à necessidade de abordagens clínicas e preventivas mais 

individualizadas para essa população. 

Diante disso embora apresentemos uma cobertura de equipe de saúde bucal 

de 100%%, enfrentamos uma demanda elevada por tratamento curativo e alto 

índice de exodontias de dentes permanentes, que podem estar ocorrendo 

devido ao tratamento de usuários semi desdentados que estão sendo 

reabilitados pela prótese dentária. Talvez se esse serviço não fosse ofertado, 

esses usuários não procurariam por atendimento odontológico não impactando 

no indicador, já que o perfil desses pacientes são geralmente usuários da área 

rural. Portanto poderíamos estar diante de um viés de interpretação desse 

indicador. 

As equipes de saúde bucal realizam um trabalho de promoção e prevenção da 

saúde dividindo-se em dois eixos, trabalho com as famílias, através das ACS, 

realizando visitas semestrais e quadrimestrais, distribuindo kits de escovas 

para população de risco, e orientando e encaminhando gestantes e idosos para 

atendimento clínico. Do outro lado, é realizado um trabalho nas escolas com 

escovação supervisionada e levantamento de necessidades pelo cirurgião 

dentista e auxiliares de saúde bucal.As escolas recebem orientação para que a 

escovação ocorra diariamente, algumas aderem e outras não,variando 

conforme a faixa etária e estrutura física. 

As Equipes de saúde Bucal embora atualmente possuem uma cobertura 

elevada ,o número de tratamento concluído ainda é baixo, visto que há 

diversos fatores que influenciam estes resultados, horário de saída e chegada 
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das equipes nas localidades de difícil acesso, divergências de uma agenda 

dentro da própria equipe de saúde da família, motivação dos recursos humanos 

, índice de cárie elevado gerando tratamentos mais longos. 

Atualmente há uma necessidade de uma melhoria da oferta de serviços , como 

endodontia, cirurgias menores , periodontia ,prótese fixa e odontopediatria ,pois 

a condição social tem sido enfatizada como determinante da situação de saúde 

bucal e estudos têm demonstrado que o declínio da cárie dentária tem sido 

acompanhado pela polorização da doença nos grupos menos privilegiados . 

Serviço de Nutrição: O Serviço Municipal de Alimentação e Nutrição tem 

como missão melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da 

população, pautado na promoção, prevenção e no tratamento dos agravos da 

saúde, baseado nas diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN,2012). Para isso contamos com frentes como: SISVAN (Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional),  Bolsa Família na Saúde, Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A, Grupo de Gestantes Mulheres em 

Roda, além de Ações Programada em conjunto com outras coordenações e 

Atendimento Ambulatorial. 

O SISVAN, principal sistema para avaliação de agravos relacionados à nutrição 

da população, funciona apenas na Unidade Sede. Precisa ser expandido às 

demais unidades e ESF. Consegue hoje cobrir um maior numero de pessoas 

porque, a pouco tempo, passou a  troca dados com outros sistemas, inclusive e 

e-SUS. Mas precisa de melhorias para seu fortalecimento. 

O Bolsa Família na Saúde tem uma rotina de trabalho consolidada em conjunto 

com os Agentes Comunitários de Saúde e Coordenadores de ESF (quando 

tem).  Cada vigência tem seis meses, e em média 1800 famílias com perfil para 

acompanhamento em saúde. Temos uma meta local. Acompanhamos em 

médias 80% das famílias, porém esse percentual vem caindo, ficando em 

77,57% na segunda vigência de 2016, o que revela a necessidade da 

expansão da ESF nas áreas descobertas. E também maior mobilização dos 

ACS atuantes quanto à importância do trabalho junto aos grupos de maior 
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vulnerabilidade.  Para boa aderência da população alvo fazemos 

periodicamente, junto à ação social, reuniões de esclarecimento e 

conscientização nas localidades, fora do horário comercial, para abranger o 

maior número de beneficiários possíveis. 

O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A funciona da Unidade 

Sede. Onde crianças até cinco anos são suplementadas a cada seis meses 

com mega doses de Vitamina A. O que vai interferir beneficamente no 

desenvolvimento e resistência a doenças. Observamos que em 2017 o 

percentual de cobertura veio caindo em relação à 2016 (tabela abaixo). Um dos 

motivos foi um período em que faltaram suplementos distribuídos pela SESA. 

Ainda assim esse percentual poderia facilmente bater a meta caso o programa 

fosse expandido às outras estratégias. Para isso se faz necessário equipe 

responsável.  

TABELA 27- Percentual de cobertura de Vit A, Município de Afonso 

Cláudio-ES, 2017. 

Percentual de cobertura 

Vit A 

Crianças até um ano 

(100.000 UI) 

Crianças de um a cinco 

anos (200.000UI) 

2017 37,69% 58,11% 

2016 59,62% 73,49% 

Fonte: DAB, 2017.  

O Grupo de Gestantes Mulheres em Roda é uma parceria com a Secretaria da 

Ação Social e acontece uma vez por mês, desde 2009.  Nele fazemos o 

acompanhamento do ganho de peso gestacional via SISVAN. Além de 

apresentarmos, a cada encontro, um profissional para falar sobre assuntos 

importantes para a gestante, como: aleitamento, alimentação complementar, 

saúde bucal, mudanças psicossociais, cuidados com a criança e o bebê, parto 

humanizado, entre outros. Todas as gestantes são convidadas e 

principalmente as beneficiárias de programas sociais pela vulnerabilidade. 
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As ações programadas consistem em Ações de Educação Alimentar e 

Nutricional voltadas à grupos específicos e coletividade.  Atuamos junto às 

coordenações de grupos organizados como escolas e estratégias de saúde 

expondo temas como: Alimentação saudável, Aproveitamento Integral dos 

Alimentos, Distúrbios Alimentares, Obesidade, Hipertensão e Diabetes, entre 

outros. 

Em relação ao atendimento ambulatorial faltam profissionais para cobrir a alta 

demanda e também equipamentos como o adipômetro.  Ainda sobre o 

problema da alta demanda acreditamos que o estabelecimento de critérios 

claros de encaminhamento pelo profissional médico pode reduzir o volume da 

demanda atual. 

Os programas NutriSUS e Alimenta Amamenta Brasil do governo federal nunca 

funcionaram por falta de equipe, mesmo motivo que parou o Programa Saúde 

na Escola (PSE).  

Programa de Prevenção ao Câncer de Pele: O câncer da pele é comumente 

divido em não melanoma (carcinoma basocelular ou carcinoma epidermóide) e 

melanoma. O câncer de pele não melanoma é o mais incidente no país, sendo 

responsável por, aproximadamente 1/5 dos casos novos de câncer. Porém, por 

apresentar altos índices de cura, sua taxa de mortalidade é uma das mais 

baixas. A maior incidência deste tipo de câncer de pele se dá na região da 

cabeça e do pescoço que são justamente os locais de exposição direta aos 

raios solares (INCA, 2003). 
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TABELA 28-  Mortalidade por Câncer de Pele, Município de Afonso 

Cláudio, 2011 a 2015. 

MORTALIDADE POR CANCER DE PELE 

ANO TOTAL DE OBITOS 

2011 2 

2012 0 

2013 0 

2014 1 

2015 1 

TOTAL 4 

            Fonte: Datasus, 2017. 

A tabela acima demonstra que apesar do município possuir uma população 

pomerana em número bastante elevado, foi registrados um número 

relativamente baixo de óbitos pela doença. 

 

TABELA 29 - Morbidade por câncer de Pele, Município de Afonso Cláudio, 

2014 a 2017. 

MORBIDADE POR CANCER DE PELE 

ANO TOTAL DE INTERNAÇÕES 

2014 8 

2015 7 

2016 3 

2017 2 

TOTAL 20 

              Fonte: Datasus, 2017. 

O Município de Afonso Cláudio através de uma parceria com o Albergue Martin 

Lutero, Ufes e Associação Diacômica Luterana desenvolve anualmente o 

Projeto de Avaliação Dermatológica (PAD) no distrito de Serra Pelada. Onde 
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todos os anos a população tem a oportunidade de realizar avaliação de lesões 

dermatológicas, fazer o rastreamento do Câncer de Boca e em caso de 

necessidade fazer a retirada das lesões de pele para biopsia. 

TABELA 30 -  Projeto de Avaliação Dermatologia, município de Afonso 

Cláudio, 2016 e 2017. 

PROJETO DE AVALIAÇÃO DERMATOLOGICA 

ANO TOTAL DE 
ATENDIMENTOS  

CIRURGIAS 

2016 321 65 

2017 357 64 

       Fonte: Datasus, 2017. 

Serviço Social: O Serviço Social é regulamentado como profissão pela Lei nº 

8.662/93, sendo o seu exercício profissional regido pelo Código de Ética 

Profissional dos Assistentes Sociais, resolução do Conselho Federal de Serviço 

Social. É a profissão que atua no campo das Políticas Sociais com o 

compromisso de defesa e garantia dos Direitos Sociais da população, usando o 

fortalecimento da Democracia. 

O processo de trabalho do setor de Serviço Social das UBS’s no município de 

Afonso Cláudio ocorre através de atendimentos individuais, encaminhamentos, 

informações e orientações diversas, Visitas Domiciliares, elaboração de 

relatórios sociais, estudos e parecer social, bem como o acompanhamento 

psicossocial sensibilizando os usuários sobre os seus direitos, atendendo as 

demandas sócio assistenciais dos usuários, favorecendo a eles condições de 

exercer maior controle sobre seu processo de tratamento e convivência com a 

enfermidade. 

 

As assistentes sociais auxiliam os usuários através de orientação e condução 

dos processos em que haja a necessidade de medicamentos, fraldas, bolsa de 

colostomia, óculos, sonda e leite, com vista à liberação destes benefícios. Além 
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de acompanharem casos encaminhados pelo Ministério Público e Licenças dos 

Servidores Públicos, através de visitas domiciliares, elaborando relatório e 

estudos sociais, pareceres técnicos e encaminhamentos. 

 

 Assim cabe ao serviço social ações articuladas com os demais programas de 

saúde realizando, atendimentos individuais e/ou em grupo, em especial, aos 

munícipes que estão inseridos no Programa Municipal do Planejamento 

Familiar, Programa Municipal Saúde do Idoso, Programa Municipal da Saúde 

da Criança e do Adolescente, Programa Municipal de Tabagismo, Programa 

Municipal de DST/AIDS, Programa Municipal de Saúde Mental, Álcool e 

Drogas, PACS (Programa de Agente Comunitário de Saúde) e ESF (Estratégia 

Saúde da Família). 

 

O Serviço Social dentro da Secretaria Municipal de Saúde atualmente se limita 

à alguns atendimentos individuais, orientações, encaminhamentos e visitas 

domiciliares de acordo com a demanda que chega até o setor de forma 

espontânea ou direcionada por programas ou outros profissionais. O espaço 

físico que profissional ocupa para realizações dos atendimentos na Unidade de 

Saúde Hilton Lopes Vieira, não é o mais adequado e nem estratégico no que 

diz respeito ao trabalho de acolhimento e orientação a toda demanda 

necessária que a Unidade de Saúde atende. 

 

O atendimento ocorre em respeito aos cidadãos, cumprindo com a legislação 

vigente facilitando o acesso dos usuários aos serviços de saúde oferecidos 

pelo município. Como proposta para os próximos quatro anos, é preciso pensar 

no aumento do número de assistentes sociais na SMS, uma vez que a 

demanda de usuários, bem como programas de saúde, que exigem a atuação 

do assistente social terem crescido significamente, sendo assim se faz 

necessário à distribuição destes profissionais para melhor atenderem aos 

usuários de acordo com as demandas que cada programa traz pois acima de 

tudo o profissional na saúde desenvolve suas ações em dimensões que são 

complementares, colaborativas e indispensáveis. 
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3.3. Atenção Especializada Ambulatorial 

 

Atenção Especializada Ambulatorial caracteriza-se pelo papel de complementar 

a APS, proporcionando ao usuário a continuidade de diagnóstico e/ ou 

assistência especializada, ou seja, auxiliando na resolutividade da APS. Os 

componentes da atenção especializada no Município são serviços de média 

complexidade ambulatorial através da oferta de consultas e exames; e 

ambulatório de serviços de reabilitação. A demanda de consultas e exames é 

programada e regulada através pelo sistema Sistema de Regulação de 

(SISREG). 

 

Oferta e Exames de Consultas Especializadas  

 

Os exames e consultas médicas especializadas são ofertados via sistema 

SISREG pela Central de Regulação de Consultas de Exames Municipal – 

CRCEM, sendo todos atendimentos regulados para serem atendidos na região 

da Grande Vitória- ES, a oferta é de acordo com Programação Pactuada 

Integrada Estadual – PPI. 

 

 

TABELA 31 - Relação de Consultas e Exames agendados pelo SISREG 

Afonso Cláudio-ES, Jan-Out 2017. 

PROCEDIMENTO 

Nº DE 

AGENDADAMENTO 

ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA 61 

CAPSULOTOMIA A YAG LASER 6 

COLONOSCOPIA 80 

CONSULTA EM ALERGIA E IMUNOLOGIA - 

PEDIATRICA 

 

27 

CONSULTA EM ALERGOLOGIA - ADULTO 43 

CONSULTA EM ANGIOLOGIA/CIRURGIA 36 
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VASCULAR - ADULTO  

CONSULTA EM CARDIOLOGIA - ADULTO 129 

CONSULTA EM CIRURGIA DE CABECA E 

PESCOCO 9 

CONSULTA EM CIRURGIA GERAL - ADULTO 19 

CONSULTA EM CIRURGIA 

OTORRINOLARINGOLOGIA 24 

CONSULTA EM CIRURGIA PEDIATRICA - GERAL 19 

CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA - GERAL 5 

CONSULTA EM COLONOSCOPIA - ADULTO 80 

CONSULTA EM DERMATOLOGIA - ADULTO 415 

CONSULTA EM DERMATOLOGIA - GERAL 64 

CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA E 

METABOLOGIA - ADULTO 256 

CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA - 

ADULTO 430 

CONSULTA EM GERIATRIA 9 

CONSULTA EM GINECOLOGIA - ONCOLOGIA 5 

CONSULTA EM HEMATOLOGIA - ADULTO 44 

CONSULTA EM MASTOLOGIA - GERAL 33 

CONSULTA EM NEFROLOGIA - ADULTO 48 

CONSULTA EM NEFROLOGIA - PEDIATRIA 10 

CONSULTA EM NEUROCIRURGIA ADULTO 5 

CONSULTA EM NEUROLOGIA - ACIMA DE 12 

ANOS 15 

CONSULTA EM NEUROLOGIA - ADULTO 111 

CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA 131 

CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CORNEA 3 

CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA 

GERAL 12 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

 

83 

 

CONSULTA EM OFTALMOLOGIA ADULTO 83 

CONSULTA EM ORTOPEDIA - GERAL 307 

CONSULTA EM ORTOPEDIA ADULTO (COLUNA) 5 

CONSULTA EM ORTOPEDIA ADULTO (JOELHO) 18 

CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA - 

ADULTO 75 

CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA 

PEDIATRICA 53 

CONSULTA EM PNEUMOLOGIA - ASMA ADULTO - 

CONSULTA EM PNEUMOLOGIA ADULTO 51 

CONSULTA EM PNEUMOLOGIA ASMA - 

INFANTIL 3 

CONSULTA EM PROCTOLOGIA ADULTO 92 

CONSULTA EM PSIQUIATRIA - ADULTO 23 

CONSULTA EM REUMATOLOGIA - ACIMA DE 05 

ANOS 135 

CONSULTA EM UROLOGIA - ADULTO 98 

DENSITOMETRIA 56 

ELETRONEUROMIOGRAFIA 11 

ESPIROMETRIA 23 

GRUPO - 1.ECOCARDIOGRAFIA 61 

GRUPO - DIAGNOSTICO POR TOMOGRAFIA 8 

GRUPO - EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS 

(DOPPLER) E ECOGRAFIAS 143 

GRUPO - EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS 

(DOPPLER) E ECOGRAFIAS - 

GRUPO - EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS 

(DOPPLER) E ECOGRAFIAS - 

GRUPO - PUNCAO / BIOPSIA 13 

GRUPO - RAIO X CONTRASTADO 4 
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GRUPO - RESSONANCIA MAGNETICA 98 

GRUPO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 129 

GRUPO - ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER - 

HISTEROSALPINGOGRAFIA 0 

HOLTER 24 HORAS 2 

RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR 1 

RETINOGRAFIA FLUORESCENTE 4 

RETOSIGMOIDOSCOPIA 4 

ULTRA-SONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / 

ORBITA (MONOCULAR) 6 

URETROCISTOGRAFIA MASCULINA - 

 

Fonte: SISREG, Nov. 2017. 

 

Das consultas especializadas com oferta pactuada atualmente na Comissão 

Intergestora Bipartite (CIB), 100% delas são disponibilizadas través da CRCEM 

via SISREG. 

 

Além da oferta pelo SISREG, o Município, disponibiliza também aos munícipes 

consultas especializadas através de contrato via Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Pedra Azul (CIM - Pedra Azul).  

 

Pelo Consórcio CIM- Pedra Azul é disponibilizado consultas especializadas em 

08 especialidades conforme tabela 32,  com uma demanda reprimida maior em 

duas delas, cardiologia e neurologia. 
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TABELA 32 - Número de Atendimentos por Especialidades através do 

Consórcio CIM - Pedra Azul, Afonso Cláudio, Jan – Out 2017. 

Especialidade Nº de Atendimentos 

Oftalmologia 0 

Ortopedia 600 

Psiquiatria 672 

Pediatria 261 

Cardiologia 672 

Angiologia 191 

Ginecologia 2242 

Urologia 221 

Ultrassonografias 1787 

Rx com Laudo 1165 
Fonte: Central de Regulação de Consultas e Exames, Out. 2017. 

 

Como fator que deve ser visto a curto prazo sinalizamos a necessidade da 

especialidade neurologia, pois a demanda é grande e somente via PPI pelo 

SISREG o Município não consegue diminuir a fila de espera que até Nov. 2017 

é de 622 na fila de espera. 

 

A especialidade de oftalmologia iniciou seus atendimentos em Nov. 2017, pois 

o médico assistente anteriormente solicitou o descredenciamento do Consórcio 

CIM Pedra Azul. 

  
Embora tenham ocorrido avanços na atenção especializada com a implantação 

do SISREG, visando à organização do serviço e a garantia de acesso de forma 

equânime da população aos serviços de saúde especializados, ainda falta um 

maior empenho, com vistas a viabilizar a integralidade da atenção aos usuários 

do SUS/Afonso Cláudio, trabalhando para uma organização da referência e 

contra-referência dos usuários (ainda não implantada no Município) das 

Unidades Básicas de Saúde e demais serviços da rede de saúde, bem como a 

contratação de um profissional médico regulador, visando à equidade do 

atendimento por meio de normas, rotinas e fluxos definidos e pactuados e que 

sejam de fato adotados pelos profissionais da rede de saúde municipal. 
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Centro de Reabilitação Física  

O Centro de Reabilitação Física de Afonso Cláudio atualmente oferece 

assistência de média complexidade a pessoas portadoras de deficiência física 

(permanente ou temporária), disfunções ortopédicas e traumatológicas, 

reumatológicas, neurológicas, genito-urinárias e em pacientes oncológicos. Os 

pacientes são atendidos por 6 (seis) fisioterapeutas e por uma terapeuta 

ocupacional.  

O agendamento é realizado após encaminhamentos de especialistas da rede 

pública e privada de saúde, seguindo listas de espera, onde o usuário após 

avaliação fisioterapeutica, realizada na primeira consulta, terá seus horários 

subsequentes já definidos. As prioridades de atendimento são para pós-

operatórios, fraturas e acidente vascular encefálico recente, tendo em vista que 

o maior tempo de espera nesses casos prolongaria o período de tratamento e 

aumentaria as chances de sequelas. 

No período de novembro de 2016 a novembro 2017 o Centro de Reabilitação 

Física ofereceu 11191 atendimentos de fisioterapia, sendo em média 932 

atendimentos por mês e 450 pacientes atendidos durante o ano. Desses a 

maior demanda é de atendimentos Pré e pós operatório nas disfunções 

musculoesqueléticas, com 4823 atendimentos, seguido por atendimentos nas 

disfunções motoras com 4397 atendimentos e  distúrbios neurofuncionais sem 

complicações sistêmicas com 1330 atendimentos, conforme o gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 9 – Número de Atendimentos em fisioterapia realizados no 

Centro de Reabilitação Física , Afonso Cláudio-ES, Nov-2016 a Nov-2017. 

 

Fonte: RG-System, 2017. 

O atendimento com fonoaudiólogo foi realizado até o mês de março de 2017 e 

após esse mês ficando o Município sem o serviço devido à falta de profissional 

e assim sem realizar os testes de orelhinha. No mês de setembro foi contratado 

um profissional terapeuta ocupacional, atendendo a demanda reprimida para 

esse serviço. 

Embora tenha ocorrido avanços nos serviços do Centro de Reabilitação Física, 

como o atendimento fisioterapêutico, com diminuição da lista de espera, que 

era de 2 meses e atualmente está em 2 semanas, atendimentos 

fisioterapêuticos em uroginecologia, atendimento com terapeuta ocupacional 

(que se iniciou há dois meses), precisamos retomar o serviço de 

fonoaudiologia, testes de orelhinha, adquirir novos equipamentos, como por 

exemplo aparelho de Ultrassom terapêutico, necessário para o atendimento pré 

e pós operatório nas disfunções musculoesqueléticas e alterações motoras, 
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que conforme exposto anteriormente são as maiores demandas do Centro, e 

temos apenas 1 equipamento desse. Também realizar com maior frequência a 

manutenção dos equipamentos. Criar atendimentos em grupos para demandas 

especificas, como por exemplo, dor lombar ou cervical crônica. Promover 

mecanismos para a confecção e oferta de órteses para pacientes que 

necessitem das mesmas, sabendo que a 3º maior demanda é de pacientes 

com distúrbios neurofuncionais. E ainda melhorar o atendimento domiciliar, 

pois o mesmo não tem fila de espera, porém os atendimentos estão sendo 

realizados quinzenalmente, o que oferece pouco suporte para o paciente. 

Para 2018 a 2021, seria interessante para o Município acrescentar através do 

NASF o fisioterapeuta na equipe saúde da família para intervir, através de 

terapias em grupo nas zonas rurais, e visitas domiciliares a pacientes 

acamados com orientações ao paciente e ao cuidador, orientações aos 

escolares prevenindo problemas posturais e também orientando os 

trabalhadores, uma vez que muitas patologias ortopédicas e 

musculoesqueléticas estão associadas às atividades laborais mal realizadas.  

 

3.4. Atenção às Urgências Emergências  

A Rede de Atenção às Urgências foi constituída considerando que o 

atendimento aos usuários com quadros agudos deva ser prestado por todas as 

portas de entrada dos serviços de saúde do SUS, possibilitando a resolução 

integral da demanda ou transferindo-a, responsavelmente, para um serviço de 

maior ou menor complexidade, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, 

organizado em redes regionais de atenção às urgências enquanto elos de uma 

rede de manutenção da vida em níveis crescentes de complexidade e 

responsabilidade.  

 

Faz parte do Sistema Municipal de Urgências no Município o Hospital Geral 

São Vicente de Paulo (HSVP) com atendimento 24h por dia, todos os dias da 

semana, através de seu pronto atendimento garantido o acesso com 
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acolhimento e classificação de risco, mediante contratualização com a gestão 

municipal. 

 

A Tabela 33 demonstra quais instalações físicas o HSVP possui em sua 

estrutura para a realização dos atendimentos de urgência e emergência. 

 

TABELA 33 - Instalações físicas para assistência em Urgência e 

Emergência Hospital São Vicente de Paulo, Afonso Cláudio-ES, 2017. 

INSTALAÇÃO: QTDE./CONSULTÓRIO: 

CONSULTORIOS MEDICOS 1 

ODONTOLOGIA 1 

SALA DE ATENDIMENTO A PACIENTE 
CRITICO/GRAVE 

1 

SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO 1 

SALA DE CURATIVO 1 

SALA DE GESSO 1 

SALA DE HIGIENIZACAO 1 

SALA PEQUENA CIRURGIA 1 

SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO 1 

SALA REPOUSO/OBSERVACAO - 
INDIFERENCIADO 

1 

SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO 1 

Fonte: SCNES, 2017. 

 

Do mesmo modo, a tabela 34 apresenta a distribuição de leitos segundo 

especialidade no HSVP Afonso Cláudio. 
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TABELA 34 - Distribuição de leitos segundo especialidades do Hospital 

São Vicente de Paulo, Afonso Cláudio-ES, 2017. 

 

Especialidade Cirúrgica 

Nome Leitos Leitos Existentes Leitos SUS 

CIRURGIA GERAL  5 5 

GINECOLOGIA  4 3 

ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA  1 1 

Especialidade Clínica 

CLINICA GERAL  32 30 

Especialidade Obstétrica 

OBSTETRICIA CLINICA  5 4 

OBSTETRICIA CIRURGICA  5 3 

Especialidade Pediátrica 

PEDIATRIA CLINICA  7 7 

Fonte: SCNES, 2017. 

 

No ano de 2014 foi instalado o componente pré-hospitalar móvel: Serviço de 

Atendimento Móvel (SAMU) no Município de Afonso Cláudio, atendendo a 

todas as urgências com eficiência e qualidade. 

 

 

3.5 Assistência Farmacêutica 

 

A Assistência Farmacêutica (AF) é uma Política de Saúde garantida pela Lei 

8080/90 em seu artigo 6º, considerando a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica, aprovada pela Resolução CNS Nº 338, de 6 de maio de 2004, 

que define como um de seus eixos estratégicos, no inciso I do art. 2º, a 

garantia de acesso e equidade às ações de saúde, incluindo a Assistência 

Farmacêutica e pela Política Nacional de Medicamentos (PNM), de 1998, que 
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constituiu um dos elementos fundamentais para efetiva implementação de 

ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde 

da população. 

A AF em Afonso Cláudio tem como principal meta ampliar o acesso da 

população a medicamentos, seus componentes estratégicos do Ministério da 

Saúde e medicamentos excepcionais (Farmácia Cidadã). Melhoria da 

dispensação com orientações farmacêuticas e a promoção do uso racional dos 

medicamentos por meio da utilização e atualização periódica da REMUME 

(Relação Municipal de Medicamentos Essências). 

Coordenação da Assistência Farmacêutica do Município, conta com a presença 

de dois farmacêuticos, um responsável técnico pela Farmácia Básica e outro 

responsável técnico pelas medicações de Alto Custo (Farmácia Cidadã). Entre 

as ações realizadas cita-se: distribuição de medicamentos para toda a rede de 

Atenção Primária em Saúde e também outros medicamentos (Tuberculose, 

Diabetes, Saúde da Mulher, AIDS, Tabagismo, Gripe A e Hanseníase) aos 

locais vinculados aos programas específicos do Ministério da Saúde como 

hospital e Unidade básica de saúde. 

A seguir foram identificados alguns problemas que afetam direta ou 

indiretamente o serviço de AF Municipal: 

* Desconhecimento da REMUME por parte dos profissionais prescritores; 

* A distância da Farmácia Básica a Unidade Básica de Saúde dificultando a 

comunicação entre os profissionais da saúde e a Farmácia; 

* Diagnóstico da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde. Neste 

parâmetro foram avaliadas cada uma das etapas do Ciclo da assistência 

farmacêutica- Seleção, Programação, Aquisição, Armazenamento, Distribuição 

e Dispensação.  

*Falta de medicamentos e perdas por vencimento. 
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3.6 APOIO DIAGNÓSTICO 

Nas ciências da saúde, são denominados exames de apoio diagnóstico 

aqueles exames (laboratoriais, de imagem, etc.) que complementam os dados 

da anamnese e do exame físico para a confirmação das hipóteses diagnósticas 

e tratamento. Os exames podem ser solicitados por profissionais médicos e 

também por outros profissionais da saúde de nível superior. 

 

TABELA 35- Oferta de exames para apoio diagnóstico em Afonso Cláudio-

ES. 

 

Exames Média de Oferta/Mês 

Análises clínicas 5505 

RX simples 10 

Mamografia 58 

Citopatológico 260 

Anatomopatológico 12 

Eletrocardiograma 65 

Fonte: Ambulatório, CRM, 2017. 

 

Na oferta de exames de análises clínicas, 100% deles são realizados pela 

prestação de serviço via Consórcio Intermunicipal CIM-Pedra Azul. Atualmente 

os laboratórios que prestam esse serviço para esta Secretaria são: Laboclin, 

Diagcenter, CDA e São Tomé. Os exames de análises clínicas são ofertados 

diariamente na Agencia Municipal de Agendamento. 

 

Em relação à oferta de mamografias, o total de exames é 577 (nº de Jan a Out 

2017). Os exames são oferecidos via Central de Regulação de Consultas e 

Exames, excepcionalmente no ano de 2017 os exames de mamografia foram 

patrocinados pelo SICOOB. A solicitação é realizada por médicos e 

enfermeiros tendo como critério o protocolo clínico de rastreamento precoce do 
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câncer de mama que recomenda a solicitação do exame para mulheres entre 

50 e 69 anos Ainda não é possível realizar o rastreamento de exames 

solicitados X realizados. Somente é possível mensurar a relação da oferta com 

os exames realizados. 

Os exames de patologia clínica entre eles, biópsias, anatomopatológico e 

citopatológico são realizados mediante contrato direto com Laboratório de 

Patologia do Espírito Santo (LAPAES) localizado na região da Grande Vitória. 

A oferta de exame RX simples é realizada na Unidade de saúde Hilton Lopes 

Vieira,não havendo demanda reprimida para o referido exame. 

 

O exame de eletrocardiograma é ofertado juntamente com a consulta da 

especialidade de cardiologia, via Central de Regulação. 

 

 

4. VIGILÂNCIAS EM SAÚDE 

 

As ações da Vigilância em Saúde incluem: controle das doenças 

transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a 

vigilância da situação de saúde; a vigilância ambiental em saúde; a vigilância 

da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária.   

 

De forma coerente e objetiva a vigilância trabalha de acordo com a análise 

permanente da situação de saúde da população e organização e execução de 

práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes de 

forma articulada trabalha de acordo com conhecimentos técnicos e científicos 

oriundos da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais. Ao ser 

usado de forma lógica, os dados extraídos da Vigilância em Saúde podem e 

devem ser um referencial para mudanças do modelo de atenção e muita das 

vezes até de comportamento e, portanto deve estar inserida na prática das 

equipes de saúde da Atenção Básica. 
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A Vigilância em saúde Municipal propicia a integração de conhecimentos e 

análise de decisões assim aprimorando a capacidade técnica das equipes de 

vigilância, quanto ao enfrentamento dos eventos inusitados e de emergência 

para a saúde pública. 

 

A descentralização das ações das vigilâncias de forma articulada com as ações 

da atenção á saúde pode contribuir, de modo significativo, no desenvolvimento 

de uma abordagem integral dos problemas de saúde, na medida em que a 

organização dessas ações ocorra de forma integrada com as práticas 

assistenciais. 

 

 

4.1 VIGILANCIA SANITÁRIA 

 

As ações de Vigilância Sanitária do Município são planejadas anualmente de 

acordo com o que é pactuado no Plano Diretor Municipal de Vigilância Sanitária 

– PDVISA, que é um instrumento de gestão das políticas de Vigilância Sanitária 

e ordenador das estratégias de atuação no âmbito municipal.  

Os aspectos normalizadores e fiscalizadores que envolvem a atividade 

sanitária são focados na proteção, promoção e manutenção da saúde, visando 

sempre a prevenção e redução de riscos, abrangendo desde a saúde do 

trabalhador, passando pela produção, circulação de bens e produtos, até a 

prestação de serviços de saúde e de interesse à saúde. Ainda desenvolve um 

importante papel na educação, orientação e formação da consciência crítica do 

consumidor. 

Na área de alimentos desenvolve uma gama de ações relacionadas à inspeção 

sanitária e visitas técnicas em diversos estabelecimentos onde há manipulação 

de alimentos para verificação das condições estruturais e higiênico-sanitárias, 

procedimentos, produtos, manipuladores, controle integrado de pragas, dentre 

outras. Investiga casos de eventos adversos/queixas técnicas e surtos de 
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doenças transmitidas por alimentos em conjunto com a Vigilância 

Epidemiológica/Ambiental, e realiza o atendimento à denúncias/reclamações 

relacionadas a estabelecimentos alimentícios e congêneres, e demais casos 

onde pode estar em risco à saúde individual ou coletiva da população.  

São realizadas inspeções periódicas e licenciamentos em outros 

estabelecimentos de interesse à saúde, como: hotéis e pousadas, 

estabelecimentos de ensino, auto-escolas, lojas de produtos agropecuários e 

consultórios veterinários, salões de beleza, dentre outros. Na área de 

medicamentos regula todos os requisitos para o comércio e funcionamento de 

drogarias, farmácias e postos.  

As ações sanitárias relacionadas aos serviços de saúde que exercem suas 

atividades no município, onde se realizam procedimentos médicos, 

odontológicos ou práticas de saúde em geral, sejam às de prevenção, de 

diagnóstico, tratamento ou apoio, são voltadas para o devido cadastramento, 

inspeção e licenciamento anual destes junto ao Departamento de Vigilância 

Sanitária Municipal, que tem por objetivo principal garantir a qualidade técnica 

dos serviços de saúde prestados à população em geral, verificando os 

procedimentos, a estrutura física e higiênico- sanitária do estabelecimento, e se 

os profissionais são Legalmente Habilitados para exercerem a profissão junto 

aos respectivos Conselhos de Classe. 

Atualmente no município de Afonso Cláudio há 388 estabelecimentos 

cadastrados, divididos em três (03) grupos. A Vigilância Sanitária no Município 

de Afonso Cláudio conta com 05 (cinco) profissionais responsáveis pelas ações 

de fiscalização, licenciamento, controle de serviços e produtos de saúde e de 

interesse à saúde; de análise de projetos arquitetônicos; atendimento a 

denuncias e educação permanente a população e ao setor regulado.  

As ações são baseadas através da legislação municipal (CÓDIGO DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO Lei nº 1471, 

de 31 de dezembro de 1997), portarias e RDCs (Resolução da Diretoria 

Colegiada) estaduais e federais, assim, para liberação do Alvará Sanitário todo 
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estabelecimento, seja pessoa jurídica ou física, que desejar produzir, fabricar, 

manipular, fracionar, comercializar, distribuir, armazenar, transportar, vender e 

entregar produtos e/ou serviços de interesse à saúde deve requerer a Licença 

Sanitária junto ao setor de Protocolo Prefeitura Municipal obedecendo a 

critérios como a apresentação de documentos que de acordo com a atividade 

requerida. 

Nesse contexto, a Vigilância Sanitária torna-se uma ferramenta indispensável 

na atenção básica, necessitando de uma melhor estruturação física e de 

recursos materiais, e uma ampliação na equipe da VISA para melhor organizar 

as ações e fortalecer a gestão dos serviços, diante do aumento na demanda do 

município.  

 

4.2. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

A Vigilância Epidemiológica tem por atribuição coordenar, normatizar, divulgar 

informaçoes e estabelecer um conjunto de ações que visam a prevenção de 

agravos e doenças e de condicionantes de saúde individual e coletiva através 

de coleta e análise de dados e informações, investiga e faz levantamentos 

necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças 

e de situações de agravos à saúde da população. Tendo a finalidade de 

recomendar e adotar medidas preventivas e de controle a inúmeros agravos e 

doenças.   

 

4.2.1. Perfil das Doenças Transmissíveis (SINAN) 

 

Só é possível traçar o perfil Epidemiológico do Município de Afonso Cláudio 

através de dados retirados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – SINAN, este é alimentado, pela notificação e investigação de 

casos de doenças e agravos que constam na Portaria GM/MS nº 104, de 25 de 

janeiro de 2011, e tem como fluxo os dados coletados através de fichas de 
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notificação compulsórias enviadas dos estabelecimentos de saúde a Vigilância 

Epidemiológica local e este encaminha para o SINAN Estadual. A utilização 

efetiva dos dados do SINAN permite a realização do diagnóstico dinâmico da 

ocorrência de um evento na população contribuindo assim, para a identificação 

da realidade epidemiológica de determinada área geográfica, assim pode-se 

destacar os diversos agravos de risco para a saúde pública sejam estes 

notificados no Município ou fora dele, desde que ao notificar seja relatado o 

endereço da pessoa que foi notificado. 

TABELA 36 - Agravos notificados no SINAN em Afonso Cláudio de 

Jan-2013 a Set- 2017. 

 

Fonte : SINAN Municipal de Afonso Cláudio 2013 a 2017. 

 

Com base nas informações coletadas no SINAN Municipal é possível verificar 

que apesar do número de agravos registrados no município não ser grande em 

relação à população, há doenças que ocorrem em maior predomínio e que vem 

demonstrando ascensão e preocupação por parte da Vigilância Epidemiológica, 

como os casos de intoxicação, Violência auto-provocada e tentativa de 

Suicídio. Vale salientar que através dos dados coletados ao longo dos anos 
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observa-se a necessidade de intervenção por parte dos gestores em relação à 

melhoria do sistema atendimento a Saúde Mental Municipal e também reportar 

estes dados aos órgãos de fiscalização ambiental quanto ao uso indiscriminado 

por agrotóxicos, uma vez que grande quantitativo das tentativas ocorre com 

produtores rurais e pessoas que utilizam produtos químicos nessas regiões. 

 

 

GRÁFICO 10- Histórico de Intoxição Exógena em Residentes em Afonso 

Cláudio 2013-2017. 

 

Fonte : SINAN Municipal de Afonso Cláudio 2013 a 2017. 
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GRÁFICO 11- Intoxição Exógena em Residentes em Afonso Cláudio 

quanto ao sexo 2013-2017. 

 

 

 
 

                  Fonte : SINAN Municipal de Afonso Cláudio 2013 a 2017. 
 
 

GRÁFICO 12 -  Número de tentativas de suicídio quanto ao sexo, Afonso 

Cláudio-ES, Jan. 2013 a Nov. 2017. 

 
 

 
 

           Fonte : SINAN Municipal de Afonso Cláudio 2013 a 2017. 
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GRÁFICO 13- Número de violências domésticas por lesão auto-

provocada, Afonso Cláudio-ES, Jan. 2013 a Nov. 2017. 

 

 

            Fonte : SINAN Municipal de Afonso Cláudio 2013 a 2017. 

 

As Infecções Sexualmente transmissíveis (DST) vêm demonstrando um padrão 

de ascensão, tanto HIV quanto a Sífilis, estes dados vem a demonstrar o quão 

importante será um trabalho educativo efetivo para a diminuição do contágio 

destes agravos.  

 

GRÁFICO 14- Número casos confirmados de HIV quanto ao sexo, 

Município de Afonso Cláudio-ES, Jan. 2013 a Nov. 2017. 

 

                          Fonte : SINAN Municipal de Afonso Cláudio 2013 a 2017. 
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GRÁFICO 15 - Número casos confirmados de Sífilis, Município de Afonso 

Cláudio-ES, Jan. 2013 a Nov. 2017. 

 

 

                        Fonte : SINAN Municipal de Afonso Cláudio 2013 a 2017. 

 

4.2.2. Histórico de casos de dengue dos anos de 2013 a 2017 

No ano de 2013 a vigilância Epidemiológica de Afonso Cláudio registrou 83 

casos confirmados de dengue, com detecção de dois sorotipos circulantes, tipo 

1 e tipo 4. Os casos ocorridos foram acompanhados e tratados no município 

caracterizando uma epidemia comparada aos anos anteriores. 

No ano de 2014 a Vigilância Epidemiológica registrou 56 notificações de casos 

suspeitos de dengue, 21 casos confirmados dentre estes 8 foram casos 

importados. 37,5% dos casos notificados no ano de 2014 foram positivos, não 

houve óbitos, não houve casos de dengue com complicações, tivemos um caso 

suspeito de dengue com complicações que foi negativo para dengue e positivo 

para leptospirose. 

No ano de 2015 a Vigilância Epidemiológica registrou 76 notificações de casos 

suspeitos de dengue dentre estes 28 foram positivos gerando uma positividade 

de 36,84% dos atendimentos. 
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No ano de 2016 a Vigilância Epidemiológica registrou o maior registro dos 

últimos anos, 236 notificações de casos suspeitos de dengue dentre estes 91 

foram positivos gerando uma positividade de 39,22% dos atendimentos. 

 

FIGURA 04 – Controle da Dengue segundo incidência, Município de 

Afonso Cláudio, 2015-2016. 

 

 

Fonte: Diagrama de Controle da Dengue Segundo a incidência em Afonso Cláudio (SINAN). 

 

No ano de 2017 até a semana 34 Afonso Cláudio registrou 57 notificações de 

casos suspeitos de dengue, dentre estes 6 casos confirmados de dengue, 

sendo 5 importados e 01 autóctone dentre, os casos ocorridos foram 

acompanhados e tratados no município mantendo a incidência no nível 1. 
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GRÁFICO 16 – Frequência de casos de leptospirose, Município de Afonso 

Cláudio-ES, Jan. 2013 a Nov. 2017. 

 

                   Fonte : SINAN Municipal de Afonso Cláudio 2013 a 2017. 

 

A leptospirose é outro agravo que se deve uma atenção, pois tem os sintomas 

iniciais muito parecido com a dengue e chikungunya e pode passar 

despercebido, podendo assim levar ao agravamento do caso e até mesmo ao 

óbito. 

 

 

4.2.3 Vigilância Epidemiológica em Imunização 

 

As ações do Programa de Imunização são desenvolvidas em parceria com a 

VE, dentre as atividades dos programas podemos citar a coordenação das 

ações do Programa Nacional de Imunização (PNI), a oferta de todas as vacinas 

oferecidas pelo PNI, o monitoramento dos eventos adversos pós-vacinação, a 

manutenção da rede de frio para conservação dos imunobiológicos, o controle 

da distribuição dos insumos para os postos de vacinação e a coordenação e 

desenvolvimento das campanhas de vacinação. 

O município oferece quarto unidades que atuam na vacinação de rotina de 

crianças, adultos e idosos, sendo elas: Unidade de Saúde “Hilton Lopes Vieira”, 

Unidade de Saúde “Francisco Xavier de Azeredo”, Unidade de Saúde “Santo 
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Antônio” e Unidade de Saúde “Serra Pelada”. A propósito, durante as 

campanhas de vacinação, no Dia D, dez postos atendem todos os distritos do 

município, além de algumas localidades mais distantes. 

Em análise do gráfico 17 o indicador que mede proporção de vacinas do 

calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais 

alcançadas, observa-se que o Município atingiu a cobertura de 12,5% do total 

de vacinas aplicadas em menores de 1 ano (BCG, Rota Vírus Humano 2° dose, 

Pentavalente 3° dose, Polio inativada 3° dose,  Pneumocócica 10V 2° dose, 

Meningocócica 2° dose, Tríplice Viral e Influenza ), ou seja, das vacinas do 

calendário básico de vacinação da criança com cobertura vacinal alcançada, 

atingiu cobertura adequada em somente uma (Influenza). 

GRÁFICO 17 - Coberturas Vacinais alcançadas em Afonso Cláudio-ES, 2016. 

 

    Fonte: PNIWEB, 2017. 
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4.2.4. Vigilância Epidemiológica em Hanseníase 

O Programa Municipal de Controle da Hanseníase conta atualmente com uma 

médica, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. Desde 2013 o 

programa vem tentando descentralizar suas ações, através da Campanha 

Nacional de Tracoma, geo-helmintíase e Hanseníase em escolares de 05 a 14 

anos, além de algumas capacitações que foram realizadas para equipes de 

Estratégia Saúde da Família, visando qualificar as equipes para realizar busca 

ativa e detecção de casos novos de hanseníase.   

As ações para controle da hanseníase visão o diagnóstico precoce dos casos 

novos da doença, com o objetivo de quebrar a cadeia de transmissão, e como 

conseqüência reduzir as incapacidades causadas pela doença quando 

diagnosticada tardiamente. As incapacidades causadas pela hanseníase,  em 

sua maioria são de difícil reabilitação, podendo muitas vezes levar o doente a 

incapacidade permanente, causando prejuízo no convívio social, trabalho, 

preconceitos e gerando custo para a saúde pública uma vez que este paciente 

necessitará de atendimento nos diversos níveis de atenção. 

Analisando a tabela abaixo com a série histórica de 2013 a 2017, percebemos 

que novamente existe uma tendência no crescimento dos casos multibacilares 

no município de Afonso Cláudio, indicando o enfraquecimento nas ações de 

busca ativa dos casos de hanseníase, apesar do município contar com 100% 

de cobertura de ESF. Além do mais, percebemos que  o número de casos de 

hanseniase um modo geral, vem sofrendo uma queda bastante abrupta desde 

2016. Diante destas analise, deduz-se que existem fontes de infecção 

circulantes que ainda não foram identificadas, indicando um alerta para que 

sejam implementadas ainda mais ações acerca da doença, possibilitando 

assim um diagnóstico precoce da doença. 
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TABELA 37- Série Histórica dos casos de Hanseníase Diagnosticados no 
Município de Afonso Cláudio, 2013 a 2017. 

FORMA CLINICA 

ANO INDETERMINADA TUBERCULÓIDE DIMORFA WIRCHOWIANA TOTAL 

2013 3 2 0 1 6 

2014 0 1 3 1 4 

2015 0 0 2 2 4 

2016 0 0 1 0 1 

2017 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 3 6 4 17 

Fonte: Sinan 2017. 

Com relação ao tratamento o Município não tem encontrado grandes 

dificuldades, pois existe uma rede muito bem montada, garantindo ao doente 

acesso as consultas, medicamento e exames. Além disso, existe um empenho 

muito grande por parte da equipe em conscientizar o paciente e os familiares 

da importância do tratamento ser feito rigorosamente como o determinado pela 

equipe, já que este tem garantido todo o suporte necessário para a conclusão 

do seu tratamento. 

Como demonstrado na tabela abaixo uma das maiores dificuldades 

encontradas é avaliação dos contatos intradomiciliares, que muitas vezes 

oferecem resistência em serem avaliados, através do exame dermato-

neurologico. Nestes casos é necessário o apoio das equipes de ESF na busca 

e avaliação deste contato. O exame dermato-neurologico  é de fundamental 

importância para o diagnostico precoce da hanseníase, uma vez que as 

pessoas que convivem no mesmo domicílio apresentam maiores chances de 

adoecimento. 
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TABELA 38 - Contatos Intradomiciliares de Casos de Hanseníase 

Município de Afonso Cláudio, 2013 a 2017. 

CONTATOS INTRADOMICILIARES 

ANO CONTATOS REGISTRADOS CONTATOS EXAMINADOS 

2013 16 16 

2014 4 4 

2015 15 8 

2016 3 3 

2017 0 0 

TOTAL 38 31 

Fonte: Sinan, 2017. 

Embora a equipe esteja formada, o tratamento e acompanhamento dos casos 

novos sejam realizados, a dificuldade encontrada pelo programa atualmente é 

a descentralização de ações de controle de hanseníase para as equipes de 

ESF, pois existe uma grande rotatividade de profissionais dificultando todo 

processo que envolve desde o diagnóstico precoce até a conclusão do 

tratamento. 

4.2.5. Vigilância Epidemiológica em Tuberculose 

As ações de vigilância no controle da Tuberculose estão baseadas na busca 

ativa de casos novos, diagnóstico precoce e adequado, seu tratamento até a 

cura e no exame dos contatos, com o objetivo de interromper a cadeia de 

transmissão e evitar novos adoecimentos.  

O principal foco do programa é o sintomático respiratório, onde em conjunto 

com os demais setores da saúde, incluindo hospitais, equipes de ESF e 

consultórios particulares os paciente com os sintomas respiratórios são 

encaminhados ao programa. Tem se percebido nos últimos anos que a maioria 
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dos doentes que tem sido encaminhado ao programa, estão sendo 

encaminhados através do hospital São Vicente de Paula, fato preocupante, 

pois na maioria das vezes este chegam ao programa com bastante debilitados. 

Uma das estratégias de combate a tuberculose incluem ações voltadas para a 

detecção de tuberculose em pacientes HIV positivos, já que este é um grupo 

risco quando se trata de tuberculose. A inserção dos testes rápidos veio 

contribuir para o diagnostico da co-infecção TB-HIV, já que atualmente 

conseguimos realizar o teste rápido no momento que é feito o diagnostico de 

tuberculose.  

 Nos últimos anos tem se observado que o número de sintomáticos 

respiratórios tem caído significativamente, isso reflete na capacidade de 

detecção de casos, o que pode esta gerando o aumento de casos 

diagnosticados ou encaminhados via hospitais, como citado acima.  

O Município de Afonso Cláudio conforme a tabela baixo tem apresentado um 

número considerável de casos de tuberculose pulmonar, que a forma 

transmissível da doença.   

TABELA 39 -  Casos Novos de Tuberculose Pulmonar E Extrapulmonar no 

Município de Afonso Cláudio, 2013 a 2017. 

CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE  

ANO PULMONAR EXTRAPULMONAR TOTAL 

2013 3 2 5 

2014 8 2 10 

2015 2 0 2 

2016 4 0 4 

2017 4 1 5 

TOTAL 21 5 26 

Fonte: Sinan, 2017. 

Na tabela abaixo, pode-se verificar que existe atualmente uma grande 

dificuldade em realizar a capitação dos contatos domiciliares dos pacientes 
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com diagnostico de tuberculose. Acredita-se que esta dificuldade na realização 

do exame dos contatos, pode ser atribuída ao fato de que geralmente os 

contatos são assintomáticos, o que pode estar dificultando a adesão ao exame, 

além do pouco envolvimento das equipes de ESF do município. 

TABELA 40 - Contatos Intradomiciliares de Tuberculose, Município de 

Afonso Cláudio, 2013 a 2017. 

CONTATOS INTRADOMICILIARES 

ANO CONTATOS 

REGISTRADOS 

CONTATOS 

EXAMINADOS 

2013 8 5 

2014 34 28 

2015 42 39 

2016 15 4 

2017 12 5 

TOTAL 111 81 

Fonte: SINAN, 2013. 

  
4.2.6. Vigilância da Leishmaniose 

As manifestações clínicas da leishmaniose são caracterizadas por 

comprometimento cutâneo e/ou de mucosa. A lesão cutânea primária se dá no 

local da picada do inseto vetor, sendo, portanto, mais freqüente em áreas 

expostas do corpo. O período de incubação entre a picada e o aparecimento da 

lesão pode variar de poucas semanas a meses. As lesões mucosas ocorrem 

meses ou anos após as lesões cutâneas e, ocasionalmente, não se relatam 

lesões cutâneas precedentes. Raramente, há acometimento concomitante de 

pele e mucosa (Saúde, 2015). 

O município de Afonso Cláudio por possuir uma área rural muito abrangente, 

sempre apresentou um número elevado de casos de leishmaniose em 

humanos. Vem se observando que nos últimos anos que tem sido crescente o 

número de casos de leishmaniose com acometimento mucoso, já a forma 

cutânea tem se mantido estável.  
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TABELA 41– Número de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana 

Município de Afonso Cláudio, 2013 a 2017. 

CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 

ANO TOTAL DE CASOS 

2013 5 

2014 12 

2015 21 

2016 6 

2017 6 

TOTAL 50 

         Fonte: Sinan, 2017. 

 

4.3 VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

 

A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente e que interferem na saúde humana, com a 

finalidade e objetivo de identificar e definir ações para a prevenção de agravos 

e controle de riscos relacionados às doenças ou outros agravos à saúde 

advindos do meio ambiente.  

A vigilância ambiental municipal trabalha com inúmeros fatores de risco a 

saúde da população de forma preventiva. 

 Coleta de água para averiguação da qualidade da mesma para consumo 

humano e envio destas amostras ao LACEN para análise. 

 Coleta e envio de larvas de mosquito para controle fiscal. 

 Coleta e envio de Lâminas para controle fiscal de Esquistossomose. 

 Coleta e envio de triatomíneo (barbeiro). 
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 Monitora resultados das amostras enviadas.Acompanha por meio dos 

Sistemas de informação SIS FAD, SIS PCE, SIS LOC, SIS ÁGUA, SIS 

Solo, as mudanças comportamentais ambientais e antecipa diversas 

situações de risco a população. 

 

O município de Afonso Cláudio também organiza suas ações de acordo com a 

análise dos fatores de Risco Biológico - que compreende o Controle de 

Vetores, Controle de Animais Reservatórios e o Controle de Roedores e 

Animais Sinantrópicos.  

 

4.3.1. Histórico do índice de infestação predial em Afonso Cláudio 

È função da Vigilância Ambiental proporcionar o conhecimento e a detecção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as 

medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados 

às doenças ou outros agravos à saúde. Através da Visita do ACE é possível 

monitorar em 06 ciclos de visitas (a cada 2 meses) anuais a mudança do 

comportamento ambiental.  

GRÁFICO 18- Histórico do índice de infestação predial, Município de 

Afonso Cláudio. 
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O IIP (Índice de Infestação Predial) tem sido monitorado rotineiramente pela 

vigilância ambiental e este é demonstrado em um breve histórico conforme o 

gráfico 1 abaixo, após o ano de 2012 vem apresentado uma estabilização em 

relação aos anos anteriores, aceitável menor que 1% de acordo com o 

Ministério da saúde. 

Segundo os dados retirados do Sistema de Informação da febre amarela e 

dengue (FAD) O município de Afonso Cláudio no ano de 2017 vem 

apresentando um índice de infestação (IIP) aceitável e controlado, pois 

permanece abaixo de 1% e houveram poucos casos diagnosticados, até a 

semana epidemiológica 37, dos 57 casos notificados como suspeitos apenas 

07 casos foram positivos sorologicamente. 
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TABELA 42- Bairros e Localidades com risco potencial para Dengue, 

Município de Afonso Cláudio, 2017. 

Bairros e Localidades de Afonso Cláudio com risco potencial para Dengue no ano 
de 2017 segundo IIP (FAD 2017) 

 

Localidades Média de 3 ciclos % Risco 

Fazenda Guandú 0 

Baixo risco para Dengue, 
sem presença de Aedes 

aegypti 

Ibicaba 0 

Lagoa (Vila) 0 

Piracema (Vila) 0 

Pontões (Vila) 0 

Cibrazen 0 

São Luiz de Boa Sorte  0 

Campo 20 0,24 

Médio risco para Dengue, 
presença de Aedes 

aegypti abaixo de 0,50% 

Afonso Cláudio (Centro) 0,25 

Itapuã 0,26 

São Francisco (Vila) 0,28 

São Tarcísio 0,30 

Colina do Cruzeiro 0,36 

Bairro da Grama 0,43 

Campo 21 0,45 

Vila Nova 0,45 

Joao Duarte Manso 0,46 

Chácara da Providência 0,58 

Alto risco para Dengue, 
presença de Aedes 

aegypti acima de 0,50%  
  Fonte: FAD,2017. 

O programa municipal contra a dengue conta com 13 agentes de combate a 

endemias, que percorrem todos os bairros da cidade e atuam em 11.495 

imóveis nas áreas urbanas do município bimestralmente, identificando e 

prevenindo focos do mosquito Aedes aegypti. Estes também atuam com: 

 Bloqueio de Casos Notificados de Dengue, por meio de UBV (Ultra 

Baixo Volumes) portátil;  
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 Atuação em 09 pontos estratégicos quinzenalmente (ferros-velhos, 

borracharias, cemitérios, entre outros); e 10 armadilhas que são 

visitadas semanalmente. 

 Vistoria e tratamento de todos os bueiros do município. 

 Atendimentos a reclamações em obras (aproximadamente 150, tratadas 

de 15 em 15 dias) e em locais com problemas estruturais (no total, 450 

atendimentos mensais em média - incluindo todas as obras de Vitória);  

 Tratamento espacial com termonebulizador (Ultra Baixo Volumes) - 48 

horas mensais atualmente;  

 

4.4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

O avanço gradual, quantitativo e qualitativo da institucionalização das práticas 

de Saúde do Trabalhador, no setor de saúde em todo o Brasil, reflete a 

consolidação da área como objeto indiscutível da saúde pública. E, por assim 

dizer objeto, também, das políticas públicas direcionadas, em todos os níveis 

do Sistema Único de Saúde (SUS), para a prevenção de agravos a saúde da 

população trabalhadora, tendo como conjunto de elementos deflagradores do 

avanço institucional, em relação a questão da Saúde do trabalhador no SUS, 

compõe-se do aspecto legislativo, pautado na Lei n.º 8080, de 19 de setembro 

de 1990, e em diversas Constituições Estaduais e Municipais, na luta pela 

saúde desenvolvida pelos trabalhadores e suas organizações sindicais, 

passando pelo crescente comprometimento dos técnicos, ao nível dos serviços 

e universidades. 

 

A Vigilância à Saúde do Trabalhador no Município de Afonso Cláudio 

desenvolve um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 

vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da 
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saúde dos trabalhadores. Acompanha por meio de notificações compulsórias 

quais os agravos mais comuns nos trabalhadores do município.  

A deficiência encontrada na Saúde do trabalhador é a falta de equipe para 

atuar em saúde do trabalhador, tanto nos órgãos públicos quanto privado. 

 

GRÁFICO 19 – Número de acidentes de trabalho na forma grave, 

Município de Afonso Cláudio-ES, Jan. 2013 a Nov. 2017. 

 

           Fonte : SINAN Municipal de Afonso Cláudio 2013 a 2017. 
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GRÁFICO 20- Número de acidentes de trabalho na forma grave quanto ao 

sexo, Município de Afonso Cláudio-ES, Jan. 2013 a Nov. 2017. 

 

 

           Fonte : SINAN Municipal de Afonso Cláudio 2013 a 2017. 

 

Observa-se a predominância dos acidentes de trabalho grave no sexo 

masculino, este resultado reflete a composição do mercado de trabalho, tendo 

em vista a maior presença do sexo masculino no mercado produtor em relação 

ao sexo feminino. Com isso, os homens adultos, que detêm maior força de 

trabalho produtiva, apresentam-se como grupo de maior vulnerabilidade para 

os acidentes de trabalho. 

 

Em relação aos acidentes de trabalho, os dados apresentados demonstram 

que há muito a se trabalhar, uma vez que muitos dos profissionais que se 

acidentam ficam com incapacidade temporária e muitos não possuem uma 

estabilidade no trabalho, também vale ressaltar que em relação ao acidente de 

trabalho grave o homem é o que mais se acidenta no município. 
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5. GESTÃO EM SAÚDE 

Caracteriza-se pela sintonia com os princípios da universalidade, eqüidade da 

atenção e integralidade das ações. Estrutura-se, assim, na lógica básica de 

atenção à saúde, gerando novas práticas e afirmando a indissociabilidade entre 

os trabalhos clínicos e a promoção da saúde. 

Através da Lei Municipal Nº 1.830/2009, foi instituído o Fundo Municipal de 

Saúde desta municipalidade. Os indicadores para avaliação do impacto das 

ações na saúde da população são os estabelecidos pelo Ministério da Saúde e 

são acompanhados anualmente. O resultado dessas avaliações e propostas 

para intervenção compõe a programação anual de saúde correspondente. 

 

5.1 Financiamento 

Por financiamento em saúde, compreende-se o aporte de recursos financeiros 

para viabilidade das Ações e Serviços Públicos de Saúde, implementados 

pelos Estados, Municípios e Distrito Federal com recursos próprios da União, 

Estados e Municípios e de outras fontes suplementares de financiamento, 

todos devidamente contemplados no orçamento da seguridade social. Cada 

esfera governamental deve assegurar o aporte regular de recursos ao 

respectivo fundo de saúde de acordo com a Emenda Constitucional nº 29, de 

2000. 

As transferências (regulares ou eventuais) da União para estados, municípios 

e Distrito Federal estão condicionadas à contrapartida destes níveis de 

governo, em conformidade com as normas legais vigentes (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e outras). Esses repasses ocorrem por meio de transferências 

‘fundo a fundo’, realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diretamente 

para os Estados, Distrito Federal e Municípios, ou pelo Fundo Estadual de 

Saúde aos municípios, de forma regular e automática, propiciando que 

gestores estaduais e municipais possam contar com recursos previamente 
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pactuados, no devido tempo, para o cumprimento de sua Programação de 

Ações e Serviços de Saúde. 

Seguindo a Emenda Constitucional 29, Afonso Cláudio aplica mais que 15% 

em saúde mesmo antes da aprovação da referida Emenda. A tabela 43 

evidencia a aplicação em saúde dos últimos 04 anos. 

 
 

TABELA 43- Percentual de aplicação em saúde, Município de Afonso 
Cláudio-ES, 2013 a 2016. 

 

Ano 2013 2014 2015 2016 

% Aplicada 16,70 18,20 17,26 17,09 
Fonte: SIOPS, NOV, 2017. 

 

 O financiamento federal de custeio está constituído em “Blocos de Recursos” e 

sua transferência ocorre através de repasse “fundo a fundo”, ou seja, do Fundo 

Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Os “Blocos de Recursos” 

para o custeio SUS são os seguintes: Atenção básica, Atenção de média e alta 

complexidade, Vigilância em saúde, Gestão do SUS e Assistência 

farmacêutica. 

No caso da atenção básica, o financiamento, é de responsabilidade das três 

esferas de gestão do SUS, sendo que os recursos federais comporão o Bloco 

Financeiro da Atenção Básica dividido em dois sub-blocos: Piso da Atenção 

Básica e Piso da Atenção Básica Variável. Os recursos do Piso de Atenção 

Básica (PAB) são utilizados ao custeio de ações de atenção básica à saúde e o 

Piso da Atenção Básica Variável (PAB Variável) são recursos financeiros 

utilizados para o custeio de estratégias específicas desenvolvidas no âmbito da 

Saúde da Família, Agentes Comunitários de Saúde e Saúde Bucal. 

Os recursos correspondentes ao financiamento dos procedimentos relativos à 

média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, compreende os recursos 

do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade (MAC) Ambulatorial  e 

Hospitalar, FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação. 
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No financiamento para a vigilância em saúde estão os recursos financeiros 

correspondentes às ações do Programa da Vigilância Epidemiológica e 

Controle Doenças, Programa HIV/AIDS e outras DSTs, MAC, Vigilância 

Sanitária, PAB - Vigilância Sanitária, Programa de Tuberculose e VIGISUS. 

A assistência farmacêutica será financiada pelos três gestores do SUS 

devendo agregar a aquisição de medicamentos e insumos e a organização das 

ações de assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a organização 

de serviços de saúde. O bloco de financiamento da assistência farmacêutica se 

organiza em sub-bloco básico, sub-bloco estratégico e subbloco de 

medicamentos de dispensação excepcional. 

O financiamento para a gestão, Fonte de Recurso 32499,destina-se ao custeio 

de ações específicas relacionadas com a organização dos serviços de saúde, 

acesso da população e aplicação dos recursos financeiros do SUS. O 

financiamento deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão, sendo 

composto pelos seguintes sub-blocos: Regulação, controle, avaliação e 

auditoria, Planejamento e orçamento, Programação, Regionalização, Gestão 

do trabalho, Educação em saúde e Incentivo à implementação de políticas 

específicas. 

As regras de financiamento das três esferas de gestão têm como contexto 

maior a Lei Complementar 141/2012, que regula a EC 29. Neste sentido, 

União, Estado e Município devem adequar seus sistemas de financiamento 

para garantir a articulação PPA e PMS e, por conseguinte, viabilizar o 

alinhamento entre a Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) com a PAS. 

Na elaboração destes instrumentos, para iniciar o processo orçamentário é 

preciso definir programas (ou ações estratégicas) que busquem soluções dos 

problemas identificados, a partir de diagnósticos realizados. Cada programa 

constitui-se em uma das formas de expressão da política de saúde, cujo 

objetivo é produzir uma mudança na situação atual. O programa contém 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

 

120 

 

objetivos, metas (objetivos quantificados) e indicadores que permitem 

acompanhar, controlar e avaliara sua execução. 

 

Os desafios do financiamento do SUS municipal para o quadriênio 2014-2017 

envolvem o alcance de maior eficácia na aplicação dos recursos disponíveis, 

com estratégias que visam a disseminar o conhecimento sobre essa área do 

SUS para toda a SMS e sua relação com o planejamento das ações em saúde. 

Para isso, há a necessidade de qualificar a área de captação de recursos e de 

elaboração de projetos para o recebimento de recursos, de forma integrada às 

áreas técnicas e setores com necessidades comuns. 

 

5.2 Gestão do Trabalho 

O Processo de trabalho em saúde tem como finalidade a prestação, com 

qualidade, do cuidado à população. Dentre os elementos que compõem o 

processo de trabalho em saúde, o trabalhador pode ser considerado como um 

dos principais. Esse sujeito deve estar consciente de sua prática para, 

coletivamente, propor intervenções que possibilitem o desenvolvimento de 

estratégias de suporte a própria equipe de saúde do SUS, de modo a 

considerar seu processo de trabalho, a organização e as condições de trabalho 

e a situação de saúde, criando espaços que permitam intervenções e melhorias 

no ambiente e das relações de trabalho. 

Para o desenvolvimento das ações de saúde do Município conta com um 

quadro de profissionais, descritos na tabela 44. 
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TABELA 44 - Número de Profissionais da secretaria de Saúde por Vínculo 

Empregatício, Município de Afonso Cláudio, 2017. 

VÍNCULO Nº. 

Estatutário 112 

Designação Temporária 194 

Cargo Comissionado 06 

Agente Comunitário de Saúde 79 

Agente de Combate as Endemias 20 

        Fonte: CNES, 2017. 

 

5.3 Estrutura Organizacional 

A Estrutura Organizacional do Município está organizada de acordo com o 

organograma a seguir. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

GERÊNCIA DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

A SAÚDE 

COORDENAÇÃO 

DE PROGRAMAS 

DE SAÚDE 

GERÊNCIA DA 
ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

GERÊNCIA DE 

INSTITUIÇÕES DE 

SAÚDE 

COORDENADOR DA 

CENTRAL 

MUNICIPAL DE 

AGENDAMENTOS 

GERÊNCIA DE 

VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 

 

COORDENAÇÃO 
DA VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

COORDENAÇÃO 

DA VIGILÂNCIA 

AMBIENTAL 

GERÊNCIA DE 
REGULAÇÃO, CONTROLE 

E AVALIAÇÃO 

GERÊNCIA DE  
SAÚDE BUCAL 

EQUIPE DE PROCESSAMENTO DE 

INFORMAÇÕES EM SAÚDE E 

FATURAMENTO 

Equipes Estratégia 

de Saúde Bucal - ESB 
COORDENAÇÃO 

DA VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

COORDENAÇÃO 

DO PROGRAMA 

DE ESF/PACS 

Equipe Responsável 

por Consultas e 

Exames Especializadas 

/cirurgias 

Equipe de 

Planejamento e 

Monitoramento 

Equipe de 

Controle e 

Avaliação 

Farmácia Básica 

Municipal 

Referência de 

Medicamentos de 

Alto Custo 

Responsável por 

insumos 

estratégicos e 

medicamentos 

Equipe de 

Odontologia Geral 

Responsável por 

insumos estratégicos  

 

GERENTE DE 

UNIDADE DE SAÚDE 

DA SEDE E INTERIOR 

GERENTE DA 

UNIDADE DE SAÚDE 

DO SÃO VICENTE 

COORDENADOR DO 

CENTRO MUNICIPAL DE 

SECRETARIA EXECUTIVA E 

COORDENAÇÃO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

GRUPO DE APOIO 

ASSITENTE DE APOIO II 

ASSISTENTE DE APOIO III 

COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA 

E TI 
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6. DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

 

 

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

 

DIRETRIZ 1 - Garantia à população de serviços com qualidade, equidade 

em atendimento às necessidades de saúde, mediante aprimoramento da 

política pública de atenção à saúde. 

 OBJETIVO 1.1 – Ampliar o acesso da população a serviços de Atenção 

Básica com qualidade, equidade e em tempo oportuno ao atendimento das 

necessidades de saúde. 

METAS 

Constituir/Organizar as rotas de pontos de atendimentos da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF); 

Reorganizar a área adstrita territorial do Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS); 

Adesão/ Implantação do Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF); 

Capacitar 100% dos profissionais da rede para a nova Política Pública de 

Saúde “Rede Cuidar”; 

Fortalecimento da Atenção Primária, com educação continuada dos 

profissionais; 

Fortalecimento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. 

 

OBJETIVO 1.2 – Garantir todos os meios necessários de infraestrutura para o 

pleno funcionamento de toda rede de serviços da SEMS. 

METAS 

Ampliação das 02 Unidades de Saúde- Unidade de Saúde Centro e Unidade 

de Saúde Francisco Xavier de Azevedo Filho; 
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Após ampliação das Unidades, implantação de novas 02 (duas) Equipes de 

Estratégia Saúde da Família; 

Construção de uma Unidade de Saúde no Distrito de Piracema; 

Implantação da nova Política Pública de Saúde “Rede Cuidar” no Município. 

 

OBJETIVO 1.3 – Estabelecer sistemática de educação continuada com a 

população e com os profissionais de saúde. 

METAS 

Implantação/ Organização e funcionalidade da Ouvidoria do SUS-136; 

Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde; 

Realizar 01(uma) reunião mensal entre as Coordenações dos Programas de 

Saúde; 

Requerer a participação de representantes do Conselho Municipal de Saúde 

em eventos ofertados pela Secretaria de Saúde. 

Realizar 01(um) encontro mensal com profissionais da Rede para promoção 

de Educação Permanente. 

Realizar ações educativas com a população, através das Equipes de 

Estratégia Saúde da Família. 

 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

OBJETIVO 1.4 - Articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às 

ações das redes de educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e o 

impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizar a 

utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis através do 

programa saúde na escola. 

METAS 

Realizar juntamente com a Secretaria Municipal de Educação o Projeto político 
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Pedagógico de trabalho; 

Desenvolver ações do Programa Saúde na Escola em 80% da escolas da rede 

pública. 

Capacitar os profissionais da Secretaria Municipal e Saúde e Secretaria 

Municipal de Educação envolvidos no PSE. 

 

SAÚDE DO HOMEM 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Inserir o usuário do sexo masculino nas ações de 

prevenção e tratamento das doenças relacionadas a este sexo. 

 

METAS 

Incentivar a participação da figura do sexo masculino nas ações e serviços 

ofertados pelo SUS; 

Aumentar a cobertura vacinal dos homens trabalhadores; 

Ampliar a oferta de PSA nas Unidades Básicas; 

 

HIPERDIA 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar as ações de Controle de Diabetes 

Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, contribuindo para a qualidade de vida 

e controle dos agravos bem como bem como evitar complicações. 

 

METAS 

Ampliar adesão dos Hipertensos e Diabéticos ao controle nas Unidades de 

Saúde; 

Promover ações de orientação relacionadas à alimentação saudável, atividade 

física e fumo aos pacientes hipertensos e diabéticos. 
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SAÚDE DO IDOSO 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar ações de promoção, prevenção, 

reabilitação e cuidado aos idosos , evidenciando as ações que contribuam para 

a promoção do envelhecimento ativo e saudável, implementar ações 

assistenciais mais resolutivas e humanizadas e estimular ações intersetoriais 

visando a integralidade da atenção. 

METAS 

Desenvolver ações para prevenção de agravos e co-morbidades na população 

idosa; 

Reorganizar o processo de trabalho para contemplar as ações de 

acompanhamento aos idosos na rotina com efetividade de acordo com a Linha 

de Cuidado Continuado;  

Intensificar as ações de saúde voltadas para os Idosos com Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT). 

Capacitar as equipes das Unidades Básicas de Saúde, para identificar, intervir 

e acompanhar as pessoas idosas, em processo de fragilização (dificuldade de 

lidar com situações novas e/ou conflitos) e também para a prevenção de 

acidentes, quedas; 

Implantar a Rede Cuidar no município para o desenvolvimento de ações 

voltadas para o idoso sobre peculiaridades, especificidades e potencialidades, 

integrando com a Atenção Básica; 

Sensibilizar a população sobre cuidados com a saúde e orientações em geral 

por meio de eventos nas praças, nas UBSs e demais lugares comunitários; 
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PREVENÇÃO AO CANCER DE PELE 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover ações de prevenção do câncer de pele e 

promoção da saúde. 

METAS 

Criar fluxograma de atendimento aos pacientes suspeito de Câncer de Pele; 

Ampliar as ações de busca ativa do programa de câncer de pele, com apoio 

das Equipes de Estratégias Saúde da Família para diagnosticas precocemente 

dos casos. 

Desenvolver momentos de educação em saúde para conscientizar as equipes 

de Estratégias Saúde da Família. 

 

SAÚDE DA MULHER – PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E COLO 

UTERINO 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover ações de promoção, prevenção, 

reabilitação e cuidado as mulheres, evidenciando as ações de Pré-natal e 

Puerpério, prevenção e cuidado das Neoplasias de Colo de Útero e Mama. 

 

METAS 

Aumentar a cobertura de exame citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos; 

Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 a 69 anos; 

Tratar 100% das mulheres com lesões precursoras do câncer do colo do útero 

e mama; 

Realizar busca ativa da mulheres na faixa etária preconizada para a realização 

do exame citopatológico. 
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SAÚDE DA MULHER – PLANEJAMENTO FAMILIAR 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover ações de promoção, prevenção, 

reabilitação e cuidado as mulheres, evidenciando as ações de Pré-natal e 

Puerpério, prevenção e cuidado das Neoplasias de Colo de Útero e Mama. 

 

METAS: 

Prestar assistência em Planejamento Familiar a mulheres/ casais em idade 

fértil garantindo o direito constitucional da paternidade responsável e no direito 

de livre escolha individual. 

 

SAÚDE DA MULHER – PRÉ-NATAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover ações de promoção, prevenção, 

reabilitação e cuidado as mulheres, evidenciando as ações de Pré-natal e 

Puerpério, prevenção e cuidado das Neoplasias de Colo de Útero e Mama. 

 

METAS 

Investigar 100% dos óbitos de mulheres em idade fértil, óbitos infantis e fetais; 

Realizar busca ativa das gestantes no 1º trimestre de gestação; 

Garantir a todas gestantes a realização de no mínimo 7 consultas no pré-natal; 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

 

129 

 

SAÚDE DE PREVENÇÃO AO TABAGISMO 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reduzir a incidência de fumantes e mortalidade por 

câncer e outras doenças relacionadas ao tabaco no município de Afonso 

Cláudio. 

 

METAS 

 

Ampliar a atenção ao tabagista para outras Unidades de Saúde; 

Monitorar os dados epidemiológicos/número de fumantes no Município de 

Afonso Cláudio; 

Implementar ações de educação em saúde e prevenção ao uso do tabaco; 

Apoiar as equipes das unidades de saúde, escolas e outros ambientes de 

trabalho para adesão ao Programa nas suas dependências;  

Incentivar usuários tabagistas ao cadastro no programa de prevenção e 

tratamento do tabagismo. 

 

SAÚDE BUCAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar as ações de Saúde Bucal na Atenção 

Básica integradas as ações da Rede de Saúde Bucal regional contribuindo 

para a consolidação e o aprimoramento do SUS. 

METAS 

Reformar o espaço físico da área odontológica na unidade da Sede, de forma 

a comportar laboratório de prótese, expurgo, sala de esterilização, consultório 

isolado para realização de cirurgias menores e odontopediatria, arquivo, 

almoxarifado e central de marcação odontológica. 
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SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Estruturar o componente municipal da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), para o atendimento de usuários com sofrimento 

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

álcool e outras drogas. 

METAS 

Estruturar e fortalecer a Rede de Atenção em Saúde Mental, Álcool e outras 

Drogas no Município; por meio do apoio da Atenção Primária em Saúde, 

Gestão Municipal e da Secretaria Estadual de Saúde (SESA); 

Implantar o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no município, através da 

Gestão Municipal, da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) e do Ministério da 

Saúde; 

Ampliar as ações de prevenção e promoção em saúde mental, álcool e outras 

drogas com a integração das políticas públicas de educação, saúde e 

assistência social. 

Ampliar o acesso e efetivar a atenção integral dos munícipes de Afonso 

Cláudio no âmbito de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas nos territórios de 

saúde; através do suporte da Atenção Primária e demais pontos de atenção 

em saúde e ampliação da equipe do Programa de Saúde Mental; 

Fortalecer a interlocução da Equipe de Saúde Mental com a Rede 

Socioassistencial (Centro de Referência da Assistência Social e Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social), com a Secretaria de 

Educação e com os dispositivos jurídicos (Ministério Público e Fórum) com o 

intuito de alinhar os processos de trabalho, qualificando o atendimento aos 

pacientes acometidos por doenças mentais; com o apoio da Gestão Municipal; 

Implantar o Matriciamento em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas nos 

pontos de atenção em saúde; por meio da ampliação da Equipe de Saúde 

Mental e articulação com a Atenção Primária em Saúde; 

 Elaborar um plano de ação para o enfrentamento dos problemas relacionados 
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à Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, em específico o alto índice de 

suicídios no município e os acidentes de trânsito por alcoolemia e uso de 

outras drogas, junto à Atenção Primária à Saúde, à Gestão Municipal, à 

Secretaria de Estado da Saúde, aos dispositivos da Rede Socioassistencial, à 

Secretaria de Educação e ao Sistema jurídico e de Segurança; 

Viabilizar a disponibilização de leitos psiquiátricos em parceria com o Hospital 

São Vicente de Paulo, Gestão Municipal e com a Secretaria Estadual de 

Saúde (SESA); 

Acompanhar os indicadores de internações psiquiátricas, visando à redução 

das internações, através da estruturação da Rede de Saúde Mental, Álcool e 

outras Drogas, tendo a Atenção Primária como centro ordenador, ampliação 

da equipe do Programa de Saúde Mental, implantação do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), por meio do apoio da Gestão Municipal e Secretaria 

Estadual de Saúde (SESA); 

Ampliar as ações do programa no município, em parceria com a Atenção 

Primária, dispositivos da Rede Socioassistencial, Gestão Municipal e 

Secretaria Estadual de Saúde (SESA); 

Potencializar estratégias de promoção e prevenção ao uso de álcool e outras 

drogas; através da ampliação da equipe do Programa de Saúde Mental, 

articulação com a Atenção Primária em Saúde, Gestão Municipal e Secretaria 

Estadual de Saúde (SESA); 

Organizar a sistematização das informações relativas à atenção na área de 

Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do município, em parceria com o Setor 

de Tecnologia da Informação e da Gestão Municipal; 

Promover Pesquisa de Satisfação do usuário do Serviço da Rede Saúde 

Mental;  

Monitorar as ações executadas; 

Monitorar a situação epidemiológica referente à Saúde Mental, Álcool e outras 

Drogas do município; em específico os números relacionados às tentativas de 

suicídio e de suicídios consumados; em parceria com a Vigilância 

Epidemiológica Municipal e Estadual; 
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Realizar busca ativa dos casos de tentativas de suicídios; 

Qualificar o processo de regulação assistencial como estratégia para garantir o 

acesso equitativo ao serviço de saúde mental; 

Qualificar os processos de trabalho, por meio do aumento do número de 

profissionais na equipe de Saúde Mental; 

Implementar o processo de Classificação de Risco; 

Adotar protocolos de regulação de atendimento, com vistas à melhoria da 

assistência aos pacientes pertencentes ao programa; 

Realizar notificações de tentativas de suicídio, quando não notificados 

anteriormente pelos demais pontos de atenção em saúde; 

Monitorar tempo de espera entre a solicitação e o agendamento de consulta 

especializada, com o intuito de verificar a acessibilidade ao serviço; 

Ampliar a equipe técnica de Saúde Mental, com o ingresso de 03 profissionais 

de psicologia, 01 assistente social, 01 terapeuta ocupacional, 01 médico de 

referência clínico geral e 1 enfermeiro, objetivando o fortalecimento da rede 

psicossocial. 

Viabilizar um espaço próprio para o funcionamento do Programa de Saúde 

Mental com vistas à adequação da assistência e aumento da oferta de 

atendimento, possibilitando um acolhimento mais humanizado, através da 

Gestão Municipal; 

Realizar um trabalho específico em Saúde Mental para os funcionários lotados 

na Secretaria municipal de Saúde, levando em consideração o número 

expressivo de funcionários que se encontram em adoecimento mental, por 

meio do aumento e estruturação da equipe de Saúde Mental; 

 Viabilizar um médico de referência para o Programa de Saúde Mental, através 

da Gestão Municipal, já que o número de vagas com médico-psiquiatra é 

restrito e o mesmo somente realiza seus atendimentos quinzenalmente; 

Aumentar o número de vagas na especialidade de psiquiatria, devido a pouca 

oferta de consultas e o número significativo de pacientes que necessitam do 

especialista; através da Gestão Municipal; 

Viabilizar um médico neurologista para o município, junto à Gestão Municipal, 
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já que há um alto índice de pacientes com quadros neurológicos graves sem o 

atendimento especializado;  

Garantir os medicamentos necessários aos pacientes do programa, quando 

não fornecidos pela Farmácia Básica Municipal; através da Gestão Municipal; 

Viabilizar um telefone próprio para o Programa de Saúde Mental, através da 

Gestão Municipal, para a organização e melhoria do serviço ofertado; 

Adquirir recursos materiais (xerox, papel, envelopes e etc) para a organização 

do serviço e melhoria do atendimento ofertado, possibilitando a execução de 

Grupos Terapêuticos, por meio da Gestão Municipal;  

Obter um carro para a realização de visitas domiciliares, com o objetivo de 

promover a assistência aos pacientes impossibilitados de se deslocarem até o 

serviço; através da Gestão Municipal; 

 Realizar notificações de tentativas de suicídio, quando não notificados 

anteriormente pelos demais pontos de atenção em saúde; 

 Monitorar tempo de espera entre a solicitação e o agendamento de consulta 

especializada, com o intuito de verificar a acessibilidade ao serviço; 

Obter a liberação para educação permanente na área de saúde mental, álcool 

e outras drogas ou afins, no âmbito municipal, estadual e nacional, 

possibilitando a capacitação contínua da equipe e consequente melhoria da 

qualidade do serviço ofertado, por meio da Gestão Municipal; 

Adquirir o direito de insalubridade, em virtude da exposição dos profissionais 

de saúde mental aos riscos a sua saúde e a sua integridade física, bem como 

pela suscetibilidade que se encontram em relação às variadas espécies de 

violência física, por meio da Gestão Municipal; 
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SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover ações de Atenção Integral a Criança e ao 

Adolescente, em consonância com a Política de Atenção Básica. 

 

METAS 

Estimular a prática de hábitos saudáveis de vida; 

Realizar educação em saúde em prevenção da gravidez na adolescência; 

Acompanhar todas crianças menores de 02 anos, através da puericultura; 

Garantir e acompanhar a triagem neonatal a todos os RN do Município. 

 

ATENÇÃO NUTRICIONAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer e implementar o SISVAN , os programas 

de suplementação vitamínica (Ferro e Vit. A), o Bolsa Família na saúde, o 

atendimento ambulatorial e o grupo de gestantes. 

METAS 

Adquirir uma balança móvel para cada ESF; 

Levar ações de educação nutricional à grupos específicos (diabéticos, 

hipertensos, idosos) e demanda espontânea das UBSs; 

Acompanhar o ganho de peso mensal das gestantes participantes do grupo 

“Mulheres em Roda”; 

Elaborar material educativo para impressão e distribuição nas ações. 

Suplementar 70% das crianças menores de cinco anos com mega dose de Vit 

A via programa em funcionamento; 

Acompanhar semestralmente 80% das famílias beneficiárias do programa 

Bolsa Família que tenham perfil em saúde; 
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Realizar a compra de adipômetro, necessário ao atendimento ambulatorial; 

Determinação de padrões unificados de encaminhamento e referenciamento 

ao serviço de Nutrição; 

 

 

SERVIÇO SOCIAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer o trabalho da assistência Social no 

Município. 

METAS 

Ampliar a equipe do serviço de assistência social com objetivo de sanar as 

demandas existentes; 

Adequar espaço físico para Implantar o serviço de acolhimento na Unidade de 

saúde Hilton Lopes Viera; 

Viabilizar a disponibilidade de um veículo para a realização de vistas 

domiciliares para acompanhamento de pacientes com demanda do serviço 

social; 

 

 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

 

DIRETRIZ 2- GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE 

QUALIDADE DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA. 

 

OBJETIVO 2.1- Ampliar o acesso da população a serviços de Atenção 

Especializada com qualidade, equidade e em tempo oportuno ao atendimento 

das necessidades de saúde. 

 

METAS 
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Fortalecer o contrato com Consórcio Intermunicipal de Saúde CIM Pedra Azul, 

de maneira a oferecer serviços de saúde ainda não existentes no Município; 

Implementar o sistema de referência e contra-referência no Município; 

Implantar os seguintes serviços de especialidades odontológicas :     

Endodontia,prótese fixa, periodontia e cirurgias menores; 

Implantar e terceirizar serviços de radiologia odontológica. 

Contratar profissional fonoaudiólogo; 

Ofertar o serviço de teste da orelhinha a 100% dos RNs nascidos no 

Município; 

Ampliar e adequar o espaço do Centro de Reabilitação; 

Manter manutenção corretiva de todos os equipamentos disponíveis para uso 

no Centro de Reabilitação Física; 

Realizar a compra de Comprar mais 1 aparelho de Ultrasom terapêutico, 1 

aparelho de infravermelho, 1 divã tablado baixo, 1laser Hélio Neônio e 1laser 

Arseneto de Gálio.  

Viabilizar a oferta de órteses para os pacientes com a específica demanda; 

Contratar um profissional fisioterapeuta 15 horas para atuar exclusivamente no 

atendimento domiciliar; 

Viabilizar através da apresentação de estudos com dados reais, a implantação 

do NASF com introdução do profissional de fisioterapia. 
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OBJETIVO 2.2- Qualificar o processo de regulação assistencial como 

estratégia para garantir o acesso equitativo aos serviços de saúde. 

 

Ampliar a equipe técnica com a contratação de médico regulador e assistente 

técnico, para a Central de Regulação Municipal, para compor a equipe de 

trabalho; 

Verificar junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde a disponibilidade de um 

profissional médico neurologista. 

 

VIGILÂNCIAS EM SAÚDE 

 

DIRETRIZ 3- REDUÇÃO DOS RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DA 

POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 

BUSCANDO A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL CONSIDERANDO OS 

DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE COM BASE NAS 

NECESSIDADES IDENTIFICADAS E A INTERVENÇÃO NO RISCO 

SANITÁRIO. 

 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 

OBJETIVOS 3.1 - Fortalecer a Vigilância em Saúde, desenvolvendo o conjunto 

de ações da Vigilância Epidemiológica, de caráter individual ou coletivo de 

acordo com as diretrizes, ações e metas estabelecidas, contribuindo para a 

promoção da Saúde e prevenção e controle de doenças e agravos 

transmissíveis e não transmissíveis. 

METAS 

Incentivar as notificações em todos os serviços da atenção básica e nos 

serviços privados, através de capacitações sobre os agravos de notificação 

compulsória; 
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Fortalecer a rede de Atenção a pacientes em situação de violência, assim 

melhorando as ações de notificação, acompanhamento e alimentação do 

SINAN; 

Implantar ações propostas no plano de contingência da Dengue, Zika e 

Chikungunya, assim auxiliando no acompanhamento ao paciente em situação 

de epidemia; 

Fortalecer as equipes de Vigilância em Saúde, através da equipe mínima de 

trabalho, favorecendo assim os atendimentos e as ações propostas nos 

indicadores de Saúde; 

Fortalecer através de Coordenadores designados a cada Vigilância 

(Epidemiológica, Ambiental, Sanitária) os programas realizados, assim dando 

condições básicas para o alcance dos indicadores; 

Incentivar através de capacitações a notificação de 100% dos agravos em 

saúde do trabalhador e demais agravos de Saúde; 

Fortalecer as ações de investigação para controle do óbito infantil, materno e 

fetal através de nomeação de comitê de investigação de óbito realizada pelo 

gestor; 

Capacitar equipe de enfermeiros das equipes de ESF para o protocolo de 

atendimento de Tracoma, Dengue entre outras doenças; 

Curar 95% dos casos diagnosticados de HASENÍASE; 

Capacitar às equipes de Estratégia Saúde da Família para busca ativa e 

diagnóstico de Hanseníase; 

Descentralizar as ações de busca ativa do Programa de Controle de 

HANSENÍASE; 

Curar 95% dos casos diagnosticados de TUBERCULOSE;  

Descentralizar as ações de busca ativa do Programa de Controle de 
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Tuberculose;  

Capacitar às equipes de Estratégia Saúde da família para e busca ativa e 

diagnóstico de Tuberculose; 

Encerrar 100% das fichas de Leishmaniose em tempo oportuno. 

 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer a Vigilância em Saúde, desenvolvendo o 

conjunto de ações da Vigilância Sanitária, de caráter individual ou coletivo de 

acordo com as diretrizes, ações e metas estabelecidas, contribuindo para a 

promoção da Saúde e prevenção e controle de doenças e agravos 

transmissíveis e não transmissíveis. 

METAS 

Realizar censo nos estabelecimentos deste município; 

Manter uma equipe completa para atender toda demanda do município, com 

um servidor para tarefas administrativas no escritório; 

Atualizar código de vigilância sanitária do município de Afonso Cláudio; 

Dispor de um link da E&L, para controle e emissão de taxas e multas no 

escritório da Vigilância Sanitária; 

Elaborar ações em conjunto com Departamento de Fiscalização do Município; 

Desenvolver uma ferramenta de informação on line para licenciamento dos 

segmentos alvo da Vigilância Sanitária; 

Elaborar 100% dos roteiros de inspeção sanitária dos estabelecimentos de 

interesse a saúde; 

Agilizar processos de compras de insumos para utilização das ações da 
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Vigilância Sanitária. 

 

 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer a Vigilância em Saúde, desenvolvendo o 

conjunto de ações da Vigilância Ambiental, de caráter individual ou coletivo de 

acordo com as diretrizes, ações e metas estabelecidas, contribuindo para a 

promoção da Saúde e prevenção e controle de doenças e agravos 

transmissíveis e não transmissíveis. 

METAS 

Manter firmada parceria com a secretaria de Obras e Meio Ambiente, assim 

obtendo auxílio em Mutirões, denuncias entre outros; 

Fortalecimento do Programa de Esquistossomose, através de capacitação e 

manutenção de equipe mínima para exercer o trabalho; 

Estabelecer através do gestor, condições mínimas de manutenção (Veículo 

em perfeito estado, pessoal capacitado) dos programas VIGIÁGUA E MI 

DENGUE; 

Manter Grupo de PESMS (Programa de Educação em Saúde), assim 

possibilitando trabalhos educativos e capacitações relativas aos agravos de 

saúde pública no município; 

Realizar campanha anti-rábica anualmente, através da manutenção básicas 

das equipes e capacitação das já existentes. 
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ASSISTENCIA FARMACEUTICA 

 

DIRETRIZ 4 - CONSOLIDAR A ATENÇÃO FARMACÊUTICA INTEGRAL À 

SAÚDE DO CIDADÃO POR MEIO DE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO E 

DE UMA DISPENSAÇÃO QUALIFICADA COM ORIENTAÇÕES 

FARMACÊUTICAS, COM FOCO NO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS. 

  

OBJETIVO: Intensificar a gestão da Assistência Farmacêutica Municipal, no 

que se refere à implementação das atividades do ciclo da assistência 

farmacêutica (seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e 

dispensação) assim como dos instrumentos de gestão, de forma a qualificar o 

acesso da população a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. 

 

METAS 

 

Adequação a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência 

Farmacêutica (BNDASAF), consolidando os dados na plataforma nacional de 

posição de estoque, entradas, saídas, avaliações e dispensações realizadas 

pelos estabelecimentos de saúde; 

Implementação da promoção do uso racional de medicamentos à população e 

aos profissionais de saúde por meio de panfletos e outro meio de 

comunicação; 

Elaboração de uma nova Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

 Atualização da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essências) e 

manutenção da oferta dos medicamentos padronizados; 

Avaliação permanente dos Instrumentos de Gestão da Assistência 

Farmacêutica em consonância com as Políticas Públicas; 

Manutenção e implementação das atividades do ciclo da Assistência 

Farmacêutica (seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição 
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e dispensação); 

Criação de indicadores de qualidade dos processos da Assistência 

Farmacêutica com avaliação de desempenho. 

Adequação das condições de infraestrutura da Unidade de Saúde “Hilton 

Lopes Vieira” para viabilizar a implantação da Farmácia Básica Municipal na 

unidade aproximando a farmácia dos prescritores. 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

DIRETRIZ 5 - QUALIFICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO 

COMPARTILHADA COM CENTRALIDADE NA GARANTIA DO ACESSO, 

GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS E 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 

 

OBJETIVO 5.1 – Fortalecer a gestão democrática do SUS, ampliando a 

participação social na formulação e no controle da execução da política 

municipal de saúde. 

 

METAS 

. 

Acompanhar e Assessorar o Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio; 

Realizar a 3º Conferencia Municipal de Saúde em 2021; 

Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio; 

Promover a participação de representantes do Conselho Municipal de Saúde 

de Afonso Cláudio, em 100% dos eventos ofertados pelas diversas instâncias 

de controle social. 

Informar ao conselho municipal de saúde do Município de Afonso Cláudio o 

processo de trabalho dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

 

143 

 

GESTÃO EM SAÚDE 

 

DIRETRIZ 6 - REORGANIZAR O MODELO ASSISTENCIAL DE FORMA A 

GARANTIR MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. 

OBJETIVO: Implementar o Modelo de Atenção à Saúde no município por meio 

do cumprimento dos princípios estabelecidos na Política Nacional de Atenção: 

Acessibilidade, Vínculo, Coordenação, Continuidade do Cuidado, 

Territorialização e Adscrição da clientela, Responsabilização e Humanização.  

Reorganização de canal de acesso da população para sugestões, 

reclamações, denúncias de violações de seus direitos enquanto usuários do 

SUS. 

METAS 

Implantar o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) no município, para 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas; 

Contratar profissionais de saúde de maneira a atender as necessidades do 

Sistema de Saúde Municipal, para atender adequadamente os serviços 

existentes e os serviços a serem implantados na rede Municipal; 

Possibilitar a valorização dos profissionais atuantes na área de Saúde, através 

da implementação da Política de Saúde do Trabalhador, por meio de 

incentivos financeiros e de remuneração compatível ao alcance de metas; 

Implantar o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) de acordo com a 

realidade local; 

Equipar as UBS, ESF para atendimento de urgências; 

Implantar e implementar acolhimento com Classificação de Risco em todos 

serviços de saúde; 

Promover reformas e adequações das estruturas físicas onde está localizada a 

oferta dos serviços de saúde no Município; 
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Oferecer capacitação e treinamento aos profissionais de saúde, inclusive 

médicos, visando à melhoria da qualidade dos serviços ofertados.  

Promover agilidade no processo de compra de materiais, equipamentos e 

instrumentos de saúde; 

Viabilizar a compra de materiais e recursos para confecção das órteses na 

reabilitação. Não precisando o deslocamento para média e alta complexidade; 

Implantar Programa de Cuidado à Saúde do Servidor Municipal; 

Garantir à aplicação dos recursos financeiros destinados a saúde em todos os 

blocos de financiamento; 

Implantar avaliação de desempenho para os servidores da saúde, 

possibilitando identificar as necessidades para a melhoria no processo de 

trabalho; 

Implantar um articulador de políticas públicas municipal visando promover a 

articulação das necessidades da população entre as diversas secretarias, 

melhorando assim o acolhimento e a atenção integral a saúde. 

Mediar juntamente à secretaria municipal de administração a revisão do Plano 

de cargos e salários, com incentivo a progressão vertical, baseada em 

estímulo a qualificação profissional, respeitando a isonomia entre as 

categorias. 

Mediar juntamente a secretaria municipal de administração a isonomia do 

pagamento de insalubridade sobre o salário base. 

 


