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“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente
você estará fazendo o que é impossível”.

São Francisco de Assis
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GESTÃO DE SAÚDE
A Gerência Municipal de Saúde, órgão da Administração Municipal, instituído
pela Lei Complementar nº. 011/09 tem por atribuição a formulação da política de
saúde e sua execução, mediante promoção da integração, disseminação e
hierarquização dos serviços da saúde, em conformidade com o
Sistema Único de Saúde.
Atualmente está constituída pela seguinte estrutura:
1 GERENTE MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
1.1 Assessor Especial de Saúde e Saneamento (Criado pelo Decreto nº641/12)
1.2 Superintendência Executiva de Saúde;
1.3 Ouvidoria Geral do SUS; (Regulamentado pelo Decreto nº670/2012).
2. Chefia de Gabinete:
2.1. Assistência de Apoio Administrativo;
3. Núcleo de Avaliação, Controle e Auditoria:
3.1. Setor de Estatística e Programação;
3.2. Setor de Agendamento e Regulação;
4. Núcleo de Atenção à Rede Básica:
4.1. Setor de Atendimento Laboratorial;
4.2. Setor de Atendimento Ambulatorial;
4.3. Setor de Assistência Farmacêutica;
4.4. Chefias de Unidades de Saúde;
4.5. Setor de Almoxarifado;
5. Núcleo de Atenção à Média e Alta Complexidade:
5.1. Centro de Especialidade Odontológica – CEO;
5.2. Centro de Atenção Psicossocial - CAPS;
5.3. Serviço de Atendimento Especializado – SAE;
5.4. Centro Médico Regional de Especialidade – CEM;
5.5. Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD
6. Núcleo de Vigilância em Saúde:
6.1. Setor de Vigilância Epidemiológica;
6.2. Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental; (Desmembrado pelo Decreto
nº252/2010 para Setor de Vigilância Sanitária e Setor de Vigilância Ambiental);
6.3. Setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador;
7. Núcleo de Administração:
7.1. Setor de Faturamento;
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7.2. Setor de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde e Finanças;
7.3. Setor de Transporte; (Transformado em Núcleo pelo Decreto nº544/2011);
7.4. Setor de Projetos e Convênios;
7.5. Setor Controle de Processos; (Criado pelo Decreto nº600/2011);
8. Núcleo de Transporte;
9. Núcleo de Pagamento; (Transferido pelo Decreto nº533/2011);
10. Núcleo de Comunicação da Área de Saúde (Criado pelo Decreto
nº088/2009);
11. Auditoria Municipal no Âmbito do SUS:
8.1. Médico Auditor;
8.2. Médico Regulador;
8.3. Enfermeiro Auditor;
8.4. Contador Auditor;
8.5. Dentista Auditor;
8.6. Técnico em Auditoria;
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ORGANOGRAMA
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Siglas e Abreviações
ACE – Agente de Controle Endemias;
ACS – Agente Comunitário de Saúde;
AF – Assistência Farmacêutica;
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Especiais;
ARV – Antiretroviral;
ASP – Agente de Saúde Pública;
ATG – Acidente de Trabalho Grave;
ATMB – Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico;
CAB – Coordenação da Atenção Básica;
CAPS – Centro de Apoio Psicossocial;
CCZ – Centro de Controle de Zoonoses;
CEM – Centro de Especialidades ;
CEO – Centro de Especialidade Odontológica;
CID – Classificação Internacional de Doenças;
COAP – Contrato Organizativo de Ação Pública;
DANT – Doenças e Agravos Não Transmissíveis;
DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis;
DENV – Sorotipo Viral;
DORT – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho;
DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis;
DTA – Doença de Transmissão Alimentar e Hídrica;
ESF – Estratégia de Saúde da Família;
GEADD – Gerencia de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica;
H1N1 – Sorotipo Viral;
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
IDB – Indicadores e Dados Básicos do Brasil;
IDH – Índice de desenvolvimento Humano;
IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal;
IE – Intoxicação Exógena;
LACEN – Laboratório Central/SES
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
LER – Lesão por Esforço Repetitivo;
LIRAa – Levantamento do Índice Rápido para Aedes aegypti;
LOA – Lei Orçamentária Anual;
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NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família;
OMS – Organização Mundial de Saúde;
PLANEJASUS – Sistema de Planejamento do SUS;
PMAQ-AB – Programa Nacional de Melhoria e Acesso da Qualidade na
Atenção Básica
PMS – Plano Municipal de Saúde;
PPA – Plano Plurianual;
PPI – Programação Pactuada Integrada da Assistência
PROCON – Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor;
RAG – Relatório Anual de Gestão;
RH – Recursos Humanos;
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;
SES – Secretaria de Estado de Saúde;
SIA/DATASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais/Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde;
SIM – Sistema de Informação de Mortalidade;
Sinan NET – Sistema de Informação de Agravos de Notificação;
SINASC – Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos;
SISREG – Sistema de Regulação;
SUS – Sistema Único de Saúde;
TM – Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho;
TPD – Técnico em Prótese Dentária;
UBS – Unidade Básica de Saúde;
UBSF – Unidade Básica de Saúde da Família;
;UPA – Unidade de Pronto Atendimento;
USF – Unidade de Saúde da Família;
23
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INTRODUÇÃO

Apresentamos o Plano Municipal de Saúde (PMS) 2018-2021. A Gerencia Municipal
de Saúde de Aquidauana tem como missão planejar, executar e gerir os serviços de
saúde em consonância com os princípios do SUS, buscando excelência nas ações
direcionadas a integridade na saúde e qualidade de vida dos cidadãos. Em
concordância com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), que apresenta
como princípios e diretrizes a universalidade do acesso aos serviços de saúde, a
integralidade da assistência e a igualdade da assistência à saúde. O Plano Municipal
de Saúde, além de constituir-se numa exigência legal, é um instrumento
fundamental para a consolidação do SUS, visto que, através dele, busca-se
explicitar o caminho a ser seguido pela Gerencia de Saúde para atingir a sua
missão. No processo de formulação do PMS 2018-2021, foram considerados a
“bagagem” teórico-prática do Plano Municipal de Saúde 2014-2017, visto que este
apresentou avanços importantes no seu processo de construção e implantação, as
propostas da Conferência Municipal de Saúde de 2015 os compromissos do Plano
de Governo, o Pacto pela Saúde e outros instrumentos de pactuação do Ministério
da Saúde e Secretaria Estadual do Mato Grosso do Sul. Este plano foi construído
pela equipe de planejamento da Gerência Municipal de Saúde de Aquidauana,
contando com envolvimento de todas as áreas técnicas de Assistência e de Gestão
e participação do Conselho Municipal de Saúde, além de amplo conjunto de
documentos de políticas de saúde originados em todas as instâncias do SUS.
Desdobrar-se-á nas programações anuais de saúde. Deverá ser acompanhado e
monitorado permanentemente pelos técnicos da Gerência Municipal de Saúde e
usuários do SUS em Aquidauana.
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HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
A história que registra a data de 15 de agosto de 1892 como o início do
povoamento de Aquidauana insere-se num espaço físico e humano marcado por
parcos registros de quatro séculos anteriores. Isso porque os primeiros
colonizadores que por aqui passaram, teriam sido os espanhóis, por volta do século
XVI. Marcaram sua presença aqui antes mesmo da comitiva comandada pelo major
Teodoro Paes da Silva Rondon, que trouxe consigo fazendeiros e pessoas vindas da
Vila de Miranda e região, cujo projeto expansionista intencionava fundar um povoado
à margem esquerda do Rio Aquidauana. Alguns estudiosos definem o ano de 1600
como uma das referências mais longínquas da presença de colonizadores na região.
Neste ano, Ruy Dias de Guzman fundou o povoado de Santiago de Xeres, às
margens do Rio Mbotetey, conforme denominação dada pelos Guaranis e que
queria dizer rio sinuoso. Mais tarde veio a chamar-se Aquidauana. Foram, porém,
poucos anos de história, pois em 1632 a povoação foi destruída por força das
investidas de indígenas e dos bandeirantes paulistas. Quanto aos moradores do
povoado, alguns seguiram de volta a Assunção no Paraguai; outros se juntaram aos
Bandeirantes e se estabeleceram no atual Estado de São Paulo.
O segundo momento de colonização às margens do piscoso rio se verificou
em 1776, quando o explorador João Leme do Prado visitou as ruínas da antiga
povoação. Foi uma presença temporária, mas suficiente para registrar a presença de
laranjeiras e limoeiros na região. Tal era a abundância que formavam verdadeira
mata; registram crônicas mais antigas. Foi em torno da pecuária que a região, mais
tarde, começou a ser, gradativamente, povoada. A necessidade de um local
apropriado para as embarcações que navegavam pelo rio Miranda e que fosse mais
próximo de Nioaque e de Campo Grande, referências populacionais mais densas,
motivou a fundação da nova vila. Registram os anais que a 15 de agosto de 1892.
A convite do prestimado cidadão major Theodoro Paes da Silva Rondon,
dirigiram-se para a margem do rio Aquidauana diversos fazendeiros e pessoas
residentes na Villa Miranda. Essa reunião tinha por fim a escolha do local e do nome
da nova povoação e a constituição de uma comissão que proveria à todas
necessidades reclamadas. Reuniram-se para ato cerca de 40 cidadãos, na região
onde hoje situa-se a Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição. A opção pelo
nome ;Aquidauana; revela a influência da cultura indígena em várias regiões de
Mato Grosso do Sul, que tem diversos municípios nominados com termos comuns a
etnias indígenas. Segundo a toponímia Guaicuru o termo denomina rio estreito, fino.
O nome Aquidauana; aparece em mapas datados do século XVII, pelo menos 200
anos antes da fundação do povoado. A Ata foi lavrada sobre uma manta de couro,
no chão, pois ali só havia solidão e exuberante vegetação, registra o relato de S.
Cardoso Ayala e F. Simon, datado de janeiro de 1914.
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Segundo o texto a comissão elegeu presidente e Theodoro Rondon e o
coronel João Almeida Castro - que acumularam as funções fiscais. Essa comissão
também organizou os estatutos. Nesta época o lugar era um completo sertão, nada
existindo, registram os anais. Três anos depois, porém, o povoado já dava os
primeiros sinais de prosperidade. ;A partir de 1893, sucederam-se os ranchos, uns
após outros, e foi-se formando assim um agrupamento de expressão social,registra
o Resumo Histórico e Estatístico de Aquidauana, um dos poucos documentos
disponíveis nos arquivos do município sobre suas origens.
Formação Administrativa Elevado à categoria município e distrito com a
denominação de Aquidauana, pela Lei Estadual nº 467, de 18-12-1906,
desmembrado do município de Miranda. Sede na Freguesia Alta Aquidauana.
Constituído do distrito sede. Instalada em 03-05-1907. Elevado à categoria de
comarca, pela lei nº 549, de 20-07-1910. Em divisão administrativa referente ao ano
de 1911, o a vila é constituída o distrito sede. Elevado à condição de cidade com a
denominação de Aquidauana, pela lei estadual nº 772, de 16-07-1918. Em divisão
administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito sede.
Em divisões territoriais datadas de 31-12-1936 e 31-12-1937, o município
aparece constituído de 5 distritos: Aquidauana, Corquinho, Correntes, Igrapiuna e
Taunay. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 145, de 29-03-1938, o distrito de Igrapiuna
tomou o nome de Santa Fé. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 208, de 26-12-1938, o
distrito de Santa Fé (ex-Igrapiuna), foi extinto sendo seu território anexado ao distrito
sede do município de Aquidauana. O mesmo decreto-lei o distrito de Corrente tomou
o nome de Palmeiras. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o
município é constituído de 4 distritos: Aquidauana, Corquinho, Palmeiras (exCorrentes) e Taunay. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 545, de 31-12-1943, o distrito de
Palmeiras tomou o nome de Jango. O mesmo decreto o distrito de Taunay, foi
transferido de Aquidauana para o município de Miranda. Pelo Decreto-Lei Federal nº
6550, de 31-05-1944, o distrito de Taunay volta a pertencer ao município de
Aquidauana. No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é
constituído de 4 distritos: Aquidauana, Corquinho, Jango e Tanuay. Pela Lei nº 204,
de 23-11-1948, o distrito de Corquinho, foi transferido de Aquidauana para Rochedo.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1-VII-1950, o município é constituído
de 3 distritos: Aquidauana, Jango e Taunay.
Assim
permanecendo
em
divisão territorial datada de 1-VII-1955. Pela Lei Estadual nº 1164, de 20-11-1958,
foram criados os distritos de Anastácio, Cipolândia, Camisão e Piraputanga e
anexados ao município de Aquidauana. Em divisão territorial datada de 1-071960, o município é constituído de 7distritos: Aquidauana, Anastácio, Camisão,
Cipotânea, Jango, Piraputanga e Taunay. Assim permanecendo em divisão territorial
datada de 31-07-1963 Pela Lei Estadual nº 2143, de 18-03-1964, desmembra do
município de Aquidauana os distritos de Anastácio e Palmeiras (ex-Jango), alterado
pela mesma Lei Estadual acima citado, para constituir o novo município de
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Anastácio. Em divisão territorial datada de 31-07-1968, o município é constituído de
5 distritos: Aquidauana, Camisão, Cipolândia, Piraputanga e Taunay. Assim
permanecendo em divisão territorial datada de 2009
ASPECTOS CULTURAIS
Janeiro
Dia 06 – Folia de Reis
Dia 20 – Festa de São Sebastião
Fevereiro
Dia 25a 27 – Pira Folia
Dia 28 – Desfile de Escolas de Samba
Março
Dia 21 – Dia do Artesão
Abril
Dia 14 – Paixão de Cristo
Dia 19 – Dia do Indio
Dia 21 – Corrida de Tiradentes
Maio
Dia 01 – Festa do Trabalhador
Dia15 a 20 – Semana do Museu
Dia 16 – Dia das Mães
Junho
Dia 15 – Procissão de Corpus Cristhi
Dia 17 – Arraiá Pantaneiro
Dia 20 – Inverno São João

Julho
Dia 18 – Festa Julina
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Agosto
Dia 4 e 5 – Festa da Sopa Paraguaia
NIPPONAQUI
EXPOAQUI
Dia 13 – City Tour Ciclistico
Dia 15 – Aniversário da Cidade
Dia 25 – Rally dos Sertões
Setembro
Dia 7 – Parada Militar
Dia 8 e 9 – Festival Pantaneiro
Feira do Peixe
Outubro
Festa do Clube do Laço Pantaneiro
Lançamento do Carnaval 2018
Festival da Bocaiúva
Novembro
Feira da Estação
Dezembro
Dia 5 – Festival de Musicas Gospel
Dia 8 – Dia da Padroeira
Audição de Natal

ANÁLISE SITUACIONAL
Caracterização do Município
Localização:
Aquidauana é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul,
situada na Serra de Maracaju a 139 km da capital Campo Grande, compreende a
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área norte do Estado, desde o Morrinho do Pimentel, na divisa com Corumbá e Rio
Verde até Anastácio, ao sul.
É conhecida por Cidade Natureza, devido à variedade de flora e fauna.
Possuindo muitas atrações, a cidade encanta com seus cenários únicos com vários
rios para pesca entre os mais piscosos do país e diversos pontos para safáris
fotográficos e passeios ecológicos.
Área:
16.958,496 km2 (Representa 4,75% do Estado)
Distâncias:
139 km da capital estadual (Campo Grande)
1.218 km da capital federal (Brasília).
Relêvo e altitude:
Localiza-se em uma altitude de 149 m. está situada numa região da serra da
Piraputanga e Maracaju. Seu território se divide em duas partes: a baixa (dois terços
do município) e a alta (serra de Maracaju/Piraputanga).
Clima, temperatura e pluviosidade:
Possui clima tropical, com média anual de 27°c, caracteriza dois momentos
opostos: o período entre outubro e abril é marcado pelas cheias e temperaturas
altas. Meados de julho ao final de setembro representam um período de seca, com
ocorrência de geadas, e temperatura mais amena de, aproximadamente, 15°c.

Hidrografia:
O rio Aquidauana, que empresta o nome ao município, tem suas cabeceiras
sobre a serra de Maracaju cerca de 1.200 km de leito, juntando-se ao rio Miranda a
cem quilômetros de sua foz no rio Paraguai. Sendo o único rio navegável da cidade,
sua navegação atende somente fazendas com pequenas embarcações nas épocas
das cheias, quando as estradas do pantanal ficam intransitáveis. Com isso, cumpre
um importante papel ao atender a demanda de fazendeiros da região que
necessitam de escoamento e trânsito. Outros rios importantes são o Taboco afluente
pela margem esquerda do Rio Negro, no município de Aquidauana. Nasce na serra
de Maracaju, no município de Corguinho e faz parte da Bacia do Rio Paraguai
(SEMAC, 2011, p. 225). Rio Negro rio de ligação entre os rios Aquidauana e
Miranda: limite entre os municípios de Corumbá e Aquidauana (SEMAC, 2011, p.
225).
Vegetação:
É um dos biomas com maior abundância de biodiversidade do Brasil,
embora seja considerada pouco rica em número de espécies.
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A cobertura vegetal predominante é o Cerrado típico do pantanal, a Cerrado
Parque e Cerrado Arbóreo Aberto. Há áreas de mata nos locais mais elevados e a
vegetação chaquenha ou Cerrado Estépico ao sul. Tendo resquícios de vegetação
de caatinga, amazônica, e mata atlântica em regiões de ecótono (SEMAC, 2011, p.
226).
Densidade demográfica: 2,69 (IBGE 2010)
Bioma: Cerrado e Pantanal

Figura 01: MAPA DE AQUIDAUANA
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Figura 02: MAPA DE AQUIDAUANA

População
População Geral
Considerando o Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, a população aquidauanense atingiu um total
De 45.614 pessoas, seguido de um importante crescimento populacional, com Taxa
de Crescimento Anual (Censo 2000/2010) de0,49%. Desta população
9.688 habitantes residem na zona rural e 35.926 habitantes na zona urbana. O
município possui 22.851 pessoas do sexo masculino e: 22.763 pessoas do sexo
feminino.
Apresenta densidade demográfica de 2,78 hab./km2 (2015).
Estima-se que a população de 2016 atinja 47.323 habitantes ( IBGE,
2013).
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Tabela 01: Demonstrativo Populacional por Ano 2013 a 2016
População Estimada por Ano
Anos
Aquidauana
2013
2014
2015
2016
46.830
46.898
47.162
47.323
Fonte: IBGE – Estimativas de População
Observa se um crescimento populacional positivo na estimativa anual.
População Residente por Grupos de Idade – 2010
Grupos de Idade

População Residente

Grupos de Idade

População Residente

0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos

3.812
4.034
4.343
4.165
3.712
3.706
3.427
3.070

45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
80 anos ou mais

2.631
2.476
2.097
1.592
1.248
950
683
827

40 a 44 anos 2.841

Fonte: Censo Demográfico/IBGE
Considerando o total da população residente, observa se nitidamente que durante o
censo demográfico de 2010, ocorre uma concentração maior de habitantes na faixa
etária de 0 a 19 anos, seguido da faixa etária de 20 a 59 anos e com menos
habitantes a faixa etária de 60 anos ou mais.

29

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Figura 03: Pirâmide Etária por Sexo e Grupo de Idade no Ano de 2012

A pirâmide etária da população é a distribuição dos indivíduos de uma
população segundo diferentes grupos de idade (classes etárias).
A estrutura etária da população aquidauanense pode ser dividida em três
grandes grupos etários: jovens de 0 a 19 anos (26%), adultos de 20 a 60
anos (62%) e idosos, acima de 60 anos (12%). A grande maioria dos moradores
está na faixa adulta composta por 50% de homens e 50% de
mulheres. Aproximadamente 91% das pessoas com mais de 5 anos
são alfabetizadas (IBGE, 2010).
O estreitamento ocorrido na base da pirâmide aponta para a
redução do contingente das crianças e adolescente e jovens com idade de até 19
anos, e o crescimento da população acima de 20 anos
A atenção integral a saúde da pessoa idosa deve ser planejada na
perspectiva da linha de cuidado, na articulação intra e intersetoriais e na
promoção do envelhecimento ativo e saudável a fim de desenvolver ações
voltadas a população idosa e a sociedade , buscando a necessidade de
mudança de estilo de vida qualificando a saúde e conseqüentemente
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melhorando os indicadores.
Outro ponto é a razão de sexo, que consiste em importante indicador,
pois denota o equilíbrio dos sexos em uma dada população, a medida que há uma
divisão proporcional entre homens e mulheres.
Tabela 02: Taxa de Fecundidade da população de Aquidauana
Comparativo da taxa de fecundidade de 2005-2007-2010
ANO
TAXA DE FECUNDIDADE
2005
2,2
2007
2,0
2010
2,0
Fonte: SINASC/DIS/SES/MS/IBGE, DATASUS
Aquidauana vem apresentando um declínio da taxa de fecundidade( número
de nascidos vivos por mulher) nos últimos anos, refletindo a mudança no país
advinda da urbanização e ainserção da mulher no mercado de trabalho e a nova
posição desta nasociedade. No ano de 2010, houve registro de2,0comodemonstra a
tabela acima, em dados dos anos de 2005, 2007, 2010.
Intensas ações na área da saúde da mulher com foco na prevenção e
promoção devem ser consideradas, principalmente na atenção Pré-natal e
Planejamento familiar.

População Específicas
Tabela 03: População Indígenas
Comparativo Populacional das Aldeias Indígenas
Aldeias
2010
2016
Residentes
Residentes
Água Branca
801
721
Bananal
1.123
1.189
Colonia Nova
212
156
Córrego Seco
169
178
Imbirussú
213
214
Lagoinha
626
585
Limão Verde
1.204
1.308
Morrinhos
291
309
Ipegue
958
992
Total
5.597
5.652
Fonte: Polo Base de Aquidauana/ 2016

Ausentes
292
399
116
65
101
286
190
34
454
1.937

O comparativo da população das aldeias indígenas mostra um acréscimo ao
analisar o númeropopulacional de 2016 em relação ao número populacional de
2010, considerando que apenas a Aldeia Água Branca, a Colônia Nova e a Lagoinha
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apresentam um decréscimo no número populacional.Temos que 1.937 habitantes
encontram se ausentes das aldeias.
Isso se deve a migração dos habitantes das aldeias para a zona urbana, em busca
de qualidade de vida e trabalho.
População Ribeirinha
Apopulação ribeirinha está situada em áreas da Estratégia de Saúde da
Família do Guanandy e da Estratégia de Saúde da Família da Vila Trindade, mais
especificamente áreas chamadas de Baixadão ou Colônia dos Pescadores no Bairro
Guanandy e Colônia Buriti na Vila Trindade.
Esta população vulnerável, de acordo com o levantamento de dados da
Gerência Municipal de Assistência Social do município é hoje em torno de
86famílias.
Tabela 04: População Quilombola
Comparativo Anual da População Residente Quilombola
Ano
População
2009
104 Habitantes
2012
123 Habitantes
2015
117 Habitantes
Fonte: Plano Municipal 2014-2017,SIAB 2015
Considerando o comparativo anual de habitantes quilombola, o ano de 2012
ocorreu um acréscimo, mas consequentemente em 2015 houve uma diminuição
desta referida população.

Tabela 05: População dos Distritos Rurais
População total dos distritos no município de Aquidauana e distância da
sede
Distrito
Distância
População
2012
2015
Camisão
18 Km
597
622
Cipolândia/
67 Km
1.467
1.546
Indaiá
Piraputanga
26 Km
554
557
Taunay
54 Km
460
457
Fonte: Plano Municipal 2014-2017,SIAB 2015
Aquidauana possui 4 distritos, sendo que o mais distante da sede é o distrito
de Cipolândia, assim também como é o de maior número de habitantes. Deste
Camisão, Cipolândia e Piraputanga apresentou um aumento populacional em 2015,
o que não ocorreu com o distrito de Taunay.
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Tabela 06: População dos Assentamentos
População dos Assentamentos e Povoados
Assentamento Indaiá
625Habitantes
Povoado Morrinhos
658Habitantes
Fonte: SIAB 2015
Aquidauana possui o assentamento Indaiá, o qual é dividido em 4 áreas,
denominadas de Indaiá I,II,III e lV, coberto pelo ESF Cipolândia.
E a população do povoado Morrinhos.

Tabela 07: População dos Municípios que Compõe a Microrregião com as
respectivas distâncias da sede.
População dos Municípios que compõe a Microrregião com as
respectivas distâncias da sede
Município
População
Distância da Sede
Anastácio
23.835
1 Km
Aquidauana
45.614
Bodoquena
7.985
137 Km
Dois Irmãos do Buriti
10.363
71 Km
Miranda
25.595
74 Km
Nioaque
14.391
90 Km
Total
127.783
Fonte: População IBGE Censo 2010/Distancias Google Mapas
A micro região de Aquidauana, aqui representada na tabela acima e mapaé formada
por 6 municípios: Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena, Nioaque e Dois
Irmãos do Buriti, sendo que Bodoquena é o município mais distante da sede da
micro e Aquidauana é o município com maior número de habitantes , seguido de
Miranda e Anastácio.
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Figura 04: Mapa da Microrregião

DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DE INFRAESTRUTURA
O perfil socioeconômico permite a área da saúde compilar dados de
grande amplitude que podem ser usados no sentido da proposição de oferta
de serviços ligadas ao princípio da equidade, pois permite um planejamento
estratégico que beneficia a população de forma a atender prioridades. Isto se
deve a utilização do próprio conceito ampliado de saúde, que é interpretado
como resultante de condições de vida.

Renda per capita
Entre os anos censitários de 2000 e2010, a quantidade de pessoas do
município de Aquidauana aumentou 5%, mas com a diminuição do tamanho médio
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das famílias, o número de domicílios cresceu 20% no mesmo período, passando de
11.440 para 13.686 domicílios no município.
O gráfico mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita.
Figura 05: Distribuição Dos Domicílios Por Rendimento Per Capita – 2010
30%
21%

4%

4%

6%

21%
7%

4%

3%

1%

SM: salários mínimos
Fontes: IBGE in NIT (Censo de 2010)

Em relação a distribuição por rendimento per capta, observa se que a renda
de meio salário mínimo a 2 salário mínimo é onde ocorre maior número de
concentração, e os que tem rendimento de mais de 5 salário mínimo são em menor
concentração. Esta análise nos mostra que o município apresenta maiornúmero de
população de classe média, seguida de pobreza.

Índice de Desempenho do SUS - IDSUS
O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) é um conjunto de indicadores simples e
compostos, que buscam fazer uma aferição contextualizada do desempenho do
Sistema Único de Saúde (SUS) quanto ao cumprimento de seus princípios e
diretrizes.
Seu objetivo principal é avaliar o desempenho do SUS quanto à: universalidade do
acesso, integralidade, igualdade, resolubilidade e equidade da atenção,
descentralização com comando único por esfera de gestão, responsabilidade
tripartite, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
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Seu objetivo específico é avaliar a rede de atenção à saúde quanto ao acesso e
resultados das ações e serviços de saúde na vigilância em saúde e na atenção
básica, especializada ambulatorial e hospitalar, assim como de urgência e
emergência;identificar e avaliar problemas e deficiências do SUS, subsidiando a
superação destes eser referência para a construção de pactos de compromissos
entre gestores do SUS.
Os indicadores do IDSUS são calculados a partir de dados fornecidos, pelos
gestores do SUS, aos Sistemas Nacionais de Informação de Saúde e de outros
sistemas de informações. Para a avaliação do desempenho do SUS foram
selecionados 24 indicadores (14 de acesso potencial ou obtido e 10 de efetividade),
distribuídos entre a atenção básica, as atenções ambulatorial e hospitalar e a
urgência e emergência.

INDICADORES DO IDSUS - 2011
Grupo

Atenção Básica - ACESSO
POTENCIAL OU OBTIDO

Usados para pontuação de
acréscimo à Proporção
nascidos vivos de mães
com 7 ou mais consultas
de pré-natal

Atenção Ambulatorial e
Hospitalar de Média
Complexidade - ACESSO
OBTIDO

Indicador

Nota Resultado Parâmetro

Cobertura populacional
estimada pelas Equipes 8.81
Básicas de Saúde
Cobertura populacional
estimada pelas Equipes 10.00
Básicas de Saúde Bucal
Proporção nascidos vivos
de mães com 7 ou mais 6.27
consultas de pré-natal
Proporção nascidos vivos
de mães com 4 a 6
0.83
consultas de pré-natal
Proporção nascidos vivos
de mães com 1 a 3
0.04
consultas de pré-natal
Razão de exames
citopatológicos do colo
do útero em mulheres de
25 a 59 anos e a
8.04
população da mesma
faixa etária (nº ex p/
mulheres)
Razão de exames de
mamografia realizados
em mulheres de 50 a 69
3.40
anos e população da
mesma faixa etária (nº
ex p/ 100 mulheres)

88.09%

100%

90.69%

50%

56.46%

90%

31.61%

-

10.03%

-

72.39

90 exames
para cada
100
mulheres
em 3 anos

23.77

70
examespara
cada
100
mulheres
em 2 anos
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Razão de procedimentos
ambulatoriais
selecionados de média
complexidade e
população residente (nº
ex p/100 hab)
Razão de internações
clínico-cirúrgicas de
média complexidade e
população residente (nº
int p/ 100 hab)
Razão de procedimentos
ambulatoriais de alta
complexidade
selecionados e população
residente (nº ex p/100
hab)
Razão de internações
clínico-cirúrgicas de alta
complexidade e
população residente (nº
ex p/1000 hab)
Proporção de acesso
hospitalar dos óbitos por
Atenção Ambulatorial e
acidente
Hospitalar de Alta
Proporção de
Complexidade, Referência
procedimentos
de Média e Alta
ambulatoriais de média
Complexidade e Urgência
complexidade realizados
e Emergência - ACESSO
para não residentes
OBTIDO
Proporção de
procedimentos
ambulatoriais de alta
complexidade realizados
para não residentes
Proporção de internações
de média complexidade
realizadas para não
residentes
Proporção de internações
de alta complexidade
realizadas para não
residentes
Proporção de
Internações Sensíveis a
Atenção Básica - ISAB
Atenção Básica Taxa de Incidência de
Efetividade
Sífilis Congênita (p/ 1000
nasc)
Proporção de cura de
casos novos de

2.66

0.69

2,6
proc/100
hab. ano

8.74

5.51

6,3 int/100
hab. ano

2.89

2.25

7,8
proc/100
hab. ano

3.41

2.15

6,3
int/1000
hab. ano

5.79

40.53%

70%

0.61

0.04%

0,90%

0.00

0.00%

1,17%

0.61

0.04%

0,72%

0.00

0.00%

1,14%

7.46

38.35%

28%

3.49

2.87

1 p/mil
nasc. ano

8.00

68.00%

85%
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tuberculose pulmonar
bacilífera
Proporção de cura dos
casos novos de
hanseníase
Cobertura com a vacina
tetravalente em menores
de 1 ano
Média da ação coletiva
de escovação dental
supervisionada (nº
residentes p/ 100 p/
mês)
Proporção de exodontia
em relação aos
procedimentos
Proporção de Parto
Normal
Proporção de óbitos em
Média e Alta
menores de 15 anos nas
Complexidade, urgência e
UTI
emergência - Efetividade Proporção de óbitos nas
internações por infarto
agudo do miocárdio
(IAM)

9.26

83.33%

90%

6.65

83.28%

95%

3.28

2.62

8hab / 100
hab. ano

8.42

9.51%

8%

7.45

52.15%

70%

6.33

15.81%

10%

5.13

19.50%

10%

Fonte: Ministério da Saúde
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH
Em 2013, o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH foi calculado com
base nos dados do censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Aquidauana ficou nas 2.224º colocação em nível de municípios
nacional e 35º colocação do Estado em relação ao Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – PNUD.
O IDH Municipal varia de 0 a 1 considerando indicadores de longevidade (saúde),
renda e educação.Quanto mais próximo de um, maior o desenvolvimento da
localidade.
O município de Aquidauana, em 1991, possuía um IDH considerado
muito baixo. Em 2010, apesar de, em termos de ranking, ter rebaixado a
sua posição, em termos de desenvolvimento, o município de Aquidauana
apresentou melhorias nas condições de vida da população. O fator principal
que levou ao aumento do IDH foi a melhoria na educação.
No componente educação, apresentou um IDH de 0,562, considerado
elevado. Na dimensão renda o IDH do município assumiu o valor de 0,690 e na
dimensão longevidade o índice foi de 0,840.
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Tabela 08: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) Aquidauana
Ano

Ranking
IDHM
IDHM
IDHM
Estadual
Renda
Longevidade
1991
25°
0,447
0,597
0,697
2000
36°
0,556
0,660
0,741
2010
35°
0,688
0,690
0,840
Fonte: PNUD Brasil. Cálculo realizado de 10 em 10 anos.

IDHM
Educação
0,215
0,351
0,562

Energia Elétrica
Na tabela abaixo, considerando o comparativo de 2015 em relação a 2012,
ocorreu um aumentode 5.345 de consumo, correspondendo a 7,07 % no consumo
de energia em Mwh, assim como um aumento de 1.213, correspondendo a 6,8 % no
número de consumidores.
No total de consumo houve um aumento em todos os setores, com exceção
do consumo das industrias.
Tabela 09: Comparativo de consumo e número de consumidores 2012 – 2015
2012

2015

Consumo
Mwh

Número de
Consumidores

Consumo
Mwh

Número de
Consumidores

24.548

12.796

29.223

13.814

13.718

123

10.664

230

13.252
7.197

1.310
2.176

14.873
8.379

1.366
2.194

5.326

246

5.804

237

4.387

16

4.745

15

1.865

15

1.937

39

2
16.684

80
75.705

2
17.897

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder
Público
Iluminação
Pública
Serviço
Público

Próprio
67
Total
70.360
Fonte: SEMAC/MS
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Saneamento Básico
Abastecimento de Água e Serviços de Esgoto

O município capta água do Rio Aquidauana e de 02 poços, possui 07 reservatórios
com capacidade de 536 m3/h, apresentando o tipo de tratamento ETA convencional
aberta metálica com produto de sulfato de alumínio, cloro gasoso e ácido
fluorcilicico.
A rede possui 224.451,00 m, com 12.616 ligações atendendo uma
população de 39.215 habitantes.
Tabela 10: Comparativo de Abastecimento de Agua

Variável

2012

2015

Número de ligações

15.133

16.300

Número de economias

12.909

13.853

Extensão da Rede

224.083 (m)

258.582 (m)

Volume Produzido no Ano

2.870.561(m³)

2.656.562(m³)

Volume Consumido

1.863.828 (m³)

1.857.319 (m³)

Volume Faturado

2.175.783 (m³)

2.298.292 (m³)

Fonte: SEMAC/MS
Como podemos observar houve um aumento gradativo e significante em relação a
comparação de 2012 para 2015.
Tabela 11: Comparativo de abastecimento de esgoto
Variável

2012

Número
de 1.935
ligações
Número
de 2.055m
economias
Fonte: SEMAC/MS

2015

2.165m

40

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Coleta de Lixo
O lixo hospitalar, assim como a coleta dos materiais da saúde pública é
realizada por um serviço terceirizado. Com relação as empresas privadas que geram
esse tipo de descarte segue de acordo com a RDC nº 306 de 07/12/2004
Portanto cada serviço particular é responsável pelo seu lixo hospitalar, tendo
obrigatoriedade de contratar uma empresa especializada para este devido fim.
Os resíduos gerados pelos estabelecimentos de saúde do nosso município
são recolhidos pela empresa Atitude Ambiental, localizada no estado do Paraná,
dando a estes resíduos o destino correto.
Em relação ao lixo coletado municipal, como pode observar na tabela abaixo
a maior quantidade é realizada por serviço de limpeza do município, mas ainda
enfrentamos a situação de queimada nas propriedades.

Destino Final do Lixo - 2010
Coletado diretamente por serviço de limpeza

10737

Colocado em caçamba de serviço de limpeza

86

Queimado (na propriedade)

2294

Enterrado (na propriedade)

430

Outro destino

139

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010

Tabela 12: Frota de Veículos
Comparativo do Número de Veículos
Variável

2010

2012

2016

Motoneta
1.196
1.361
1.633
Motociclo
4.866
5.617
6.579
Automóvel
4.790
5.503
6.688
Onibus
57
69
79
Caminhão
322
339
401
Caminhonete 1.280
1.445
1.691
Total
de
veículos
12.959
14.929
15.380
Fonte: 2010 e 2012 Plano Municipal de Saúde 2014-2017
2016 IBGE - DENATRAM

Porcentagem
de
crescimento
26,7%
26%
28,3%
27,8%
19,7%
24,3%
15,7%
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A frota de veículos cresceu no município de Aquidauana mais rapidamente
que a população. Entre os anos 2010 e 2016, a população aumentou 3,6 %,
enquanto a frota total de veículos cresceu 15,7%, em especial de
automovel(Denatran,2014). Esse crescimento aqueceu o mercado de produtos e
serviços direcionados à venda, manutenção e conserto de veículos.
O acesso das famílias a meios de transporte é indicador da evolução
favorável da qualidade de vida, porém também é determinante do aumento do
número de vítimas de acidentes de trânsito.
Educação
Em Aquidauana a rede escolar conta com escolas municipais, estaduais,
particulares e federais
A rede de ensino no município de Aquidauana apresenta com componentes
nos níveis: ensino pré escolar, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.
Tanto na rede municipal de ensino quanto na rede estadual temos escolas
urbanas, rurais ou pantaneiras e indígenas sendo:
Escolas Municipais no total de 4.490 alunos
Escolas Estaduais no total de: 5.497 alunos
Os níveis escolares de ensino superior têm a Universidade Federal do
Estado de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Universidade Estadual do Mato Grosso do
Sul (UEMS) e polos de universidades particulares como Anhanguera, UNIGRAN e
UNIPAR
Tabela 13: Número de Matrículas por Nível da Rede Escolar - 2015
Número de Matrículas por Nível da Rede Escolar - 2015
Ensino Fundamental
7.955 matrículas
Ensino Médio
1.905 matrículas
Ensino Pré escolar
1.036 matrículas
Total
10.896matrículas
Fonte: IBGE
Observa se que o município tem maior número de matrículas no ensino
fundamental sendo em torno de 73% das matriculas realizadas no ano de 2017.
Assim como reflete no número de escolas, observando o quadro abaixo,
onde o ensino fundamental tem um número expressivo de escolas, contabilizando
que das 60 escolas, em torno de 47% são de ensino fundamental.
Tabela 14:Número de Escolas por Nível da Rede Escolar - 2015
Número de Escolas por Nível da Rede Escolar - 2015
Ensino Fundamental
28 escolas
Ensino Médio
13 escolas
Ensino Pré-escolar
19 escolas
Total
60 escolas
Fonte: IBGE
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Atividade Econômica
As atividades relacionadas à industria, serviços e agropecuária são a base
da economia de Aquidauana. A cidade tem grande importância para
o Pantanal (disputa comCáceres (Mato Grosso) a segunda colocação em
importância na região, já que a primeira é Corumbá), pois serve de acesso terrestre
e aéreo a região. Aquidauana tem potencial de consumo de 0.02069 em 2008 (595º
no Brasil e 9º em MS
Aquidauana, com cerca de 50 mil habitantes e 2 relacionamentos diretos, é
umCentro de Zona A. Nível formado por cidades de menor porte e com atuação
restrita à sua área imediata; exercem funções de gestão elementares. Aquidauana é
uma das 192 cidades no Brasil com a classificação Centro de Zona A. A cidade
exerce influência sobre os municípios de Anastácio e Nioaque (Centros Locais)
A principal atividade econômica é a pecuária extensiva de cria e recria
sustentada pelas pastagens naturais. Também é importante o comércio e a
agricultura.
Na indústria há usina de beneficiamento de leite, madeireira, produtos
alimentícios, minerais não metálicos, metalúrgica, mobiliário, editorial e gráfica,
produtos farmacêuticos e veterinários.
Possui razoável infraestrutura urbana de serviços: água tratada, transporte
rodoviário, aéreo (pequenos aviões), supermercados, bancos, agencias de turismo,
hotéis, pousadas, hotéis-fazendas entre outros.
Com relação ao turismo, o município possui clima tropical, com vários lugares
agradáveis para visitar. É possível também conhecer pratos típicos em restaurantes
tradicionais. Proporciona excelente vista da planície a partir da Serra de Piraputanga
e Maracajú.
A cidade possui vários rios aptos a pesca esportiva entre os mais piscosos do país e
diversos pontos para safáris fotográficos e passeios ecológicos. No entanto o rio que
dá nome a cidade é o principal deles.
Caminhadas, passeios a cavalo ou de barco oferecem fantástico lazer aos visitantes,
além de momentos de beleza e emoção ao entrarem em contato com uma das
maiores concentrações de aves e animais do planeta. Algumas pousadas e
fazendas já dispõem de opções de passeios ecológicos e safáris fotográficos.
Atualmente o município está focado ao turismo ecológico, já que o Pantanal
de Aquidauana possui todas as condições favoráveis a essa exploração.

Turismo Urbano


Parque Ecológico da Lagoa Comprida (Rua Moisés Albuquerque): com uma
extensa área verde e uma grande lagoa, o parque já apresenta as características
do ecossistema típicos do Pantanal. Possui pista iluminada para caminhadas,
43

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO









quadra de areia e o Viveiro Municipal. É uma importante área de preservação e
de contato com o meio ambiente, além de praticar esportes ou mesmo assistir ao
por-do-sol.
Parque Municipal do Pirizal: parque situado ás margens do rio Aquidauana e
próximo ao Centro da cidade.
Praça Afonso Pena: conhecida também por Praça dos Estudantes, localiza-se no
acesso da cidade, sendo palco para vários eventos locais. Oferece uma grande
área de lazer e entretenimento, com parque infantil, espaço para jogos de mesa
e uma concha acústica para eventos. Ali também se encontram a Biblioteca
Municipal e a Casa do Artesão.
Praça Imaculada Conceição: conhecida também por Praça da Matriz, abriga a
Igreja Matriz Imaculada Conceição.
Ponte da Amizade Roldão de Oliveira (rio Aquidauana, divisa AquidauanaAnastácio): também conhecida por Ponte Velha, foi inaugurada em 1926 para
interligar Aquidauana e Anastácio, cruzando o rio Aquidauana. Sua arquitetura
chama a atenção, sendo construída em ferro e madeira e, apesar de ter apenas
uma mão, ainda é utilizada pela população, sendo muito importante para o
trânsito entre as duas cidades e turistas.
Shopping Barrakech: O nome, usado pela população local, é uma referência às
antigas barracas, instaladas há muitos anos em calçadas, nas ruas Estevão
Alves Corrêa e Assis Ribeiro, no Centro, e que comercializavam produtos
importados.

Turismo Rural




Serra de Maracaju: seus enormes paredões de onde se tem uma vista
panorâmica espetacular (no distrito de piraputanga).
Morro do Paxixi: ideal para os amantes do ecoturismo é uma enorme pedra de
quartzito, bastante procurada por alpinistas.
Rio Aquidauana: é o mais importante da cidade. Nasce na Serra de Maracaju e
corre em direção ao Rio Miranda, bem próximo do Passo do Lontra e da Estrada
Parque do Pantanal. Traça o limite entre os municípios de Aquidauana e
Anastácio. As águas calmas são bastante favoráveis à prática de esportes
aquáticos, pesca e pesca esportiva. Muitos visitantes e moradores do local
tomam banho no rio, que também atrai pescadores.

ATENÇÃO BÁSICA
A Atenção Básica do município está organizada para ser preferencialmente a
porta de entrada da população, coordenando o cuidado e reorientando para os
44

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

outros níveis de atenção. Tem como filosofia a melhoria da qualidade de vida e de
saúde das pessoas a partir de um modelo com enfoque na família e para a
promoção da saúde e atenção continuada. O objetivo é para que as equipes
incorporem uma visão ampliada da comunidade, especializando-se nos problemas
de saúde mais comuns de sua área e, sobretudo, considerando as necessidades de
saúde dos usuários do sistema. Enfatiza-se a humanização das práticas de saúde e
a busca da satisfação do usuário através do estreito relacionamento da equipe de
saúde e da comunidade.
A Rede de Atenção Básica de Aquidauana é organizada a partir de territórios
sobre os quais as unidades de saúde têm responsabilidade sanitária e o seu
processo de expansão com ênfase na efetivação da Estratégia de Saúde da
Família/ESF. Estima-se que 100% desta população utilizam a Rede de
AtençãoAssistencial do SUS, que é composta por um conjunto de serviços.
A Atenção Básica está organizada da seguinte maneira:
-13 unidades de Estratégias de Saúde da Família/ ESF nas áreas urbanas
-03 unidades de Estratégias de Saúde da Família/ ESFnas áreas rurais
- 01 Núcleo de Apoio de Saúde da Família/ NASF
- 01 Farmácia Básica Municipal
Com os serviços de médicos da saúde da família, consultas de enfermagem,
atendimento odontológico, atendimento social, consulta psicológica, consulta de
nutrição, visitas domiciliares, imunização, inalação, curativo, coleta de exames
laboratoriais, testagem e aconselhamento do HIV/Aids e outras DSTs, dispensação
de medicamentos, dispensação de materiais médico-hospitalares para usuários
acamados, ações de educação em saúde, notificação de doenças e agravos, ações
de promoção de saúde e atividade física orientada. Para tanto, foram adotados
como estratégia operacional de efetivação das políticas de saúde, a organização da
Atenção em Eixos Estratégicos, orientados pelos ciclos de vida: Criança,
Adolescente, Mulher/Homem e Idoso agregando áreas técnicas afins, bem como as
áreas transversais: Hipertensão e Diabetes, Tuberculose e Hanseníase, DST/Aids,
Tabagismo e Alimentação e Nutrição.
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Tabela 15: Série histórica de cobertura da ESF, Aquidauana
Série histórica de cobertura da ESF, Aquidauana
2013
Cobertura populacional
estimada pelas equipes 100%
da ESF
Cobertura populacional
estimada pelas equipes 100%
de saúde bucal
Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE.

2016
100%

100%

Núcleo de Apoio a Saúde Família- (NASF)
É constituído por equipes compostas por profissionais multidisciplinares e
transdisciplinares de diferentes áreas de conhecimento, para atuarem em conjunto
com os profissionais das Equipes Saúde da Família, compartilhando as práticas em
saúde nos territórios sob-responsabilidade das Equipes de Saúde da Família no qual
o NASF está cadastrado.
Em Aquidauana este núcleo de apoio está composto pelos seguintes
profissionais: Psicólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista, Educador Físico e Assistente
Social. Vale ressaltar que assim como nos outros setores de atendimentos básicos,
o Núcleo de Apoio a Saúde da Família tem como responsabilidade central atuar e
reforçar as diretrizes na atenção à saúde: a interdisciplinaridade, a intersetorialidade,
a educação popular, o território, a integralidade, o controle social, a educação
permanente em saúde, a promoção da saúde e a humanização.
A equipe do NASF e as equipes da saúde da família criam espaços de
discussões para gestão do cuidado. Como, por exemplo, reuniões e atendimentos
conjuntos constituindo processo de aprendizado coletivo. Desta maneira, o NASF
não se constitui como porta de entrada do sistema para os usuários, mas apoio às
equipes de saúde da família e tem como eixos a responsabilização, gestão
compartilhada e apoio à coordenação do cuidado, que se pretende, pela saúde da
família
Programas da Atenção Básica
Programa Saúde da Mulher
No Brasil, a saúde da mulher se incorpora às políticas nacionais de saúde nas
primeiras décadas do século XX, tendo como base atender às demandas relativas à
gravidez e ao parto.
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A partir de 2003, foi elaborada a proposta da Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher, referenciada pelo diagnóstico epidemiológico da
situação da saúde da mulher no Brasil à época.
A política de Saúde da mulher em Aquidauana tem como objetivo geral a
promoção de saúde e prevenção de agravos, baseadas em ações de atenção
integral á saúde, perpassando todas as fases biológicas da vida mulher. Uma equipe
multiprofissional e transdisciplinar vinculada à rede de assistência intersetorial
realiza as ações voltadas a esse grupo na AB, dentro da Estratégia Saúde da
Família, com o auxílio das equipes NASF.
ASaúde Reprodutiva integra o Planejamento Familiar que é um conjunto de
ações e também visa contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina
especialmente por causas evitáveis.
AAtenção materna-infantilfoi implementada em 2011, pelo Ministério da
Saúde por meio da Rede Cegonha, esta Rede visa assegurar à mulher uma
assistência humanizada no pré-natal, parto e puerpério, bem como à criança o
direito do nascimento seguro e o desenvolvimento saudável.
Com os princípios do processo de trabalho da atenção primária a saúde e
tantos outros trabalhos realizados nas estratégias de saúde da família que o
município reduziu e vem controlando os números de mortalidade materna.
A mortalidade materna e de mulher em idade fértil reflete a qualidade de
atenção à saúde da mulher e seu enfrentamento é uma das ações prioritárias em
saúde, comprometendo todo o país com sua redução.
OPrograma Estadual de Proteção à Gestante (PEPG), além de realizar a testagem
de todos os exames preconizados pelo Ministério da Saúde no Programa de Humanização
do Pré-natal e Nascimento (PHPN) e na Rede Cegonha, realiza outra série de exames
identificados por esta Secretaria como sendo prioritários para a realidade do nosso estado.

A Política Nacional de Atenção Oncológica enfatiza o controle dos
cânceres do colo do útero e de mama como componentes fundamentais a serem
previstos nos planos estaduais e municipais de saúde, visando o fortalecimento e a
qualificação da rede de atenção primária. Essa Política é fortalecida pelo sistema de
informação do câncer SISCAN.
O Câncer de colo de útero é o segundo tumor mais frequente na população
feminina, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. O câncer de
mama é o segundo tipo mais frequente no mundo, é o mais comum entre as
mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. No Brasil, as taxas de
mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque
a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados.
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Tabela 16: Razão de exames citopatológico do colo do útero em mulheres de
25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária.
Ano
Meta

2013

2014

2015

2016

Pactuado

Realizado

Pactuado

Realizado

Pactuado

Realizado

Pactuado

Realizado

0,27%

0,20%

0,66%

0,59%

0,68%

0,72%

0,68%

0,58%

Fonte:Datasus

Tabela 17: Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em
mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária.
An
o
Me
ta

2013

2014

2015

2016

Pactuado

Realizado

Pactuad
o

Realizad
o

Pactuado

Realizado

Pactuado

Realizado

O,12%

O,16%

0,18%

0,16%

0,20%

0,03%

0,20%

0,02%

Fonte: Datasus

Perfil de natalidade
Nascidos Vivos
Aquidauana registrou a ocorrência de 3.025 nascimentos no período de 2013
a 2016, predominando o sexo masculino com 1.538 (50,84%) dos nascimentos,
seguido do sexo feminino 1.486 (49,12%) e 02 ignorados (0.01%).
Tabela 18: Frequência por ano ao nascimento segundo sexo, residência
Aquidauana 2013-2016.
Sexo
2013
2014
391
376
Masc.
376
381
Fem.
Ign
767
757
Total
Fonte: SINASC-SES. 17/04/2017

2015
395
385
1
781

2016
376
344
720

Total
1.538
1.486
1
3.025

O tipo de parto que predominou no período de 2013 a 2016 foi parto normal
com 1.613 (53,3%)nascimentos, e o parto Cesário com 1.412 (46,6%). Tal situação
demonstra ainda a preferência pelo parto normal que pode trazer grandes vantagens
a gestante e ao recém-nascido. Sendo que o perfil do estado Mato Grosso do Sul é
o contrário predominando o parto Cesário nos últimos 5 anos.
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Tabela 19: Frequência por ano de nascimento segundo o tipo de parto,
residente em Aquidauana.
Tipo
de 2013
2014
parto
451
388
Vaginal
316
369
Cesário
767
757
Total
Fonte: SINASC-SES.17/04/2017

2015

2016

Total

381
400
781

393
327
720

1.613
1.412
3.025

Tabela 20: Proporção de parto normal
Ano
Met
a

2013
2014
Pactua Realiza Pactua
do
do
do
62%
58,82%
61,82%
Fonte: Datasus 17/04/2017.

Realiza
do
51,25%

2015
Pactua
do
64,91%

Realiza
do
48,78%

2016
Pactua
do
64,91%

Realiza
do
53,15%

Dos nascimentos ocorridos em Aquidauana/MS no período de 2013 a 2016,
2.010 (66,4%) nasceram com o peso entre 3000g a 3999g, 588(19,4%) com peso
2500g a2999g.
Estudos apontam que quanto maior o peso ao nascer, menor a taxa de
mortalidade perinatal. Portanto, o baixo peso ao nascer é apontado como um fator
de risco para mortalidade perinatal, como é o caso dos 191(19,4%) nasceram com o
peso 1500g a 2499g, 16 N.V.(0,52%) com o peso de 1000g a 1499g, e
extremamente baixo peso 10 N.V(0,33%) com o peso de 0g a 999g. Tal dado revela
a importância de estabelecermos políticas públicas com vistas a melhorar a
qualidade do pré natal e da assistência ao parto.
Tabela 21: Frequência por ano do nascimento segundo Peso ao Nascer,
residência Aquidauana 2013-2016.
Peso
Nascer(6)
De 0g a 999g
De 1000g
1499g
De 1500g
2499g
De 2500g
2999g
De 3000g

ao 2013

2014

2015

2016

Total

1
a 3

5
4

4
7

2

10
16

a 51

48

46

46

191

a 151

152

146

139

588

a 503

507

523

477

2.010
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3999g
58
41
4000g e +
767
757
Total
Fonte: SINASC-SES.17/04/2017

55
781

56
720

210
3.025

Com relação a taxa etária da mãe, prevalece 20-34 anos de idade nos 04
anos analisados, mas preocupa a faixa etária entre 15 a 19 anos e menor de 14
anos.
Alguns estudos revelam que a mais taxa de mortalidade neonatal está
associada a mães menor de 14 anos ou com mais de 35 anos de idade.
Tabela 22: Frequência por ano ao nascimento segundo idade, Aquidauana,
2013-2016.
Fx. Etaria 2013
2014
Mae
8
13
>14
188
186
15-19
503
491
20-34
68
67
35 e +
767
757
Total
Fonte: SINASC-SES.17/04/2017

2015

2016

Total

16
185
526
54
781

9
149
480
82
720

46
708
2.000
271
3.025

Analisando a tabela abaixo, verificamos a predominância de 7 e + consultas
de Pre natal em 2013 (427- 55,67%), 2014 (447- 59,04%) 2015 (504- 64,53%) e
2016 ( 386- 53,61%) sendo que a média nos últimos quatros anos de 58,31%.
Apenas em 39 casos (1,28%) as mulheres não realizaram o pre natal. A ausência
desses cuidados pode acarretar aumento do risco de baixo peso ao nascer, partos
prematuros e mortalidade materna, infantil e fetal.
Tabela 23: Frequência por ano ao nascimento segundo consulta prénatal, residência Aquidauana, 2013-2016.
Cons. PréNatal
Nenhuma
De 1 a 3
cons
De 4 a 6
cons
7 e + cons
ign
total

2013

2014

2015

2016

Total

9
86

5
85

11
71

14
85

39
327

237

217

195

235

884

427
8
767

447
3
757

504
781

386
720

1.764
11
3.025
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Fonte: SINASC-SES.17/04/2017
Conforme análise da tabela abaixo nos quatros últimos anos, apenas o ano
de 2016 o indicador não foi atingido conforme a pactuação do COAP.
Tabela 24: Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consulta
de pré natal, 2013-2016.
Ano
Met
a

2013
Pactua Realiza
do
do
51,66% 55,67%
Fonte: Datasus 17/04/2017.

2014
Pactua
do
58,39%

Realiza
do
59,04%

2015
Pactua
do
61,31%

Realiza
do
64,53%

2016
Pactua
do
61,31%

Realiza
do
53,61%

Observa que a seria histórica dos quatros últimos anos predominou a duração
da gestação entre 37 a 41 semana de gestação com 2.548 (84,23%) e com mais de
42 semana (159- 5,25%) sendo o considerado para um bom trabalho de parto.
Porém o número de gestação com menos de 36 semanas ainda preocupa (31710,47%) devido que a criança prematura tem algum órgãoimaturos, principalmente
os pulmões, rins e o sistema gastrointestinal o que pode ocasionar óbito neonatal.
Tabela 25: Frequência por ano do nascimento segundo Duração Gestação,
residente Aquidauana2013-2016.
Duração
2013
2014
Gestação
1
>22 sem
1
8
De 22 a 27 sem
7
6
De 28 a 31 sem
114
72
De 32 a 36 sem
600
630
De 37 a 41 sem
44
40
De 42 e+ sem
1
ign
767
757
Total
Fonte: SINASC-SES.17/04/2017

2015

2016

Total

7
5
54
672
43
781

1
1
3
37
646
32
1
720

2
17
21
277
2.548
159
1
3.025
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SífilisCongênita
Em meados de 2005 a sífilis em gestante passou a ser notificada
nacionalmente pela Portaria 33/SVS/MS.A incidência da sífilis congênita é calculada
1/1000 nascidos vivos e observa-se pela figura abaixo, ascendência na curva, fato
preocupante devido as complicações decorrentes da doença, e ainda as metas
pactuadas anualmente, o que requer da gestão medidas de prevenção e tratamento
para o controle de doença.

Figura 06: Número de casos de sífilis congênita em menor de 1 ano residente
em Aquidauana no período 2013-2016.

Sifilis Congenita Notificado 2013-2016
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Programa Saúde do Homem
É responsável pela implementação da Política Nacional de Atenção Integral
de Saúde do Homem/PNAISH, que foi instituída pela Portaria nº 1.944/GM, do
Ministério da Saúde, de 27 de agosto de 2009 e em 2011 no estado de Mato Grosso
do Sul.
A PNAISH tem como diretriz promover ações de saúde que contribuam
significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus
diversos contextos sócio-culturais e político-econômicos, respeitando os
diferentesníveisdedesenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e
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tipos
de
gestão
de
Estados
e
Municípios.
Para atingir o seu objetivo geral de promover a melhoria das condições de saúde da
população masculina adulta – 20 a 59 anos – do Brasil, a Coordenação Nacional de
Saúde dos Homens/CNSH/DAET/SAS/MS é desenvolvida a partir de cinco (05)
eixos temáticos:
Acesso e Acolhimento;
Saúde Sexual e Reprodutiva;
Paternidade e Cuidado;
Doenças prevalentes na população masculina;
Prevenção de Violências e Acidentes;
No município de Aquidauana, vem sendo desenvolvido a estratégia de atendimento
noturno pelo menos 1 vez ao mês, buscando atingir esta população, dando atenção
a saúde masculina e resolutividade nas ações.

Programa Hanseníase e Tuberculose
Tuberculose
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a tuberculose (TB) em
estado de emergência no mundo, onde ainda é a maior causa de morte por doença
infecciosa em adultos. Segundo estimativas da OMS, dois bilhões de pessoas
correspondendo a um terço da população mundial está infectada pelo
Mycobacterium tuberculosis. Destes, 8 milhões desenvolverão a doença e 2 milhões
morrerão a cada ano.
O Brasil ocupa o 15º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total
de casos de tuberculose no mundo. Estima-se uma prevalência de 50 milhões de
infectados com cerca de 111.000 casos novos e 6.000 óbitos, ocorrendo
anualmente. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN/Aquidauana) no período de 2013 a 2016 foram notificados no município de
Aquidauana53 casos novos de tuberculose.
A média de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacífera e de
46,37 %, e não atingiu o porcentual de cura de 70% preconizado pelo Contrato
organizativo de ação pública- COAP.
A taxa de abandono aceitável pelo Ministério da Saúde é de até 5% e o
município no ano de 2013 foi de (18,18%) muito acima do aceitável e no de 2015 foi
um pouco abaixo porem acima do recomendado (12,5%) e um óbito por tuberculose.
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Tabela 26: Situação da tuberculose no município de Aquidauana 2013-2016
SITUAÇÃO
2013
CASOS
11
NOVOS
CURA
50%
ABANDONO
2
OBITO POR 0
TB
Fonte: SINAN –NET/GESAU

2014
9

2015
16

2016
17

50%
0
0

45,5%
2
1

40%
0
0

A Faixa etária de maior acometimento na tuberculose é a de 35 a 49 anos, em
seguida de 20-34 e 50-64 anos com 13 casos novos diagnosticado.
Tabela 27: Casos novos de tuberculose residente por faixa etária em
Aquidauana 2013-2016.
ano

<1
1-4 5-9 10ano
14
2013 0
0
0
1
2014 0
0
0
0
2015 0
0
0
0
2016 0
0
0
0
Total 0
0
0
1
Fonte: SINAN- NET/GESAU

1519
0
0
1
0
1

2034
2
1
4
6
13

3549
3
4
3
4
14

5064
2
1
5
5
13

6579
2
1
2
2
7

80
e+
1
2
1
0
4

total
11
9
16
17
53

A prevalência da tuberculose foi maior no sexo masculino em todos os anos,
o que condiz com panorama do Ministério da Saúde.
Tabela 28: Casos Novos de tuberculoses residentes por sexo em Aquidauana
2013-2016.
Ano
Masculino
2013
8
2014
6
2015
12
2016
13
Total
39
Fonte: SINAN-NET/GESAU

Feminino
3
3
4
4
14

Total
11
9
16
17
53

A tuberculose, doença com profundas raízes sociais, está intimamente ligada
à pobreza e a má distribuição de renda, além do estigma que implica na não adesão
dos portadores e/ou familiares/contactantes.
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Diante da atual situação, há necessidade de investimentos na qualificação
dos serviços de saúde, na capacitação dos recursos humanos para as atividades de
vigilância, avaliação e controle, de modo a ampliar a capacidade de diagnóstico por
meio da baciloscópia, promover a cura, intensificar a busca do sintomático
respiratório e dos contatos dos pacientes, nos municípios brasileiros e
especialmente nos municípios prioritários para o Programa Nacional de Controle da
Tuberculose.

Hanseníase
A hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa causada por um bacilo
denominado Mycobacterium leprae. A hanseníase não é hereditária e sua evolução
depende de características do sistema imunológico da pessoa que foi infectada.
A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território
nacional e de investigação obrigatória. Os casos diagnosticados devem ser
notificados, utilizando-se a ficha de notificação e investigação do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação/Investigação.
O número de casos novos de Hanseníase nos últimos quatro anos, manteve
se baixo com um aumento maior no de 2015 com 29 casos novos.
Tabela 29: Frequência por ano de diagnostico residente em Aquidauana no
período 2013-2016.
Situação
2013
2014
2015
Casos
5
2
29
Novos
Fonte: SINAN-NET-TABWIN 20/04/2017

2016

Total
42

6

A média de cura da hanseníase nos últimos 4 anos foi de 63,20%, e a média
não atingiu o percentual de cura de 75% preconizado pelo COAP.
Tabela 30: Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados
nos anos das coortes.
Ano
Meta

2013
Pactuado
90%

Realizado
50%

2014
Pactuado
70%

Realizado
42,83%

2015
Pactuado
75%

Realizado
60%

2016
Pactuado
75%

Reali
zado
100
%

Fonte: SINAN-NET
A faixa etária manteve acima de 15 anos, sendo maior na faixa etária de 50 a
64 anos e em segundo a 35 a 49 anos.
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Tabela 31: Frequência por Faixa etária segundo o ano da notificação.
ANO

0 A 14 15 A 19 20 A 35 A
ANOS
ANOS
34
49
ANOS ANOS
2013
0
0
1
0
2014
0
0
0
1
2015
0
0
1
8
2016
0
0
1
1
Total
0
0
3
10
Fonte: SINAN-NET-TABWIN 20/04/2017

50-64 65-79 80 E
ANOS ANOS +
ANOS
2
2
0
1
0
0
12
6
2
3
1
0
19
9
2

Total

5
2
29
6
42

A prevalência da hanseníase foi maior no sexo masculino no período 20132016, sendo assim a doença continua a incidir em maior proporção entre homens
conforme tabela abaixo.
Tabela 32: Frequência por sexo segundo o ano de notificação
Situação
2013
2014
2015
Sexo
1
0
12
Feminino
Sexo
4
2
17
Masculino
Fonte: SINAN-NET-TABWIN 20/04/2017

2016
2

Total
15

4

27

Sendo assim é importante que se divulgue junto à população os sinais e
sintomas da hanseníase e a existência de tratamento e cura, através de todos os
meios de comunicação. A prevenção da hanseníase baseia-se no exame dermatoneurológico e aplicação da vacina BCG em todas as pessoas que compartilham o
mesmo domicílio com o portador da doença.

Programa de Saúde Bucal
De acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, durante anos, a
Odontologia esteve à margem das Políticas Públicas de Saúde. O acesso dos
brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado. Esta demora na
procura ao atendimento aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos faziam
com que o principal tratamento oferecido pela rede pública fosse a
ExtraçãoDentária, perpetuando a visão da odontologia mutiladora e do cirurgiãodentista com atuação apenas clínica.
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Para mudar esse quadro, em 2003 o Ministério da Saúde lançou a Política
Nacional de Saúde Bucal –Programa Brasil Sorridente. O Brasil Sorridente constituise em uma série de medidas que visam a garantir ações de promoção, prevenção e
recuperação da saúde bucal dos brasileiros, fundamental para a saúde geral e
qualidade de vida da população.
Seu principal objetivo é a reorganização da prática e a qualificação das ações
e serviços oferecidos, reunindo uma série de ações em saúde bucal voltada para os
cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico
gratuito aos brasileiros por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com a Normatização do Estado de Mato Grosso do Sul, de 2008, é
imprescindível que as programações ampliem e qualifiquem o acesso às ações e
serviços de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e manutenção da
saúde bucal. Para alcançar esses objetivos propõe-se o desenvolvimento de ações
individuais e coletivas que garantam o acesso a todos, independentemente de sua
condição, sexo ou idade.
Com o advento do SUS, e, portanto com o processo de municipalização, a
SES (Secretaria de Estado de Saúde) passou a oferecer assessoria técnica aos
municípios para que os mesmos possam realizar seus Programas Odontológicos,
principalmente aqueles que são considerados de grande importância para a redução
do índice de cárie dentária como o Programa Coletivo.
O município de Aquidauana em concordância tem a visão de que a promoção
de saúde é abrangente, superando a prática corrente que entende a promoção de
saúde apenas como ações voltadas à mudança de comportamento e prevenção das
doenças. Esta visão implica reconhecer que o objeto de atuação dos profissionais de
saúde bucal constitui-se em três vertentes; a recuperação dos danos causados
pelas doenças bucais, a aplicação de métodos de prevenção e o repasse de
informações para o autocuidado e manutenção da saúde. O preparo dos
profissionais de saúde bucal em práticas e atitudes que os ajudem neste processo é
prioritário, integrando-os à equipe de saúde. Dispondo de conhecimentos
abrangentes e participando das questões mais amplas da comunidade, como por
exemplo: educar e informar as pessoas sobre os efeitos da dieta, higiene, uso de
fluoretos, do fumo, do consumo de álcool e, sobre o processo saúde/doença
estaremos contribuindo para que os indivíduos tenham um estilo de vida mais
saudável.
Tabela 33: Comparativo do número de atendimentos no período de 2013 a 2016
Ano
Primeira
Odontológica

Consulta

2013

2014

2015

2016

5746

5075

5040

4662
57

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Programática
Atendimento
Urgência em
Básica

de
Atenção

573

759

Escovação
7330
10075
Supervisionada
Fonte: Núcleo de Saúde Bucal/GESAU

753

19071

591

19423

Dentes Permanentes Perdidos, Cariados e Obturados –CPOD
Como podemos observar o gráfico comparativo dos anos de 2013 a 2016 de
Dentes Permanentes cariados e perdidos com Dentes Permanentes Hígidos nas
faixas Etárias de 6 a 14 anos, nos mostra queo índice de CPOD diminui, devido o
empenho das Equipes de Saúde Bucal através da Gerência Municipal de Saúde e
Saneamento e o melhor entendimento da população assistida. Os Dentes
permanentes Hígidos, ou seja, saudáveis que mantiveram uma certa média, mas
ainda a campanha para a melhoria de Saúde da População permanece através do
Programa Saúde Bucal.
Figura 07: Comparativo dos anos de 2013 a 2016 de Dentes Permanentes
cariados e perdidos com Dentes Permanentes Hígidos nas faixas Etárias de 6 a
14 anos
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Fonte: Setor de Saúde Bucal/GESAU
Programa Doenças Crônicas Não Transmissíveis
O termo Doenças e Agravos Não Transmissíveis -DANT, foi instituído
agrupando um conjunto de agravos os quais o processo causal não está baseado
em mecanismos de transmissão de agentes etiológicos, como ocorre com as
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doenças transmissíveis. As DANT dependem de uma rede causal constituída pela
interação de diversos fatores de natureza biológica, social, etc. Incluem-se nesse rol
as doenças do aparelho circulatório, os vários tipos de câncer, a obesidade, os
transtornos mentais, a violência e os acidentes.
O aumento das DANT no Brasil, ocorrido nas últimas décadas, deve-se a
vários fatores como a urbanização, melhoria nos cuidados com a saúde, mudança
nos estilos de vida, que, associados, promoveram um processo de transição
epidemiológica e demográfica.
O Brasil segue a tendência mundial de processo de transição demográfica,
epidemiológica e nutricional, ou seja, desde a década de 60 vem apresentando
queda nas taxas de fecundidade e natalidade e um progressivo aumento na
proporção de idosos, favorecendo o aumento das doenças crônico-degenerativas
(doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças respiratórias); e a transição
nutricional, com diminuição expressiva da desnutrição e aumento do número de
pessoas com excesso de peso (sobrepeso e obesidade). Somam-se a isso o
aumento dos traumas decorrentes das causas externas (violência, acidentes,
envenenamentos, etc.).
As DANT são responsáveis por grande parcela da carga de doenças no
Brasil. Atualmente, cerca de dois terços da carga de doenças no país deve-se a
doenças não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, neoplasias, diabetes
e outras) e causas externas (acidentes e violências).
As DANT são de etiologia multifatorial e compartilham vários fatores
comportamentais de risco modificáveis como o tabagismo, o consumo excessivo de
bebidas alcoólicas, a obesidade, as dislipidemias (determinadas principalmente pelo
consumo excessivo de gorduras saturadas de origem animal), a alimentação
inadequada e a inatividade física.
A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), publicada em março de
2006, é uma das estratégias do Setor Saúde para buscar a melhoria da qualidade de
vida da população, visando reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relativos
aos seus determinantes e condicionantes, como: os modos de vida, as condições de
trabalho, habitação, ambiente, educação e lazer, entre outros (BRASIL, 2006).
Propõe, ainda, produzir a gestão compartilhada entre usuários, movimentos sociais,
trabalhadores do setor sanitário e de outros setores, produzindo autonomia e coresponsabilidade.
No tocante às DANT, o documento da Política Nacional de Promoção da
Saúde aponta as seguintes ações prioritárias para o enfrentamento desses agravos
calcados nos seus principais fatores de risco modificáveis:
 Alimentação Saudável;
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 Prática Corporal / Atividade Física;
 Prevenção e Controle do Tabagismo;
 Redução da Morbimortalidade em Decorrência do Uso Abusivo de Álcool e
Outras Drogas;
 Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito;
 Prevenção da Violência e Estímulo à Cultura de Paz
Portanto considerando as políticas públicas de saúde à coordenação deste
programa, assim como a vigilância dos principais fatores de risco, vem procurando
desenvolver no município ações de prevenção e de promoção a saúde.
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) respondem por elevado
índice de mortalidade no município de Aquidauana,cuja população é de
45.614habitantes (IBGE - 2010) e uma população estimada em 2016 de 47.323
habitantes.
Em relação aos anos de 2013 e 2014, houve decréscimo no item neoplasias
e aparelho respiratório estatisticamente significante no que tange aos quatro grupos
supracitados, na variação numérica, percentual e no coeficiente de mortalidade por
100.000 habitantes (avalia o risco de morrer em um grupo de causas ou
doençaespecífica), com exceção das doenças do aparelho circulatório, digestivo,
diabete mellitus e acidentes que apresentam uma tendência de ascensão
desde2013, em relação ao número absoluto, percentual e coeficiente de
mortalidade.
Os
óbitos
decorrentes
das
Doenças
Respiratórias
Crônicas
responderam15,36% do total de óbitos em 2013 e por 11,3% em 2014. O Diabetes
por6,9% dos óbitos no ano de 2013 e em 2014 por 7,72%.
Figura 08: Quantitativo de Óbitos por Residência segundo Grupo CID 10
2013

2014
306 311

132

107
66 68
5

9

47 35

21 24

25 39

10

29

Fonte: MS/SVS/CGIAE/SIM /DATASUS
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Na figura acima apresentamos uma análise para os óbitos decorrentes das
Doenças do Aparelho Circulatório ocorridos em 2013 e 2014 correspondendo a 2º
causa de risco de morte, apresentando um percentual de 21,8% do total deóbitos de
todas as causas.
As Doenças Isquêmicas do Coração (Infarto Agudo do Miocárdio, dentre
outras), ocupam o primeiro lugar, com 30 óbitos e um percentual de 45,46%.
As Doenças Cérebro Vasculares (Derrames cerebrais e outras), ocupamo
segundo lugar nesse capítulo, com 18 óbitos e um percentual de 27,3%.
Do total de óbitos de todas as causas, as Neoplasias, aparecem em 1ºlugar
registrando 132 óbitos em 2013, representando 43,2% e 107 óbitos em 2014,
representando 34,5% do total dos óbitos de todas as causas.
As neoplasias mais evidentes são de caráter neoplasias malignas de
localização específica e do aparelho digestivo(Esôfago, Estômago e Intestino,
dentre outras), no ano de 2013 e 2014.
Em 2014 as Neoplasias da Mama somaram 2 óbitos, e as dos Órgãos
Genitais Femininos (Colo, Corpo e Porção do Útero, Ovário) somaram 1 óbitos eas
Neoplasias dos Órgãos Genitais Masculinos (Próstata, Testículos,
dentre outras) somaram 3 óbitos
Em 2014 as decorrentes do Aparelho Respiratório e Órgãos
Intratorácicos(Laringe, Pulmões, dentre outras),somaram 34 óbitos, prevalecendo
pneumonia e doenças crônicas das vias aéreas inferiores.
Do total das Causas Externas em 2014 de 42 óbitos, os acidentes,
respondem por 24 óbitos, ou seja, 57,3 %, seguido de 12 óbitos de agressões
(acidentes de transporte, quedas e afogamento) e 4 óbitos causado por lesões
autoprovocadas intencionalmente.
No que refere aos outros Acidentes, as Quedas em 2014 somaram 2 óbitos.
Tabela 34: Morbidade Hospitalar por Local de Residência/ Obitos
Morbidade Hospitalar por Local de Residência/ Obitos
Capítulo CID 10
2013
2014
2015
2016
Neoplasias
14
16
13
11
Doenças
endócrinas
nutricionais e metabólicas
8
13
7
10
Doenças do Aparelho
22
24
33
29
Circulatório
Doenças do Aparelho
43
34
34
51
Respiratório
Doenças do Aparelho
13
10
8
11
Digestivo
Causas Externas
5
7
5
7
Fonte: MS. Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS)
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Tabela 35: Número de Òbitos Anual
Número de Òbitos Anual
2013
2014
2015
2016
137 óbitos
128 óbitos
144 óbitos
153 óbitos
Fonte: MS. Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS)
A análise da série histórica de mortalidade no período de 2013 a 2016,
demonstrou que no ano de 2016 os óbitos decorrentes das DCNT de maior
ocorrência foram, em primeiro lugar, do aparelho respiratório, com 51 óbitos
respondendo por 33,34%% do total de 153 óbitos ocorridos, em segundo lugar as
doenças do aparelho circulatório, com 29 óbitos respondendo por 18,96% do total,
seguido de neoplasiase doenças do aparelho digestivo com 11 (7,19%), em quarto
lugar as doenças endócrinas nutricionais e metabólicas com 10 (6,54%)e causas
externas (acidentes e violências) com 7 (4,58%).
Esse grupamento de óbitos supracitados, responderampor 77,8% dos óbitos
em 2016, com predominância de óbitos decorrentes das DCNT em nosso município.
Apresentamos as informações epidemiológicas do Município de
Aquidauana/MS, referentes aos quatro principais grupos de DCNT (circulatórias,
respiratórias,câncer e causas externas) e seus fatores de risco em comum
modificáveis (tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não saudável e
obesidade), bem como, as projeções traçadas (metas) pelo Ministério da Saúde para
reversão do quadro apresentado.
A abordagem integrada desses fatores de risco atuará nos quatro principais
grupos de DCNT e trará benefícios.
Neste sentido desenvolveremos uma estratégia de promoção da saúde no
sentido mais amplo de saúde por meio da valorização e aplicação de um conjunto de
valores, princípios, procedimentos e tecnologias com o propósito de aumentar a
capacidade de indivíduos, famílias, grupos, populações e instituições para enfrentar
os determinantes pessoais, sociais, ambientais e econômicos melhorando a saúde e
a qualidade de vida das pessoas no município de Aquidauana – MS.
O Indicador supracitado das quatro principais causas das DCNT foi pactuado
em 48 óbitos por 100.000 habitantes junto à Secretaria de Estado de Saúde no
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), tendo como parâmetro
nacional o ano de 2009 e meta de redução de 2% ao ano.
Em Aquidauana, no ano de 2016 atingimos 77 óbitos por cem mil habitantes.
Tabela 36: Comparativo Hipertensos, Diabéticos e Insulino Dependentes.
Comparativo hipertensos, diabéticos e insulino dependentes de 2013 2016
Ano
Hipertensos
Diabéticos
Insulino
Dependentes
2013
3.531
952
120
62
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2014
4.003
2015
3.564
2016
3.646
Fonte: Programa Hiperdia/GESAU

1062
1080
1111

304
335
335

Observa se que houve um aumento considerável no ano de 2014 em relação
ao ano de 2013, tanto no número de hipertensos como diabéticos e insulino
dependentes.
VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS, SEXUAIS E OUTRAS

Quanto a notificação de violências, esta coordenadoria recebe das unidades
de saúde sentinelas, as quais são: as estratégias de saúde da família e os hospitais,
as notificações onde são registradas no SINAN e encaminhadas aos órgãos de
apoio.
Neste município contamos com a rede de atenção as crianças e
adolescentes que sofrem violências assim como o apoio do CRAM, Conselho
Tutelar, CREAS, SAE, Casas de Acolhimento Infantil e do Adolescente, Delegacia
da Mulher.
Os tipos de violências notificadas são: violência sexual, abandono,
negligência, física e psicológica.
Tabela 37: Percentual de casos de violência por sexo

ANO
MASCULINO
FEMININO
2013
20%
80%
2014
23.9%
76%
2015
21%
79.5%
Fonte: SINAN/IBGE
Observa – se no quadro comparativo que o sexo feminino é
consideravelmente mais vulnerável em relação ao sexo masculino em se tratando de
casos de violências.
Tabela 38: Percentual de casos de violências por faixa etária
Ano
0 a 9anos
2013
28.%
2014
33.8%
2015
9%
Fonte: SINAN/IBGE

10 a 19 anos
20%
27%
25%

20 a 59 anos
40%
28%
43%

60 anos e +
12%
11%
45%
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Considerando o percentual por faixa etária observa se que no ano de 2013 o
maior percentual de violência ocorreu na faixa etária de 20 a 59 anos, sendo adultos
jovens, já no ano de 2014 o maior percentual de violências ocorreu na faixa etária de
0 a 9 anos e no ano de 2015 houve um acréscimo considerável do percentual de
notificação de violências na faixa etária de 20 a 60 anos e mais.
Tabela 39: Violências notificadas em 2016
Número de notificações de violência em 2016 por tipo
Violência
Violência
ViolênciaNegligência Violênciaauto- Total
Física
Sexual
provocada
29
20
23
19
90
Fonte: Programa DANT
No decorrer do ano de 2016, foram realizadas 90 notificações no município,
onde prevalece a violência física , correspondendo a 32,3%, seguida da violência do
tipo negligência e abandono com 25,6% e depois a violência sexual correspondendo
a 22,3%.
Mas diante desta análise observa se que a violência autoprovocada com tentativa de
suicídio um correspondente a 21,2% do total das notificações.
Acidentes
Quanto aos agravos por acidentes de transporte, esta coordenadoria não
vem realizando o acompanhamento como buscar dados na Polícia Militar dentre
outros órgãos, mas observa se nas prestações de contas da saúde que são
realizadas quadrimestralmente que o município vem aumentando o número de
internações por causas de acidentes externos conforme dados do Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).
Deficiências
Tabela 39: Número de Tipos de Deficiências em 2016
Número de Tipos de Deficiências em 2016
Deficiência
Deficiência
Deficiência
Física
Visual
Mental
185
63
425
Fonte: Programa DANT

Deficiência
Intelectual
94

Deficiência
Auditiva
76

Quanto ao número e tipo de deficiências, no ano de 2016, a deficiência
mental prevalece sobre os outros tipos, acompanhada da deficiência física,
intelectual, auditiva e visual.
Portanto considerando a Portaria MS/GM nº 687 de 30/06/ 2006, que institui
a Política Nacional de Promoção da Saúde;temos como metas:
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Metas:
• Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano
• Reduzir a prevalência de obesidade em crianças
• Reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes
• Deter o crescimento da obesidade em adultos
• Reduzir a prevalência de consumo nocivo de álcool
• Aumentar a prevalência de atividade física no lazer
• Aumentar o consumo de frutas e hortaliças
• Reduzir o consumo médio de sal
• Reduzir a prevalência de tabagismo
Programa Tabagismo
A gestão do controle do tabagismo no Brasil desde o final da década de 1980
vem sendo articuladas pelo Ministério da Saúde através do INCA, o que inclui as
ações que compõem o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). O
Programa tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e a consequente
morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco, seguindo um
modelo no qual ações educativas, de comunicação, de atenção à saúde, associadas
às medidas legislativas e econômicas, se potencializam para prevenir a iniciação do
tabagismo, promover a cessação de fumar e proteger a população da exposição à
fumaça ambiental do tabaco.
O município de Aquidauana/MS aderiu o Programa Nacional de Controle do
tabagismo com objetivo reduzir a prevalência de fumantes e doenças relacionadas
ao tabaco. O Programa Municipal de Controle do Tabagismo é o programa de
prevenção e controle do tabagismo, fundamentado nas ações: atividades educativas
de sensibilização e conscientização; abordagem mínima do fumante; abordagem
intensiva ao fumante; ambiente livre do tabaco. O Programa consiste de quatro
sessões de grupo (de 10 a 15 pessoas), uma vez por semana, por um período de
quatro semanas e após período de manutenção de 15 dias a 30 dias, sendo o
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paciente acompanhado até 1 ano.

O programa contém todos os elementos

que são significativos para ajudar fumantes a pararem de fumar e a permanecerem
sem cigarros, abordando comportamentos, pensamentos e sentimentos dos
fumantes. Portanto, através dos grupos incentiva os participantes e apoiar as
mudanças, sem, no entanto, estimular a dependência dos participantes ao grupo,
tendo apoio psicológico e nutricional equipe NASF.
A farmacoterapia inclusa no programa pode ser utilizada como um apoio, em
situações bem definidas, para alguns pacientes que desejam parar de fumar. Ela
tem a função de facilitar a abordagem cognitivo-comportamental, que é a base para
a cessação de fumar e deve sempre ser utilizada. Existem, no momento, algumas
medicações de eficácia comprovada na cessação de fumar. Esses medicamentos
eficazes são divididos em duas categorias: medicamentos nicotínicos também
chamados de Terapia de Reposição de Nicotina (TRN), se apresentam nas formas
de adesivo, goma de mascar e os medicamentos não-nicotínicos são os
antidepressivosloridrato de bupropiona.
Tabela 40: Atendimentos do Programa 2013 á 2016:
Pacientes Participantes do Programa
305

Pacientes que pararam de fumar
139

Fonte: Programa Tabagismo/GESAU
Observa se que estes pacientes são atendidos e monitorados por estas
reuniões que acontecem nas ESFs. Temos que do total de pacientes atendidos
45,6% pararam de fumar.
Programa Saúde da Criança
A partir da década de 80 inúmeros programas e políticas foram criados com o
objetivo de garantir os cuidados a saúde das crianças, naquela época o país vivia
uma epidemia de mortes infantis. Em 1990 a taxa de mortalidade era de 47,1 para
cada 1000 crianças, em 2010 a taxa diminuiu para 15,6 para cada mil. Tal fato se
deve a organização das Estratégias da Saúde Família, que garantem uma melhor
cobertura de atenção às famílias. O programa Saúde da Criança organiza a atenção
e cuidados com a criança, dando apoio às equipes de Atenção Básica, cuidados
estes que garantem um crescimento e desenvolvimento adequado desde seu
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nascimento até os 10 anos de idade, priorizando e garantindo: Consultas de
acompanhamento nas faixas etárias; Aleitamento materno exclusivo; Correta
introdução de alimentos; Cobertura vacinal; Acompanhamento do estado nutricional;
Exames de triagem neonatal, Teste da orelhinha, linguinha, reflexo vermelho;
Programa de recuperação do estado nutricional; Realização de palestras mensais
para pais/crianças; Reuniões periódicas do Comitê de Mortalidade Infantil.
O Ministério da Saúde prioriza que tenha: 07 consultas no primeiro ano de
vida; 02 consultas no segundo ano de vida; 01 consulta no primeiro ano de vida.
Quanto ao aleitamento materno exclusivo e introdução de alimentos deve se:
 Incentivo ao aleitamento materno exclusivo por meio de consultas de prénatal (médicas e enfermagem), e grupos terapêuticos e palestras para
gestantes.
 Contra indicação para amamentação: HIV, HTLV, varicela, doença de
Chagas, consumo de drogas, tuberculose, hanseníase, consumo de tabaco e
álcool;
 Abordagem sobre introdução de novos alimentos, com palestras educativas
nas Unidades de saúde, para orientar mães sobre o como introduzir os
alimentos as crianças;
Orienta a realização de monitoramento da cobertura vacinal as crianças da
área de abrangência da ESF, por meios de campanhas periódicas, e busca ativa a
crianças faltosas.
O acompanhamento do estado nutricional é realizado e quando as crianças
com diagnósticos alterados são encaminhadas para o programa de recuperação
nutricional, onde crianças diagnosticadas com baixo peso recebem fórmulas infantis
para recuperação ou manutenção do Estado Nutricional e as crianças com excesso
de peso, o NASF conta com grupos terapêuticos com nutricionista que apoiam as
Unidades de Saúde, específicos para crianças, ou são encaminhadas para o Centro
de Especialidades Médicas (CEM).
Osexames de triagem realizados são:
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 Teste do pezinho: realizado nas crianças preferencialmente nos primeiros
sete dias de vida, ou no máximo com 30 dias de vida, permite a detecção
precoce de doenças como fenilcetonúria, hipotireoidismo, anemia falciforme,
fibrose cística;
 Teste do olhinho “Reflexo vermelho”, detecta desvios oculares, realizado por
médico oftalmologista no CEM, nos primeiros meses de vida;
 Teste da orelhinha: realizado por fonoaudiólogo no primeiro mês de vida da
criança, e retorno com 6 meses de idade, agendado na Unidade de Sáude e
realizado no CEM.
 Primeiro sorriso: programa pioneiro no município, onde são avaliadas as
condições de saúde bucal dos bebês, realizado nas unidades de Saúde pelo
dentista da Estratégia, nos primeiros meses de vida.
Suplementação de vitamina A
O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A foi instituído por
meio da Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005, cujo objetivo é reduzir e controlar a
deficiência nutricional de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade. Esse
programa faz parte da Ação Brasil Carinhoso constante no Programa Brasil sem
Miséria, que objetiva o combate à pobreza absoluta na primeira infância e reforça a
assistência a criança menor de 5 anos para prevenção da deficiência de vitamina A,
garantindo o acesso e disponibilidade do insumo a todas as crianças nessa faixa
etária nas Regiões Norte e Nordeste e os municípios das Regiões Centro-Oeste, Sul
e Sudeste contemplados no Programa Brasil sem Miséria.
Diante desse impacto positivo, a OMS recomenda a administração de
suplementos de vitamina A para prevenir a carência, a xeroftalmia e a cegueira de
origem nutricional em crianças de 6 a 59 meses. Ressalta ainda que a
suplementação profilática de vitamina A deve fazer parte de um conjunto de
estratégias para melhoria da ingestão desse nutriente, portanto associado à
diversificação da dieta (OMS, 2011).
Evidências científicas referentes ao impacto da suplementação com vitamina
A em crianças de 6 a 59 meses de idade apontam para redução do risco global de
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morte em 24%, de mortalidade por diarreia em 28% e mortalidade por todas as
causas, em crianças HIV positivo, em 45%.
Sendo assim a partir de 2014, nosso município aderiu a entrega de
suplementos de Vitamina A as crianças cadastradas nas Unidades de Saúde, como
maneira de corrigir carências nutricionais provocadas pela sua ausência na
alimentação na primeira infância, juntamente com outras estratégias nutricionais,
garantir um adequado crescimento e desenvolvimento de nossas crianças.
Tabela 41: DISTRIBUIÇÃO DE VITAMINA A CRIANÇAS 6 MESES A < 5 ANOS
ANO
6 – 11 MESES
12 – 59 MESES (1ª 12 – 59 MESES (2ª
DOSE)
DOSE)
2013
Sem informação
Sem informação
Sem informação
2014
19,18%
18,72%
18,72%
2015
231,5%
85,2%
13,69%
2016
43,5%
15,06%
11,74%
Fonte:Sistema de Informações Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.

Programa Saúde do Adolescente
Programa estruturado pelo Ministério daSaúde, para atender adolescentes,
na faixa etária que compreende entre > 10 anos e < 20 anos de idade, cujo
objetivo é garantir:
 Ao menos 1 Consultas médicas e 1 consulta de enfermagem ao ano;
 No mínimo 04 (quatro) palestras educativas nas Escolas da área da ESF ao
ano, com temas relevantes aos cuidados de saúde para a idade.
 02 (duas) palestras educativas nas Unidades de saúde durante o ano.
 Crescimento e desenvolvimento;
 Imunização;
 Cuidados com a Saúde Bucal;
 Alimentação e distúrbios nutricionais;
 Atividade física;
Programa Saúde na Escola (PSE)

O Programa Saúde na Escola - PSE - instituído pelo Decreto Presidencial nº
6.286/2007, surgiu como uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e
da Educação, na perspectiva da Educação Permanente para os trabalhadores; e da
atenção integral, avaliação das condições de saúde, prevenção de doenças e
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agravos e promoção da saúde para as crianças, adolescentes e jovens do ensino
público no âmbito das Unidades Escolares e Unidades Básicas de Saúde.
O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes
por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos à
saúde e de atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que
comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de
ensino.
Em Aquidauana, o Programa teve sua primeira adesão em meados de 2013
apresentando resultados satisfatórios, as ações essenciais foram realizadas em 25
escolas públicas pactuadas, tendo como pactuado atender 8.738 educandos,
chegando a atingir aproximadamente 70℅ dos alunos, participaram escolas
públicas, Creches e Escolas Municipais, e Escolas Estaduais. A gestão do Programa
foi acompanhada pelo Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal, onde foram
incluídas ações de avaliação de saúde em antropometria, oftalmologia, saúde bucal
e verificação da situação vacinal; ações de promoção e prevenção de saúde em
segurança alimentar e alimentação saudável, em cultura de paz e direitos humanos,
em saúde mental, em DST/AIDS, direito sexual e reprodutivo, e prevenção ao uso
de álcool, tabaco, crack e outras drogas; ações de formação profissional para
trabalhar com essas temáticas de promoção e prevenção.
Nova adesão ao programa está aberta atualmente, nos dois últimos anos a
adesão foi suspensa, sofreu algumas alterações em relação ao formato original,
retornando com algumas modificações, durante o mês de maio de 2017 até meados
de junho/2017 a adesão está aberta para a realização do PSE ciclo 2017, o
município está se organizando em relação ao quantitativo de escolas, e unidades de
saúde para formalizar a Adesão, e dar continuidades as suas ações de prevenção
dentro do município, beneficiando alunos da rede publica de ensino.

Programa SISVAN - sistema de vigilância alimentar e nutricional
O Sistema de Informação sobre Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN
tem como objetivo descrever o diagnóstico da situação nutricional, predizer de
maneira contínua tendência das condições de nutrição e alimentação de uma
população e seus fatores determinantes, com fins de planejamento e avaliação de
políticas, programas e intervenções. Tem também o objetivo de avaliar o estado
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nutricional de indivíduos para obter o diagnóstico precoce dos desvios nutricionais,
seja baixo peso ou sobrepeso/obesidade, evitando as consequências decorrentes
desses agravos à saúde.
A obesidade se firmou como uma condição de risco, para a incidência de
doenças cardiovasculares, neoplasias e diabetes mellitus tornando-se um importante
problema de saúde pública que influencia diretamente o perfil de morbimortalidade
da população.
O SISVAN é uma ferramenta capaz de produzir informações de grande
importância para a qualidade de vida da população brasileira, como disponibilidade
de alimentos; aspectos qualitativos e quantitativos da dieta consumida; práticas de
amamentação e perfil a dieta complementar pós-desmame; e identificação da
prevalência da desnutrição energéticoproteica, entre outros fatores relacionados às
enfermidades crônicas não transmissíveis.
O acompanhamento do estado nutricional é fundamental para detectar uma
situação de risco, apontando para o desenvolvimento de ações que possibilitem a
prevenção de seus efeitos e a garantia da reversão ao quadro de normalidade. O
esperado é que essas informações e ações contribuam efetivamente para o controle
dos problemas identificados no setor saúde, para a prevenção e promoção da saúde
e nutrição. Atitude de vigilância é ter um olhar diferenciado para cada indivíduo, para
cada grupo, para cada fase do ciclo de vida. É usar a informação gerada
rotineiramente para subsidiar as programações locais e as instâncias superiores,
como também usá-la de forma imediata para repensar a prática do serviço de saúde
qualificando a assistência prestada àqueles indivíduos que diariamente estão à
procura de atendimento.
Desde o ano de 2008, as Unidades de Saúde do município coletam dados
antropométricos e de consumo alimentar da população para abastecer o Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional, e gerar relatórios em relação ao estado nutricional
da população de Aquidauana, e o perfil de consumo Alimentar, através desse
sistema de Informações consegue-se obter relatórios, e se estabelecer estratégias
de controle aos problemas e carênciasnutricionais predominantes no município. A
alimentação desse sistema é preconizado pela Portaria 3462, de 11 de novembro de
2010, o sistema de estabelece critérios para alimentação do Banco de Dados
Nacional dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde.
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Tabela:
42:
PERÍOD
O

DIAGNOSTICO
NUTRICIONALCRIANÇAS0
A<
2
ANOS
(EM
PORCENTAGEM)
MAGREZA
MAGREZ EUTROFI RISCO DE SOBREPES OBESIDAD
ACENTUAD A
A
SOBREPES O
E
A
O
2013
5,7%
2,28%
42,21%
7,98%
22,43%
19,39%
2014
11,45%
5,31%
44,41%
17,6%
10,34%
10,89%
2015
6,21%
3,1%
49,66%
18,62%
12,07%
10,34%
2016
2,15%
2,58%
55,05%
24,30%
10,11%
5,81%
Fonte: SISVAN web. *Dados consolidados extraídos do Sistema.

Tabela
43:
PERÍOD
O

DIAGNOSTICO
NUTRICIONALCRIANÇAS2
PORCENTAGEM)
MAGREZA
MAGREZ EUTROFI RISCO DE
ACENTUAD A
A
SOBREPES
A
O
2013
2,57%
2,08%
53,17%
21,68%
2014
4,19%
3,72%
51,14%
18,88%
2015
4,76%
3,87%
57,58%
19,62%
2016
3,5%
3,18%
61,56%
20,59%
Fonte: SISVAN web. *Dados consolidados extraídos do Sistema.

A<

5

ANOS

(EM

SOBREPES
O

OBESIDAD
E

9,41%
10,42%
9,22%
6,35%

11,08%
8,65%
4,96%
4,82%

Tabela
44:
PERÍOD
O

DIAGNOSTICO
NUTRICIONALCRIANÇAS5
A<
10
ANOS
(EM
PORCENTAGEM)
MAGREZA
MAGREZ EUTROFI SOBREPES OBESIDAD OBESIDAD
ACENTUAD A
A
O
E
E
A
GRAVE
2013
1,94%
2,04%
60,93%
19,44%
9,23%
6,41%
2014
2,03%
2,37%
58,12%
20,64%
10,41%
6,43%
2015
1,45%
1,52%
61,91%
20,87%
9,37%
4,89%
2016
1,67%
2,55%
65,79%
19,41%
8,04%
2,55%
Fonte: SISVAN web. *Dados consolidados extraídos do Sistema.
Tabela
45:
PERÍOD
O

DIAGNOSTICO NUTRICIONALADOLESCENTES (EM PORCENTAGEM)

MAGREZA
MAGREZ EUTROFI SOBREPES
ACENTUAD A
A
O
A
2013
0,53%
1,14%
62,0%
26,05%
2014
0,55%
1,18%
59,78%
28,04%
2015
0,72%
1,68%
61,74%
24,13%
2016
0,69%
2,46%
62,44%
24,96%
Fonte: SISVAN web. *Dados consolidados extraídos do Sistema.

OBESIDAD
E
8,3%
8,41%
9,28%
7,76%

OBESIDAD
E
GRAVE
1,98%
2,04%
2,46%
1,69%
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Tabela
46:
PERÍOD
O

DIAGNOSTICO NUTRICIONALADULTOS (EM PORCENTAGEM)

BAIX
EUTROFIA/ SOBREPES OBESIDAD
O
ADEQUAD O
E GRAU 1
PESO O
2013
2,66% 32,08%
34,33%
19,92%
2014
2,07% 31,15%
34,86%
19,9%
2015
1,82% 28,76%
33,07%
21,85%
2016
1,62% 29,08%
31,89%
22,16%
Fonte: SISVAN web. *Dados consolidados extraídos do Sistema.

OBESIDAD
E GRAU II
7,07%
7,51%
8,79%
9,62%

OBESIDAD
E
GRAU III
3,93%
4,51%
5,71%
5,63%

Tabela 47: DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EM IDOSOS (EM PORCENTAGEM)
PERÍODO
BAIXO PESO
EUTROFIA
OU SOBREPESO
PESO ADEQUADO
2013
12,66%
26,08%
51,27%
2014
11,7%
48,34%
39,06%
2015
14,95%
35,05%
50,0%
2016
8,62%
30,34%
61,03
Fonte: SISVAN web. *Dados consolidados extraídos do Sistema.

Programa Saúde Mental
Assumindo como responsabilidade a proposição da Política Nacional de
Saúde Mental de consolidar o cuidado psiquiátrico na esfera da Atenção Básica, e
considerando que as práticas de saúde mental estão cada vez mais focadas no eixo
territorial é que nos propusemos destacar a implementação da política de saúde
mental no âmbito da atenção básica. Evidenciamos que a inclusão das ações de
saúde mental na Atenção Básica tem proporcionado à ampliação do campo da
Atenção Psicossocial, assim como o desenvolvimento de tecnologias de cuidado
guiadas pela noção de responsabilização, vínculo, de comprometimento com a
produção de uma atenção em saúde mental, que buscam, através do seu cotidiano,
a integralidade do cuidado.
Hoje em dia estamos diante de uma extensa batalha na transformação no
campo da saúde mental. A assistência psiquiátrica, antes pautada na exclusão, na
segregação e na adoção de práticas equivocadas em nome de uma melhor atenção,
passa a adotar em seu cotidiano um estatuto ético, consolidado por meio da
participação de diferentes atores sociais. A partir desse momento ocorre o
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questionamento do modelo instituído, das práticas vigentes enfim, coloca-se a
instituição psiquiátrica em questão.
Neste sentido, o CAPS II do município de Aquidauana-MS é referencia e
contra referencia se apresenta como um dispositivo de cuidado voltado para a
atenção integral ao portador de sofrimento psíquico. Têm por objetivo o
desenvolvimento de projetos de vida, de produção social e a reinserção dos
pacientes na sociedade além da melhoria da qualidade de vida. Entre algumas de
suas missões estão a de tecer laços para além dos serviços de saúde e de manter
aquecidas suas relações com a cultura local. Esta unidade foi criada dia 03 de maio
de 2005 para atender o publico da micro região abrangendo as cidades Anastácio,
Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque e Bodoquena.
Atualmente o atendimento atua 3 tipos de modalidade Semi-Intensivos que
atende pacientes que comparecem a unidade pelo menos 2 vezes por semana, os
intensivos são pacientes que comparecem segunda e sexta feira das 07:00 até
17:00 na Unidade que participam das atividades realizadas no CAPSII, já os não
intensivos comparecem na consulta médica e atendimento

psicoterápico.

Atualmente o CAPSII encontra em cerca de 25 pacientes que ainda não tem
diagnostico fechado e nem plano de atendimento terapêutico. A porta de entrada
para o CAPSII Aquidauana é via encaminhamento das ESF- Estratégia da Saúde da
Família. A equipe de trabalho de CAPSII é composta por: Assistente Social,
Educador

Físico,

Enfermeiro,

Médica

Psiquiátrica,

Psicóloga,

Terapeuta

Ocupacional, Cozinheira, Auxiliar de Cozinha, Recepcionista, Agente Administrativo,
Técnica de Enfermagem e Oficineiras todos trabalham em conjunto para contribuir
com o bem-estar dos usuários do CAPSII. A inserção das ações de saúde mental na
Atenção Básica permite entre outros benefícios, tornar as fronteiras instáveis,
podendo nos levar a percorrer muitos caminhos diferentes, proporcionando à loucura
sair de um lugar segregador, excludente, para um de convívio, de agenciamentos,
de possibilidades, de vida. Tal inclusão permite tornar concreto, no cotidiano da vida
das pessoas, os princípios que motivaram e nortearam os caminhos tanto do
movimento de Reforma Psiquiátrica quanto da Reforma Sanitária.

74

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Figura 09: Número comparativo de pacientes cadastrados 2014 a 2016
usuários alcool

usuários de droga

Saúde mental

744
584

678

72
312

50
143

51
161

2014

2015

2016

Fonte: Programa Saúde Mental/Gesau.

Programa Saúde da Pessoa Idosa
A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é
recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos,
direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em
consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo
dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade.
(portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006).
Diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa:
a) promoção do envelhecimento ativo e saudável;
b) atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa;
c) estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção;
d) provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da
pessoa idosa;
e) estímulo à participação e fortalecimento do controle social;
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f) formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de
saúde dapessoa idosa;
g) divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
paraprofissionais de saúde, gestores e usuários do SUS;
h) promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à
saúde da pessoa idosa;
i) apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.
Linha de Risco
População Total
47.323
(Estimativa IBGE)
Pop. > 60 anos
5.395
(Conforme média de porcentagem
dos últimos 4 anos)
Cadastrados
4.553
(Consolidados ESFs)
Fonte: Programa Saúde do Idoso
Considerando que a estimativa da população total é de 47.323 habitantes, observa
se que a linha de risco da população de maior de 60 anos é de 5.395, temos que o
município tem apenas 4.553 habitantes idosos nesta faixa etáriacadastrados nas
ESFs.
Assim como podemos observar no quadro abaixo que a região dentro do município
onde encontramos o maior número de habitantes idosos é no território da ESF
Guanandy, seguida da área da ESF Tiago Bogado.
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Figura 10: Comparativo do Número de Idosos Por ESF

Número de Idosos /ESF

299

402

548
279 202

203 209

339 357

260 209 219
137 201

409

280

Fonte: Programa Saúde do Idoso

ProgramaHiperdia
Segundo o “Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022”, do Ministério
da Saúde (MS) tanto a hipertensão arterial sistêmica como a diabetes estão listadas
entre asdoenças que constituem o problema de saúde de maior magnitude e
correspondem a cerca de 70% das causas de mortes, atingindo fortemente camadas
pobres da população e grupos mais vulneráveis, como a população de baixa
escolaridade e renda.(Ministério da Saúde – 2011)
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial – PA (PA ≥140 x
90mmHg). Associa-se, freqüentemente, às alterações funcionais e/ou estruturais dos
órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e às alterações
metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais
(Sociedade Brasileira De Cardiologia, 2010).
A HAS é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sua
prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos (32% em média),
chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos
com mais de 70 anos (Sociedade Brasileira De Cardiologia, 2010).
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No Brasil, os desafios do controle e prevenção da HAS e suas complicações
são, sobretudo, das equipes de Atenção Básica (AB). As equipes são
multiprofissionais, cujo processo de trabalho pressupõe vínculo com a comunidade e
a clientela adscrita, levando em conta a diversidade racial, cultural, religiosa e os
fatores sociais envolvidos. Nesse contexto, o Ministério da Saúde preconiza que
sejam trabalhadas as modificações de estilo de vida, fundamentais no processo
terapêutico e na prevenção da hipertensão. A alimentação adequada, sobretudo
quanto ao consumo de sal e ao controle do peso, a prática de atividade física, o
abandono do tabagismo e a redução do uso excessivo de álcool são fatores que
precisam ser adequadamente abordados e controlados, sem os quais os níveis
desejados da pressão arterial poderão não ser atingidos, mesmo com doses
progressivas de medicamentos (Grupo Hospitalar Conceição, 2009).
O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de
etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no
metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da
secreção e/ou da ação da insulina (World Health Organization, 1999).
É estimado que o Brasil passe da 8ª posição, com prevalência de 4,6%, em
2000, para a 6ª posição, 11,3%, em 2030. Os fatores de risco relacionados aos
hábitos alimentares e estilo de vida da população estão associados a este
incremento na carga de diabetes globalmente (Organização Mundial Da Saúde,
2003).
As complicações agudas e crônicas do diabetes causam alta
morbimortalidade, acarretando altos custos para os sistemas de saúde. Gastos
relacionados ao diabetes mundialmente, em 2010, foram estimados em 11,6% do
total dos gastos com atenção em saúde (International Diabetes Federation, 2012).
Dados brasileiros sugerem valores semelhantes (Rosa, 2008; International Diabetes
Federation, 2012). Estudo realizado pela OMS mostrou que os custos
governamentais de atenção ao DM variam de 2,5% a 15% dos orçamentos anuais
de Saúde, e os custos de produção perdidos podem exceder, em até cinco vezes, os
custos diretos de atenção à saúde (Organização Mundial Da Saúde, 2003).
O DM e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) são responsáveis pela primeira
causa de mortalidade e de hospitalizações no Sistema Único de Saúde (SUS) e
representam, ainda, mais da metade do diagnóstico primário em pessoas com
insuficiência renal crônica submetidas à diálise (Schmidt; Duncan; Stevens et al.,
2009; Schmidt et al., 2011; ROSA, 200 8).
No Município os dados de morbidade e mortalidade mostram se semelhantes
aos dados nacionais. Observa se no quadro abaixo que as “Doenças do aparelho
respiratório” aparecem como primeira cauda de óbito e representam em média
30,13% o total de óbitos.
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Tabela 48: Mortalidade por Capitulo por Ano

MORTALIDADE POR CAPITULO POR ANO
ANOS
Causa (Cap CID10)

Total
2013

2014

2015

2016

TOTAL

321

325

340

342

1.328

IX. Doenças do aparelho circulatório

86

96

101

118

401

X. Doenças do aparelho respiratório

48

35

40

60

183

II. Neoplasias (tumores)

41

40

48

32

161

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

31

42

39

32

144

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

30

35

35

26

126

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

19

22

17

12

70

XI. Doenças do aparelho digestivo

18

13

14

19

64

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

13

7

15

11

46

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

9

7

10

12

38

VI. Doenças do sistema nervoso

12

10

7

7

36

XVII.Malfcongdeformid e anomalias cromossômicas

5

6

5

2

18

XVIII.Sint sinais e achadanormexclín e laborat

2

2

3

4

11

V. Transtornos mentais e comportamentais

1

3

3

3

10

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

2

3

-

2

7

III. Doenças sangue órgãos hemat e transtimunitár

3

3

1

-

7

XIII.Doençassist osteomuscular e tec conjuntivo

1

-

2

2

5

XV. Gravidez parto e puerpério

-

1

-

-

1
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MORTALIDADE POR CAPITULO POR ANO
ANOS
Causa (Cap CID10)

Total
2013

2014

2015

2016

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

O programa atua dentro da Atenção Básica nas Estratégias de saúde da
famíliaatravés das reuniões com promoção da saúde e prevenção dos agravos da
hipertensão e diabetes através de educação em saúde, atendimentos individuais
com a equipe multidisciplinar alem da visita mensal do ACS essa equipe conta com
o apoio matricial do NASF.
Existe também a Lei Ordinária municipal nº 2.276/2013 “Autoriza o Poder Executivo
a distribuir Canetas de Insulina Reutilizáveis e Materiais Necessários a sua
Aplicação aosPortadores de Diabetes, e dá outras providências”.

Programa Mais Médicos
O Programa Mais Médico (PMM) é parte de um amplo esforço do Governo
Federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Criado em 2013, o Programa Mais
Médicos veio para enfrentar o problema histórico da falta de médicos e para
aprimorar a Atenção Básica no Brasil, principalmente nas regiões mais carentes
prevê, ainda, mais investimentos para construção, reforma e ampliação de Unidades
Básicas de Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação, e residência médica
para qualificar a formação desses profissionais.
Assim, o programa busca resolver a questão emergencial do atendimento
básico ao cidadão, com conjunto de ações e iniciativas do governo para o
fortalecimento da Atenção Básica do país, mas também cria condições para
continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam
cotidianamente o SUS. Além de estender o acesso, o programa provoca melhorias
na qualidade e humaniza o atendimento, com médicos que criam vínculos com seus
pacientes e com a comunidade.
Aquidauana aderiu ao programa no ano de 2013, com a vinda inicial de 2
médicos Intercambistas Cubanos, desenvolvendo seu processo de trabalho no
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distrito de Cipolândia, Camisão e Piraputanga, além de médicos do PROVAB.
Atualmente o município conta com 4 médicos do programa, sendo 2 médicos
intecambistas cubanos e 2 médicos brasileiros que estudaram no exterior.
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ)
O PMAQ foi instituído pela Portaria nº 1.654 GM/MS, de 19 de julho de 2011,
e foi produto de um importante processo de negociação e pactuação das três
esferas de gestão do SUS que contou com vários momentos, nos quais o Ministério
da Saúde e os gestores municipais e estaduais, representados pelo Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass), respectivamente, debateram e formularam soluções
para viabilizar um desenho do programa que possa permitir a ampliação do acesso e
melhoria da qualidade da atenção básica em todo o Brasil.
O município de Aquidauana participou do 1º ciclo (2011/2012) do PMAQ
com 2 Unidades de Estratégias de Saúde da Família, recebendo nota máxima na
avaliação do Ministério da Saúde.
Esse é um programa federal que tem por principal objetivo induzir a
ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da Atenção Básica (AB), garantido o
padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, permitindo maior
transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à AB.
As ESFs participantes do 1º ciclo foram: ESF Hilda
(São
Pedro),ESF Claudio Fernando Stella ( Santa Terezinha)
.
No 2º ciclo do PMAQ 2013, o Município contratualizou 09 ESFs, 01 NASF,
01 CEO. O Programa visa estimular o gestor municipal e também as equipes da AB
no diálogo e pactuação, quanto à contratualização ao Programa, com foco na
melhoria do acesso e da qualidade da AB.
Após a avaliação externa realizada pelo Ministério da Saúde, das equipes
obtiveram certificação muito acima da média, obtiveram certificação acima da média
ecom certificação mediana ou um pouco abaixo da média.
No 3º ciclo do PMAQ 2015, o Município contratualizou13 ESFs, sendo 01
ESF rural,01 NASF, 01CEO, até o momento o município não recebeu a avaliação
externa.
Programa Academia da Saúde
O Programa Academia da Saúde do Ministério da Saúde tem como principal
objetivo contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação
de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a
orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida
saudáveis. O município de Aquidauana aderiu ao projeto de similaridade do
Programa Academia da Saúde, realizando ações de promoção e prevenção à saúde
utilizando espaços públicos, centros comunitários a academias ao ar livre jáexistente
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no município, tudo isso vinculado a uma Unidade de Saúde. São dois polos
implantados em Aquidauana, nas Unidades de Saúde Nova Aquidauana e Vila
Pinheiro, em construção 01 polo no bairro São Pedro e 05 academias ao ar livre
implantadas no município.
Hábitos e Estilo de Vida
As condições de trabalho, de moradia, de alimentação, do meio ambiente e
de lazer, dentre outras, determinam nossa maior ou menor saúde.
A
Promoção da Saúde é uma das estratégias do setor saúde para buscar a melhoria
da qualidade de vida da população. Seu objetivo é produzir a gestão compartilhada
entre usuários, movimentos sociais, trabalhadores do setor sanitário e de outros
setores, produzindo autonomia e corresponsabilidade.
Nas Unidades de Atenção Básica do município realizam-se ações
educativas que abordam temas como meio ambiente e alimentação saudáveis,
atividades físicas e prática de esportes, prevenção dos fatores de risco às doenças e
estímulo aos fatores de proteção. No que se refere à prevenção dos fatores de risco,
podemos destacar ações voltadas para a prevenção do uso e abuso de drogas,
combate ao tabagismo, gravidez na adolescência, prevenção às doenças
sexualmente transmissíveis, incluindo AIDS e prevenção de injúrias físicas
intencionais e não intencionais.
Cabe ressaltar que devemos, sempre que possível, ampliar as ações
voltadas para promoção da saúde, ou seja, atacar questões relacionadas ao prazer,
à sexualidade e à construção da paz, que, aliás, são muito mais complexas de
serem trabalhadas e atingidas.
Observa-se a ocorrência da transição nutricional na população, marcada por
transformações no perfil nutricional, dentre as quais se pontua a redução da
prevalência de desnutrição e aumento da prevalência de obesidade. A obesidade se
firmou como uma condição de risco, para a incidência de doenças cardiovasculares,
neoplasias e diabetes mellitus tornando-se um importante problema de saúde
pública que influencia diretamente o perfil de morbimortalidade da população.
O Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é um
instrumento para obtenção de dados e monitoramento do estado nutricional das
pessoas que frequentam as Unidades Básicas de Saúde e que são assistidas pelas
Equipes de Saúde da Família, incluindo beneficiários do Programa Bolsa Família,
com o objetivo de detectar precocemente as situações de risco para evitar a
ocorrência de desvios nutricionais como desnutrição, sobrepeso e obesidade e de
desenvolver ações preventivas contra esses agravos à saúde. A tabela abaixo
mostra o acompanhamento realizado pelo referido Programa.

Programa Bolsa Família
É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em
situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam
superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa busca garantir a essas
famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. Em todo o Brasil,
mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família.
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As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até
R$ 85,00 por pessoa. As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal entre
R$ 85,01 e R$ 170,00 por pessoa. As famílias pobres participam do programa,
desde que tenham em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes entre
0 e 17 anos. Para se candidatar ao programa, é necessário que a família esteja
inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com seus
dados atualizados há menos de 2 anos.
Condicionalidades são as exigências do programa para que a família receba
o benefício. Além disso, elas são compromissos que as famílias assumem junto ao
governo federal e são de fundamental importância para a manutenção do programa.
As condicionalidades são na área de Saúde e Educação e devem ser cumpridas
para que o benefício não seja cancelado, bloqueado ou suspenso. Elas são de
fundamental importância e devem exigir a atenção das famílias beneficiárias.
Condicionalidade Saúde: As gestantes e nutrizes devem ser inscritas no prénatal e comparecer com o cartão de gestante as consultas nas unidades de saúde
próximas à sua residência, seguindo o calendário do Ministério da Saúde. Outra
exigência é a participação nas atividades educativas ofertadas pelas equipes de
saúde sobre aleitamento materno e promoção da alimentação saudável. Os
responsáveis pelas crianças menores de 7 anos devem: Levar a criança às
unidades de saúde ou aos locais de vacinação e manter atualizado o calendário de
imunização, conforme diretrizes do Ministério da Saúde; Levar a criança às
unidades de saúde, portanto o cartão de saúde da criança, paraa realização do
acompanhamento do estado nutricional e do desenvolvimento e outras ações,
conforme calendário mínimo do Ministério da Saúde.
De acordo com o censo 2010, o município de Aquidauana apresenta:
- Estimativa de Famílias com perfil cadúnico (2010) – 5.695 famílias
- Famílias Beneficiárias - 2.906 famílias, correspondendo a 21% das famílias do
município.
- Total de beneficiários do Bolsa Família – 9.560 pessoas.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Assistência Farmacêutica (AF) reúne um conjunto de ações voltadas à
promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso
aos medicamentos e uso racional. No âmbito municipal, tais ações consistem
na seleção de medicamentos, programação, aquisição, distribuição e avaliação
de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da
melhoria da qualidade de vida da população. A AF tem ações compartilhadas
entre as três esferas de Governo.
As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS na área de AF, em
relação aos medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico, Estratégico
e Especializado. (Portaria GM/MS nº 204/2007).

83

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)
Financiado pelas três esferas de gestão e gerenciado pela esfera municipal,
este componente destina-se à aquisição dos medicamentos no âmbito da atenção
básica em saúde, com base em valores per capita. As Comissões
IntergestoresBipartite (CIB) de cada estado estabelecem o mecanismo de
operacionalização desta sistemática, respeitando a aplicação mínima dos seguintes
valores monetários/habitante/ano: R$ 5,10 pela União; R$ 2,36 pelos Estados e R$
2,36 pelos Municípios, conforme estabelecido na Portaria GM/MS nº 1.555/2013.
Os municípios podem adquirir com estes recursos os medicamentos e insumos
relacionados ao CBAF constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente.
Recursos financeiros distintos dos já mencionados são destinados ao
financiamento dos seguintes medicamentos e insumos:
 Contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher: recurso
federal, de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde (MS), que
efetua a distribuição aos estados e estes aos municípios para a
dispensação aos usuários. A distribuição é realizada diretamente pelo
MS aos municípios cuja população seja superior a 500.000 habitantes.
 Insulina Humana NPH 100 UI e Insulina Humana Regular 100 UI:
recurso federal, de aquisição centralizada pelo MS e a distribuição aos
Estados, que por sua vez distribuem aos municípios para efetuarem a
dispensação aos usuários.
A aquisição dos medicamentos e insumos do CBAF em Mato Grosso do Sul é
totalmente descentralizada nos municípios.
O modelo assistencial adotado pelo município é aquele que mantém a
dispensação de medicamentos centralizada numa Farmácia Básica atendendo com
os medicamentos conforme Resolução nº105/SES/MS de 30 de Dezembro de 2013.
No momento são 16 unidades (ESFs) que dispõe destesmedicamentos, distribuídos
no horário em consonância com o funcionamento das ESFs.
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF)
O Ministério da Saúde considera estratégicos todos os medicamentos
utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto
socioeconômico. Esses medicamentos são gerenciados e disponibilizados aos
usuários portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública,
através de Programas Estratégicos que seguem protocolos e normas
estabelecidas. Os medicamentos e imunobiológicos contemplados neste
componente são adquiridos pelo MS e distribuídos a todos os estados,
abrangendo os seguintes programas: DST/AIDS (Antirretrovirais); endemias
focais (malária, leishmaniose, doença de chagas e outras doenças endêmicas);
hanseníase; tuberculose; talidomida para lúpus eritematoso sistêmico, doença do
enxerto x hospedeiro, mieloma múltiplo e síndrome mielodisplásica; doenças
84

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

hematológicas e hemoderivados; prevenção de infecção pelo vírus sincicial
respiratório; influenza e os medicamentos e insumos para o controle do
tabagismo. O Estado adquire, sob a forma de contrapartida, os medicamentos
para tratamento de IST e Infecções Oportunistas do Programa IST/AIDS,
conforme pactuação vigente (Resol. SES nº017 de 24/03/2014). O Estado
adquire, de forma complementar ao Ministério, o medicamento Palivizumabe para
o Tratamento do Vírus Sincicial Respiratório (Resol. SES nº 46 de 30/06/2014). O
Estado adquire, ainda, alguns métodos anticoncepcionais do Programa de
Planejamento Familiar, como endoceptivo anticoncepcional e implante
subdérmico – (Plano Estadual de Planejamento Familiar). No município estes
medicamentos são dispensados no Núcleo Regional de Saúde.
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF),
regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1.554/2013, atualizada pela Portaria GM/MS
nº 1.996/2013, é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS cujo
objetivo é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em todas as
fases evolutivas das patologias contempladas, em nível ambulatorial.
As linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT), publicados pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de
estabelecer os critérios de diagnóstico de cada patologia, de inclusão e exclusão ao
tratamento, os medicamentos e esquemas terapêuticos, bem como mecanismos de
monitoramento e avaliação. Os referidos medicamentos estão divididos em três
grupos com características, responsabilidades e formas de organização distintas.
O Grupo 1 é aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade
exclusiva da União. Engloba os medicamentos indicados para doenças mais
complexas, para os casos de refratariedade ou intolerância à 1ª e/ou à 2ª linha de
tratamento, medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o
Componente e aqueles incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no
complexo industrial da saúde, sendo dividido em:

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da
Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal,
sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição
e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;
b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante
transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde
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dos Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação,
armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças
contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica; (Alterado pela PRT nº 1996/GM/MS de 11.09.2013);

O Grupo 2é constituído por medicamentos destinados ao tratamento de
doenças de menor complexidade em relação aos elencados no Grupo 1 e nos casos
de refratariedade ou intolerância à 1ª linha de tratamento. A responsabilidade pelo
financiamento, aquisição, distribuição e dispensação é das Secretarias Estaduais de
Saúde.
O Grupo 3é formado por medicamentos considerados como a 1ª linha de
cuidado para o tratamento das doenças contempladas neste Componente. A
responsabilidade pelo financiamento é tripartite, sendo a aquisição e dispensação
executadas pelos municípios, estando regulamentado atualmente pela Portaria
GM/MS nº 1.555/2013. São os medicamentos do Componente Básico.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
A Vigilância em Saúde é dividida em grandes eixos: Epidemiológica,
Sanitária e Ambiental, Saúde do Trabalhador e Controle de Zoonoses
Vigilância Epidemiológica
A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica – CVE tambémcoordenação
componente do eixo das vigilâncias, tem como objetivo:coordenar a elaboração e a
execução da Política Municipal de VigilânciaEpidemiológica, propor normas para o
planejamento e execução das ações deVigilância Epidemiológica em conformidade
com as diretrizes dos SUS. Alémdas ações de Imunização, Estatísticas vitais e
Verificação de óbito comarticulação com órgãos das diferentes esferas
governamentais e organizaçõesnão governamentais que atuam na área da vigilância
epidemiológica, comvistas a integração das ações educativas e preventivas como
forma desensibilizar a população sobre as questões relacionadas à prevenção
dedoenças transmissíveis e não transmissíveis.
Conta com os Serviços: Vigilância Epidemiológica das Doenças
Transmissíveis, Vigilância Epidemiológica das Doenças Não Transmissíveis, de
Imunização, de Estatísticas Vitais em Saúde, Serviço de Verificação de Óbitos.
Perfil de Mortalidade
Mortalidade Geral
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49: Total de Óbito, por Faixa Etária 2013-2014-2015-2016
Faixa Etária

Ano

< 01 01-04

2013

15

2014

05-14 15-24 25-34

35-44

45-54 55-64

65-74

75 e+

Ign

Total

01

05

07

20

16

48

59

81

174

15

441

19

-

01

13

23

28

28

67

79

185

18

461

2015

15

01

04

07

13

22

43

82

84

190

19

480

2016

06

-

-

04

13

20

44

71

90

234

11

493

Fonte: SIM/SES
Observa se que houve um aumento de 52 números de óbitos em 2016 em relação
ao ano de 2013, porém houve um decréscimo de óbitos anuais de ano subsequente
em relação aoano anterior.

Tabela 50: Principais Causas de Òbito, por Faixa Etária no Ano de 2016

Ordem

Causa (CID10)

Faixa Etária
< 01

15-24 25-34 35-44

45-54

55-64

65-74

75 e+

Ign

Total

1ª

I21 Infarto agudo
do miocardio

-

-

-

2

2

9

12

27

-

52

2ª

18 Pneumonia
p/microorg NE

-

-

1

1

2

3

6

16

-

29

I67 Outr. Doenc.
Cerebrovasculares

-

-

-

-

1

2

9

-

12

-

-

-

1

-

3

7

-

11

3ª

4ª

I11 Doenc.
Cardiaca
Hipertensiva

-
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-

-

-

-

3

2

6

-

11

5ª

J44 Outr. Doenc.
Pulmonares
Obstrutivas
Crônicas

-

1

-

1

3

2

3

-

10

6ª

E11
Diabetes
mellitus
naoinsulinodependemte

7ª

N39 Outrtranst do
trato urinario

-

-

-

-

-

-

7

-

7

8ª

K70
Doencalcoolica do figado

-

1

1

3

2

-

-

-

7

9ª

50 Insufcardiaca

-

-

-

-

-

-

2

5

-

7

10ª

I25
Doencisquemicacr
onica do coracao

-

-

-

-

-

1

1

5

-

7

11ª

Outros

6

4

10

16

35

49

60

149

11

340

Fonte: SIM/SES

A somatória dos 10 primeiras causas de óbitos no ano de 2016 corresponde
a 45% de todos os óbitos sendo que a primeira causa, infarto agudo do miocárdio,
representa 15,3%.
A faixa de idade maior de 75 anos ficou com maior número de óbitos sendo
149 no total da faixa o que corresponde a 43,9% do total de óbitos.
Mortalidade infantil
Tabela 51: Comparativo de Mortalidade Infantil no Quadriênio
Faixa Etária
Anos
2013
2014
2015
0 a 6 dias
07
10
08

2016
03

7dias a 27 dias

02

01

01

01

28 dias a < de 1 ano

06

04

06

02

Total

15

15

15

06
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Houve uma diminuição do óbito infantil nas faixas etárias de 0 a 6 dias a menor de
um ano de 15 nos anos 2013, 2014 e 2015 para 06 no ano de 2016.
Perfil de Morbidade Ambulatorial
Tabela 52: Demonstrativo de Casos Notificados de Doenças e Agravos - SINAN
no Quadriênio

Doenças e Agravos
Acidente
Animais
Peçonhentos
Acidente
c
Exposição
àmaterial biológico
Acidente Grave
AIDS Adulto
AIDS Criança
Atend. Antirrabico Humano
Candidiase
Condiloma Acuminado
Conjuntivite
não
especificada
Coqueluche
Doença
por
Citomegalovirus
Doença de Lyme
Doença aguda pelo vírus
Zika
Febre Chikungunya
Febre Maculosa
Gestante HIV
Hanseníase
Hantavirose
Hepatites Virais
Herpes Genital
Infecção Gonocócica
Leishmaniose Visceral
Leptospirose
Malária
Meningite-outras
meningites
Outras infecções causadas
por Clamídias
HTLV
SifilisCongenita
Sifilis em Gestante

ANOS
2015

2013

2014

25

20

36

26

9

9

14

02

51

93

73

26

118
04
14
06

150
11
02

147
09
05

142
11
-

02
02

20
01

02
01

04
-

-

-

02

03
05

05
15
05
04
11
02
05

02
02
14
03
04
21
02
02

49
01
29
18
01
07
24
01
01
05

13
01
01
06
01
02
01
02
20
01
02

11

15

03

02

05
32

02
11
47

06
24

02
08
34

2016
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Sifilis não especificada
Tétano Acidental
Toxoplasmose
Tricomoniase
Tuberculose
Varicela
Violencia
Interpessoal/Autoprovocada
Fonte: SINAN

38
08
31
11
33
21

25
01
01
10
09
14
65

52
04
20
16
13
39

39
10
17
08
90

Doenças Diarreicas Agudas
Tabela 53: Comparativo Doenças Diarreicas Agudas
Faixa Etária
2013
2014
2015
<1 ano
68
36
44
1a4
236
128
179
5a9
105
105
221
10 ou+
612
326
515
Ignorado
15
09
04
Total
1036
604
963

2016
38
98
82
520
0
738

Tabela 54: Comparativo de condutas frente as notificações de diarréia
Plano
de
2013
2014
2015
2016
tratamento
A
553
312
436
339
B
220
10
41
08
C
359
277
486
366
Ignorado
04
05
0
25
Total
1036
604
963
738
Fonte: Núcleo de Vigilância em Saúde
Vigilância Sanitária e Ambiental
Vigilância sanitária é definida como o conjunto de ações capazes de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas
todas as etapas e processos, da produção ao consumo, e o controle da prestação
de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde, observando-se
as regras operacionais do Ministério da Saúde.
A legislação que ampara as atividades da Vigilância Sanitária é o Código
Sanitário e Saúde Ambiental no Município de Aquidauana estabelecido por meio da
Lei Complementar nº 042/2014, Publicado na Edição Nº 036 de 12 de março de
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2014. Do Código Sanitário do Estado de Mato Grosso do Sul Lei nº 1293 de 21 de
setembro de 1992.
O Setor de Vigilância Sanitária Possui 05 equipes área de atuação, sendo;
Serviço de Alimentação, Comércio de Alimentos, Estabelecimentos de Saúde,
Serviço de atividades de interesse a saúde, Serviços Farmacêuticos, Inspeção em
estabelecimento de interesse a saúde ambiental e atendimento de denuncias e
reclamações provenientes de saneamento e ambiental.
Possuem 03 Fiscais de Nível superior, 03 Técnicos de Vigilância, 03
Agentes de Vigilância, 01 Agente Administrativo e 01 Serviços Gerais, sendo estes
com formações nas áreas de; Veterinária, Farmácia, Biologia, Enfermeiro, Técnico
de Segurança do Trabalho e Técnicos de Vigilância Sanitária.
No ano de 2016, o Departamento de Vigilância Sanitária de Aquidauana atendeu
232 reclamações e demandas recebidas por telefone, e-mail e pessoalmente.
Foram realizadas 783 inspeções e 215 reinspeções em estabelecimentos de saúde
e de interesse à saúde e foram expedidos ao todo 744 alvarás sanitários.
Entende-se a Vigilância Ambiental como o conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na
saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção
e controle dos riscos e das doenças ou agravos, em especial as relativas a vetores,
reservatórios e hospedeiros, animais peçonhentos, qualidade da água destinada ao
consumo humano, qualidade do ar, contaminantes ambientais, desastres naturais e
acidentes com produtos perigosos.

Vigilância em Saúde do Trabalhador
A Saúde do Trabalhador é uma atribuição da Saúde Pública que prevê
o estudo, a prevenção, a assistência e a vigilância aos agravos à saúde
relacionados ao trabalho. A execução de suas ações é de competência do
Sistema único de Saúde (SUS).
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET) tem
como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente
pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, através
de uma rede informatizada, para apoiar o processo de investigação e dar
subsídios à análise das informações de vigilância epidemiológica das doenças
de notificação compulsória.
Os agravos de saúde do trabalhador de notificações compulsória estão
descritos em Portaria.
Série Histórica dos agravos relacionados à Saúde do Trabalhador residentes
em Aquidauana de 2013 a 2016.
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Agravos
2013
Acidente de Trabalho Grave - ATG
51
Acidente de Trabalho com Exposição a 9
Material Biológico - ATMB
Acidente por Animais Peçonhentos
0
Doenças Relacionadas ao Trabalho - 3
LER/DORT
Intoxicação Exógena
0
Dermatoses Ocupacionais - DERMA OCUP.
0
Doenças Relacionadas ao Trabalho - PAIR
2
Câncer Relacionado ao Trabalho - CA OCUP.
0
Pneumoconioses
0
Transtornos
Mentais
Relacionados
ao 1
Trabalho - TM
Total
66
Fonte; Setor de Vigilância em Saúde/GESAU

Ano
2014
93
9

2015
73
14

2016
26
2

0
22

2
29

0
19

3
0
6
0
0
13

1
0
13
0
0
3

0
0
0
0
0
0

146

135

47

Controle de Vetores
Dengue e Leishmaniose
No ano de 2016 o setor realizou 105.423 visitas aos domicílios para o
controle da dengue e leishmaniose. Havendo um total de 21.429 imóveis
(Residências, comércio, igrejas, terrenos, etc.). Dos imóveis visitados 94,2%
Receberamborrifação contra leishmaniose duas vezes no ano nos períodos de
Janeiro a Abril e Setembro a Dezembro conforme pactuação com a Secretaria
Estadual de Saúde.

Ações

Ano
2013
121.176
0,88%
1317

2014
121.734
0,95%
68

Imóveis visitados
Índice de infestação
Casos de dengue notificados
Cães eutanasiados
Casos
humanos
04
08
leishmaniose
Fonte: Setor de Controle de Zoonose da GESAU

2015
97.037
0,78%
140
690
20

2016
105.423
0,56%
162
481
18

O Bloqueio contra a dengue é realizado conforme a notificação de casos
independente da confirmação sendo borrifados o quarteirão da notificação e de 8 ao
redor deste sendo uma média de 9 quarteirões.
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O Índice de infestação é a porcentagem de imóveis positivos para larvas de
Aedes aegypt com relação ao total de imóveis existentes ela reflete a positividade de
imóveis de uma determinada área.
A Organização Mundial da Saúde – OMS recomenda que este índice
permaneça abaixo de 1%. Isoladamente o índice não possui relevância é necessário
para tanto que outros dados sejam considerados como circulação viral, número de
casos notificados, pluviosidade, manejo ambiental entre outros. No ano de 2016 o
índice no município foi de 0,56%, ocorrendo um aumento em 2014 e depois nos
anos seguintes ocorreu uma diminuição na incidência.Isso é atribuído ao trabalho de
campo realizado através debusca ativa de novos casos suspeitos, bloqueio com
borrifação com bombacostal e aplicação de inseticida (UBV) pesado, controle
mecânico com retiradasde depósitos dos terrenos baldios, residências e comércios,
com tratamentofocal e educação em saúde, com participação dos Agente de
Controle deEndemias (ACE), Agente de Saúde Pública (ASP) e Agente Comunitário
deSaúde (ACS), nas áreas com maior número de notificações.
Portanto para que possamos manter controlados esses casos de dengue é
importante o nível da educação ambiental e sanitária da população.
A Leishmaniose Visceral é um dos maiores problemas de Saúde
Públicaenfrentados em Aquidauana, pois desde sua introdução no município,
comprimeiros casos autóctones, sua incidência se manteve elevada, com altas taxas
de letalidade, sendo alvo de ininterruptas ações no intuito de controlar a doença,
tendo se mostrado de muito difícil controle.
O processo de trabalho do setor de Leishmaniose é realizado da seguinte
forma:
1º.quadrimestre: borrifação dos bairros pactuados com a Secretaria Estadual de
Saúde conforme notificações durante o ano, para este trabalho a Secretaria
Estadual de Saúde fornece o inseticida alfacipermetrina assim como as bombas de
aspersão manual e costal motorizada;
2º.quadrimestre: inquérito canino nos bairros pactuados para borrifação, equipe
também apoia a Vigilância Sanitária na vacina anti-rábica;
3º. quadrimestre: borrifação conforme notificações e bairros pactuados.
Observação: equipe também trabalha no bloqueio químico quando há notificações
de dengue, zika e chikungunya.
Tabela 55: Comparativo Anual de Casos Notificados, Confirmados e Obitos Dengue
Ano
Notificado
2013
1.315
2014
73
2015
140
2016
162
Fonte: Setor de Vetores/ Gesau

Confirmado
1.265
20
22
20

Óbitos
O2
-
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Tabela 56: Comparativo Anual de Casos Notificados, Confirmados e Obitos –
Leishamaniose
Ano
Notificado
2013
11
2014
18
2015
14
2016
09
Fonte: Setor de Vetores/ Gesau

Confirmado
07
08
04
03

Óbitos
01
-

Doenças deCHAGAS
No momento não ha pactuação do Estado para o nosso município. São feitas
inspeções em residências por agentes de endemias, em caso de ocorrência do
vetor.
Observação: há um projeto deste setor para formar a equipe, havendo contrapartida
da Secretaria Estadual de Saúde fornecendo transporte e inseticidas.
Diante deste quadro e da análise de nossas fragilidades e capacidade de
resposta, estratégias de intervenção foram estabelecidas, buscando o fortalecimento
da intersetorialidade e da integração de ações, aliadas á participação ativa da
população nas atividades de prevenção e controle.
Em 08 de novembro de 2016, de acordo com o decreto municipal nº
122/GAB/2016, foi implantado o Comitê Gestor IntersetorialdeControle da Dengue,
sendo que a primeira providência adotada foi à elaboração e atualização do Plano
de Contingência para o Controle da Dengue, na perspectiva de orientar e agilizar a
tomada de decisão e a viabilização de uma ação integrada entre a Secretaria de
Saúde, Secretarias e órgãos públicos afins, Ministério Público, Instituições de
Ensino, Conselho Municipal de Saúde e hospitais. No plano de contingência as
ações foram divididas por componentes, no sentido de facilitar a identificação de
ações indispensáveis ao alcance dos resultados, passando pelo controle do vetor,
ações de educação, comunicação e mobilização, vigilância epidemiológica e
assistência ao paciente.

Rede de Saúde Municipal de Aquidauana
A Rede de Saúde Municipal de Aquidauana tem na Atenção Primária a
Saúde, 16 (dezesseis) Unidades Estratégias de Saúde da Família (ESF) que atuam
no modelo tradicional, das quais 03 (três) localizam-se em zona rural; contando com
15 (quinze) equipes mínimas completas conforme a portaria nº 2488. Conta com o
apoio de 01 Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), 01 farmácia básica
municipal e 03 academias da saúde, sendo 02 academias do programa e 01
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academia da terceira idade (ATI), além de várias academias no município vinculadas
ao processo de trabalho das ESFs.
Enfocando os serviços de saúde bucal é importante considerar que
todas as unidades de saúde oferecem atenção odontológica.
Na Atenção as Urgências, conta com01 (um) Unidade de Pronto Socorro,
01(um) Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)e o SAMU.
A Atenção as Especialidades dispõe de equipe multidisciplinar e serviçosde
exames diagnósticos e por imagem. A rede própria é composta por serviçosde
radiologia e imagens, sendo, 1 serviço de Ultrassonografia convencional;
01ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO;02serviçosde radiologia, 01serviço de tomografia
computadorizada e 01 serviço demamografia, o qual encontra se desativado no
momento.
As unidades especializadas compreendem: 01 Centro deEspecialidades
Médicas (CEM); 01 Centro de Atendimento à Mulher; 01 Centro de Reabilitação; 01
CAPS II;01 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO II), 01 centro de serviço
de atendimento especializado em DST/AIDS(SAE) e ambulatórios especializados
(angiologia, oftalmologia, cardiologia, otorrinolaringologia; neurologia; dermatologia;
urologia; gastroenterologia . Contamos também com 01 laboratório municipal.A rede
hospitalar própria, conta com 02 hospitais públicos e 01 hospital privado, que realiza
a assistência ao parto; curetagens; consultas médicas em gestantes e puerperal;
atividades educativas; cirurgias gerais; internações eencaminhamentos para Teste
do pezinho e Teste da orelhinha. Se necessário os pacientes são referenciados para
Campo Grande
Tabela 57: Estabelecimentos e tipo de prestador - Aquidauana
Tipo de Estabelecimento
Público Privado Total
Academia da Saúde (Ao ar livre)
05
05
Academia da Saúde (Programa)
03
03
Consultórios Odontológicos
16
20
Consultórios Médicos
16
Central de Regulação Médica
01
01
Centro de Atenção psicossocial (CAPS)
01
01
Centro de Atenção Hematológica
01
01
Centro de Especialidades Medicas
01
01
Centro de Especialidade Odontológica
01
01
Centro de Reabilitação
01
01
Clínica Especializada
Hospital Geral
01
02
03
Unidades de Estratégias de Saúde da
16
16
Família
Laboratório
01
05
06
Unidade de vigilância em saúde
01
01
Unidade de atenção à saúde indígena
10
10
Pronto socorro geral
01
01
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Unidade móvel de nível pré-hospitalar
01
01
urgência/emergência
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do
Brasil – CNES
Gerência Municipal de Saúde e Saneamento
MÉDIA COMPLEXIDADE
Assistência Laboratorial
O município conta apenas com um laboratório da rede própria pararealizar
exames de Hematologia, Bioquímica, Imunologia, Microbiologia,Parasitologia,
Urinálise,Baciloscopia.Quando necessário a Gesaucomprao serviço de laboratórios
especializados como IPED/APAE ou se necessário enviapara o Lacen.
De acordo com a tabela abaixo, observa se que no ano de 2015 houve um
crescimento na busca de exames ao laboratório, mas em 2016 houve um
decréscimo de exames realizados no mesmo local.
Tabela 58: Número de Exames Realizados no Laboratório Municipal
Ano

2014

2015

Total
71.944
74.962
Fonte: Planejamento em Saúde/GESAU

2016
65.940

Serviço de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU
O Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Estado de Mato
Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de MS e o Município de
Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana, para, em
parceria, realizarem a operacionalização do SAMU 192 Estadual, tem como objetivo
a implantação e operacionalização do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência/SAMU 192 Estadual no município de Aquidauana e Anastácio.
A base descentralizada do SAMU 192 Aquidauana/Anastácio-MS iniciou suas
atividades em 12 de novembro de 2012 em parceria com o Corpo de Bombeiros
Militar (CBM), regulada pela Central de Regulação de Urgências do SAMU 192
Estadual. Foi habilitado por meio da Portaria nº 196/GM/MS de 08 de Fevereiro de
2013 e instituído formalmente no âmbito deste município pelo Decreto Municipal nº
033/2014 de 25 de Março de 2014.
Considerando o Plano Diretor de Regionalização (PDR) de Mato Grosso do
Sul definido pelaResolução nº. 04/SES/MS de 12 de dezembro de 2013,podemos
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afirmar que o SAMU 192 em Aquidauana oferece atendimento a 69.984 cidadãos,
residentes dos municípios de Anastácio (24.041 habitantes) e Aquidauana (45.943
habitantes).
O SAMU 192 tem como finalidade ampliar a Rede de Atenção às Urgências e
Emergências, no âmbito municipal. Está caracterizado como Unidade Móvel de nível
pré-hospitalar na Área de Urgência/Emergência e visa atender a população em
casos de urgências com equipes de profissionais de saúde e não oriundos da saúde,
na área de abrangência dos municípios de Aquidauana e Anastácio.
As ocorrências atendidas pelo SAMU 192 podem ser de natureza clínica,
cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, ou outras, desde que se
caracterize “urgência”. Oatendimento é realizado em qualquer lugar (residências,
locais de trabalho e vias públicas) dentro de sua área de abrangência: Aquidauana e
Anastácio.
O SAMU funciona por meio da solicitação telefônica gratuita 192, o SAMU
192 inicia seu atendimento na Central de Regulação de Urgências, que funciona 24
horas nos 7 dias da semana, incluindo finais de semana e feriados.
A ligação é atendida por técnicos que coletam os primeiros dados da
ocorrência e transferem o telefonema para o médico regulador. Este faz o
diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo instante, fornecendo
orientações ao solicitante (pessoa que fez a chamada).
O médico regulador classifica a existência e o grau de urgência, despachando
ou não a viatura. Neste último caso, o médico regulador pode orientar a pessoa a
procurar um posto de saúde ou solicitar o apoio da ambulância sanitária.
A base descentralizada SAMU 192 Estadual em Aquidauana está centrada no
Hospital Regional Dr Estácio Muniz, conta com uma Unidade de Suporte Básico
(USB), que é uma viatura que deve ser tripulada por 1 técnico de enfermagem e 1
motorista socorrista. Atua com uma equipe de 08 servidores, entre 01 enfermeira
coordenadora, 06 técnicos de enfermagem, 01 reserva técnica de enfermagem,03
motoristas, com 01viatura funcionando 24horas por dia. Em algumas ocasiões,
apoios podem ser solicitados, como Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar,
Polícia Ambiental, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, entre outros. Para que,
em conjunto com o SAMU 192, haja acessibilidade equânime do atendimento e
segurança ao paciente e à equipe
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Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD
A atenção à saúde abrange dois modelos: o hospitalar e o domiciliar, sendo
este último denominado de atenção domiciliar à saúde. O modelo domiciliar
(re)surge em função das diversas alterações que a sociedade brasileira sofreu no
decorrer dos anos como um modelo para o desenvolvimento de mudanças sociais e
no sistema de saúde (LACERDA et. Al, 2006).
Este modelo de atenção à saúde tem sido amplamente difundido no mundo e
tem como pontos fundamentais o cliente, a família, o contexto domiciliar, o cuidador
e a equipe multiprofissional (LACERDA et. Al, 2006).
A atenção domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde substitutiva ou
complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de
promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em
domicílio, com garantia da continuidade de cuidados e integrada às redes de
atenção (BRASIL, 2012). Observando esses aspectos é que o município de
Aquidauana iniciou em março de 2017 adesão ao Serviço de Atenção Domiciliar SAD visando uma maior atenção a população municipal para integrar a atenção
domiciliar com os outros pontos de atenção à saúde do sistema com o intuito de
humanizar e garantir um tratamento e recuperação com maior qualidade e conforto
ao paciente. Composta por uma equipe de Medico, Enfermeiro, técnicos de
Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionista e Assistente Social.
Centro Atendimento Psicossocial – CAPS
A luta antimanicomial no Brasil iniciou em fins da década de 70, interrogando
as formas do trato com a loucura. Na verdade esse movimento social questionava e
ainda questiona o não tratamento, em que as pessoas à mercê da instituição
psiquiatra asilar, muitas vezes por uma vida inteira. Essa luta emblemática no solo
da saúde mental nos convoca a pensar o sujeito de outra forma. Outra forma de
constituição biopsicossocial consiste em levar em consideração não somente a
consideração orgânica, mas o sujeito como produto também do seu contexto
histórico e subjetivo sócio-familiar, demandante de outra forma de tratamento, fora
da clausula dos muros dos manicômios.
No entanto, esse processo não é simples. A disinstitucionalização da loucura
é uma tarefa complexa, pois não basta mudar a estrutura de vida e de tratamento do
louco, desospitalizando. É necessário ir muito além, o que inclui a maneira que como
cada profissional se relaciona com a loucura, como a sociedade rompera com o
estigma perpetuado por séculos como o louco era visto estritamente como alguém
que trazia perigo para o bem estar das pessoas, como a família conviverá com seu
familiar que antes ¨podia¨ ser esquecido dentro dos hospitais psiquiátricos por uma
vida inteira.
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Em Aquidauana, foi criado em 03 de maio de 2005 para atender o público de
sua micro região que é composta pelas cidades de Aquidauana, Anastácio, Miranda,
Dois Irmãos do Buriti e Nioaque, Bodoquena. Atualmente o CAPS II atua em 3 tipos
de atendimento sendo estes a modalidade Semi-intensivos que atende cerca de 80
pacientes que comparecem a unidade pelo menos 2 vezes por semana, os
Intensivos são cerca de 50 pacientes que comparecem de segunda a sexta das
7:00h ate as 17:00 na unidade e participam de todas as atividades realizadas, já os
não-intensivos são cerca de 300 paciente que comparecem ao CAPS apenas nos
dias de consulta medica ou em dias de atendimento psicoterápico. Atualmente o
CAPS II está com cerca de 25 pacientes que ainda não tem diagnostico fechado e
nem plano terapêuticos esses comparecem uma vez por semana a consulta com a
medica psiquiátrica. A porta de entrada para o CAPS é via encaminhamento das
Estratégias deSaúdeda Família (ESFs) ou do Pronto Socorro.
A equipe de trabalho do CAPS é composta por: Assistente Social; Educador
Físico; Enfermeiro; Medica Psiquiátrica; Psicóloga; Terapeuta Ocupacional;
Cozinheira; Auxiliar de Cozinha; Recepcionista; Agente Administrativo; Técnica de
Enfermagem e Oficineiras, todos trabalham em conjunto para contribuir com o bemestar dos usuários do CAPS II.
Centro de Especialidades Médicas (CEM)
É referência para as Unidades de Saúde e para os municípios de nossa
microrregião de serviços especializados de assistência à saúde visando à
integralidade de atenção, tendo como finalidade a assistência ambulatorial
especializada. Promove assistência especializada por meio de equipe
multiprofissional, de acordo com a necessidade do paciente nas diferentes
especialidades que oferta como cardiologia, ortopedia, urologia, oftalmologia,
cirurgia geral/pequena cirurgia, entre outras.
Centro de Referência á Saúde da Mulher
Abrange serviços ambulatoriais que oferecem atenção especializada em
patologias que envolvem a saúde da mulher como ginecologia, obstetrícia de alto
risco, mastologia e outros.
Centro de Reabilitação
Presta assistência à saúde a população que necessita de serviços de
reabilitação, com o objetivo de atingir o maior nível de independência funcional e
física dos pacientes. O atendimento é realizado por equipe multidisciplinar de acordo
com cada caso. Abrange os serviços em fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia,
nutricionista, terapia ocupacional e assistência social.

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
O tratamento oferecido nos Centros de Especialidades Odontológicas é uma
continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção básica pelas equipes de
saúde bucal. Abrange serviços que oferecem atenção especializada em odontologia
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comodiagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca,
periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros,endodontia,
atendimento a portadores de necessidades especiais entre outros. Nosso município
é cadastrado como CEO tipo II, tendo disponíveis seis cadeiras odontológicas para
atendimentos especializados.
Os agendamentos para as especialidades são realizados através do sistema de
regulação de vagas (SISREG) via unidade de saúde.
Serviço De Atendimento Especializado em DST/AIDS – SAE
A construção do Sistema Único de Saúde pressupõe um esforço permanente
na afirmação de seus princípios e na ampliação das redes solidárias institucionais
com a sociedade organizada. Emnosso município, mais precisamente na Gerência
Municipal de Saúde, possuímos 01 SAE (Serviço Atendimento Especializado
DST/HIV/AIDS e HEPATITES VIRAIS).
No momento no Serviço Especializado do Programa Municipal de
DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, contamos com equipe multiprofissional; sendo 01
Infectologista, 01 Odontólogo, 02 Clínicos Gerais, 01 Assistente Social, 01
Enfermeiro, 02 Psicólogas, 02 Técnicos de Enfermagem, 02 Administrativos.
Estamos com 160 pacientes HIV/AIDS cadastradose destes, 140 fazem uso
de ARV, sendo 56 masculino , 64 feminino e 01 criança.
No ano de 2017, serão desenvolvidas ações nas áreas curativas às DST´s, de
Tratamento e Preventiva, incluindo instalação imediata do Centro de Testagem
Rápida - CTA.
No seu processo de trabalho, o serviço realiza ações de prevenção com a
participação emEventos Pontuais programados pelo município; bem como
planejadas por nossa Unidade, envolvendo datas pontuais, referente à nossa
especialidade (Hepatites Virais, Sífilis, HIV e AIDS). Comoeventospontuais, temos:
Carnaval, Exposição Agropecuária, Feira Municipal, Festas de Clube de Laço,
Carnaval Fora de época -Micárana e Festa da Farinha no município de Anastácio e
outras.
Haverá também, atividades nas escolas da rede Estadual, Municipal e
Particular; bem como empresas e instituições (Exército Brasileiro, Polícia Militar,
Bombeiro, Frigoríficos e outras) dos municípiosde Aquidauana e Anastácio. Serão
realizadas parcerias com as outras Gerências, quando houver necessidade de
Educação, Conscientização e Prevenção da população. No tocante a
sorologiaparaHIV, o trabalho já executado, terá continuidade, principalmente com a
implantação imediata do CTA. Ou seja, a busca de casos novos será feita através de
Testagem Rápida para Diagnósticonas Estratégias de Saúde da Família e em nossa
unidade. Cabe enfatizar, que o número de pessoas sem saber o seu estado
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sorológico, ainda é muito grande, possibilitandoassim, a Disseminação do HIV na
população geral, conforme evidências epidemiológicas nos estados e municípios.
Serão executadas coletas dos exames de CD4, CD8 e Carga Viral
pelo laboratório Municipal, dos usuários em acompanhamento, oferecendo
atendimento mais equitativo, universal e humanizado.
Tabela 59: Casos Novos Notificados de AIDS , residentes em Aquidauana e na
Micro Região
Ano
Agravos
2016
Maio/2017
AIDS
14
10
Fonte: Serviço de Atendimento Especializado/ Gesau
Considerando os casos novos notificados até maio de 2017, sabe se que a
faixa etária destes fica de 15 a 64 anos, sendo maior proporção na faixa etária de 20
a 34 anos, assim como em relação a categoria de exposição é mais evidente em
homossexual e heterossexual.
Em relação ao número de óbitos, sabe se que em 2016 ocorreu 2 óbitos
masculinos e até maio de 2017 ocorreu 1 óbito feminino.

Rede Hospitalar
O município de Aquidauana considerado polo de referencia da micro região
formada por 6 municípios, com uma população de 121 mil habitantes
aproximadamente possui 3 hospitais, sendo 2 de natureza pública e 1 privado.
Hospital Regional “Dr Estácio Muniz” conta com 228 funcionários, 82 leitos, em torno
de 372 atendimentos de internação mediante ( Autorização de Internação Hospitalar)
AIH mensais; ainda 01 Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tipo II com 10 leitos; 01
unidade de isolamento com 04 leitos e 01 unidade intermediária neonatal com 04
leitos. Anexo ao hospital encontra se a unidade de Hemodiálise com 16 cadeiras,
atendendo 95 pacientes de hemodiálise em 3 turnos. A equipe médica é formada por
48 médicos: 19 clínicos gerais, 03 ortopedistas, 05 obstetras, 04 cirurgiões, 04
pediatras, 01 nefrologista, 02 anestesistas, 01 cardiologista e 09 plantonistas da
Unidade de Terapia Intensiva.
Hospital Joaquim Correa de Albuquerque conta com 47 funcionários, 42 leitos, em
torno de 121 atendimentos de internação mediante ( Autorização de Internação
Hospitalar) AIH mensais, ainda possui 01laboratório clínico, 01 setor de radiologia.
A equipe médica é formada por 6 médicos: 02 cardiologista, 02 cirurgião, 01
anestesista e 01 clínico geral.
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Hospital CASSEMS conta com vários funcionários,23 leitos, em torno de 101
atendimentos de internação mensal, ainda oferta consultas nas seguintes
especialidades: Clinica Medica, Angiologia, Dermatologia, Fonoaudiologia,
Ginecologia / Obstetrícia, Gastrenterologia, Mastologia, Neurologia clinica´,
Nutrição, Nefrologia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia,
Pediatria, Psiquiatria, Psiquiatria, Psicologia, Urologia. Além das internaçõese
consultas o hospital oferece:
Clínica, Cirurgia Ginecológica e Obstetrícia. Cirurgia Geral de pequeno e médio
porte, Cirurgia por vídeo e Cirurgia Vascular.

ALTA COMPLEXIDADE
Hemodiálise
No município existem 16 máquinas de diálise sendo 14 disponibilizadas no
Hospital Regional Doutor Estácio Muniz no serviço de Hemodiálise tendo
capacidade para atender 84 pacientes/mês e uma máquina de reserva atendendo à
RDC nº154 de 15/06/2004, além de possuir uma máquina
na UTI.
Unidade de Tratamento Intensiva – UTI
A UTI disponibilizada no município fica localizada junto ao Hospital Regional
Doutor Estácio Muniz e esta possui 10 leitos.
CENTRAL DE TRANSPORTE E AMBULÂNCIAS
A Central de Transporte e Ambulâncias é a unidade responsável pela
remoção de pacientes agendados previamente para procedimentos diversos em
Unidades de Pronto Socorro, Hemodiálise, Unidades de Saúde Básicas
(ESFs)eEspecializada (CEM, CEO e outras), da rede SUS municipal; hospitais,
laboratórios de análises clínicas e instituições e entidades de saúde conveniadas e
contratadas; apoio a eventos culturais, viagens e transporte para pacientes do
Tratamento Fora do Domicílio (TFD).
A Central de Transporte e Ambulâncias conta com frota de 14 veículos e um
micro ônibus locada para transporte de pacientes para Campo Grande.
O atendimento se dá de segunda a sexta feira das 06:00 às 17:00 horas, e
inclusive plantões incluindo final de semana e nos feriados.
O município possui:
1 ambulância UTI;
1 Ambulância de pátio,
9 motos, sendo que apenas 1 esta em uso,
2 carros de passeio em uso,
1 caminhonete da Saúde do trabalhador
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RECURSOS HUMANOS
Tabela 60: Comparativo do Número de Recursos Humanos por Nível de
Escolaridade
Nível de escolaridade
Fundamental
Médio
Superior
2014
143
259
175
2015
127
266
135
2016
98
253
132
Fonte: Setor de Recursos Humanos/GESAU
Ano

Total
577
528
483

Observa se seguindo a série histórica que houve uma diminuição no número de
profissionais que trabalham na saúde do município de 2014 para 2016, sendo que o
nívelde escolaridade que mais sofreu um decréscimo foi o fundamental seguido do
nível superior.

Tabela 61: Demonstrativo Discriminado dos Recursos Humanos da GESAU 2016
Nível Fundamental
Profissional
ACS
ACE
Motorista
Agente de Vigilância Sanitária
Auxiliar
Auxiliar de Cons Dentário
Trabalhador Braçal
Auxiliar de Serviços Gerais

Total
108
38
21
02
10
12
04
40

Nível Médio
Profissional
Administrativos
Técnicos
Visitador Sanitário

Total
58
44
03
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Nível Superior
Profissional
Gerente de Saúde
Superintendente de Saúde
Médicos de ESF
Médicos Especialistas
Fisioterapeuta
Fonoaudiologo
Nutricionista
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional
Enfermeiros de ESF
Enfermeiros
Farmaceuticos/ Bioquimico
Cirurgião Dentistas de ESF
Cirurgião Dentistas CEO
Biomédico
Assistente Social
Médico Veterinário
Auditor
Diretor de Núcleo
Chefe de Setor
Biomédico
Educador Físico
Médicos de 20:00hs
Chefe de Gabinete

Total
01
01
13
19
07
01
03
07
01
16
12
08
08
10
02
05
03
04
04
02
02
01
05
01

TOTAL477
Fonte: Recursos Humanos/ GESAU
Tabela 62: Número de atestados na GESAU no ano de 2016
Atestados até 15 dias
Atestados de 16 dias ou mais
431
100
Fonte: Recursos Humanos/ GESAU
Observa se que ocorre um número considerável de atestados até 15 dias.

PLANEJAMENTO EM SAÚDE
O Planejamento é uma função estratégica de gestão assegurada pela
Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela PORTARIA Nº 2.135, DE 25 DE
SETEMBRO DE 2013 que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Em junho de 2011 foi publicado o
Decreto 7508 que regulamenta a Lei 8080/90 e dispõe sobre a organização do
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
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articulação Inter federativa. A Assessoria de Planejamento em Saúde foi criada em
2014, está ligada diretamente ao Gabinete do Gerente e é composta por duas
técnicas. Essasprofissionaiscoordena e avalia o processo de planejamento do SUS
no âmbito municipal, em consonância com os outros entes federados e procura
sensibilizar o gestor e gerentes locais para incorporação do planejamento como
instrumento estratégico de gestão do SUS. Os instrumentos básicos de
planejamento são elaborados de forma articulada, integrada e participativa, com a
aplicação das metodologias, dos processos e dos instrumentos do PlanejaSUS
adaptados à realidade local, sendo: Plano Municipal de Saúde (PMS), Programação
Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Gestão (RAG). O Plano de Saúde é o
instrumento básico que, em cada esfera, norteia a definição da Programação Anual
das ações e serviços de saúde prestados, assim como da gestão do SUS. O
Relatório Anual de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados alcançados
e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. Esses
instrumentos são compatíveis com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme dispositivos
constitucionais e legais. Em 2013as profissionais do Planejamento em Saúde
implantou o monitoramento e a avaliação das ações propostas na Programação
Anual de Saúde informando os resultados alcançados ao Gestor e às áreas
técnicas. Adota-se o monitoramento e avaliação como procedimentos de rotina,
demonstrando que este processo deve ser participativo e que são ineficazes as
iniciativas que delegam ao setor de planejamento a sua elaboração, sem o
envolvimento da área técnica. Os profissionais do setor de planejamento atuam
como facilitadores do processo.
Os Relatórios de Gestão, 2013 foi reprovado, 2014 foi aprovado, 2015 e 2016 esta
para apreciação e aguardando parecer do Conselho Municipal de Saúde eo Plano
Municipal de Saúde 2014-2017 elaborado pela Gerencia Municipal de Saúde foi
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em 2014.

CONTROLE SOCIAL
O Conselho Municipal de Saúde – CMS, órgão colegiado de caráter
permanente e deliberativo, integrante da estrutura regimental da Gerencia Municipal
de Saúde, conforme determinação do inciso III do art. 198 da Constituição Federal,
da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e da Lei n° 8.142, de 28 de dezembro
de 1990; instituído pela lei municipal de n° 1691/1998; é composto por
representantes dos prestadores de serviços, dos profissionais de saúde e dos
usuários, cujas decisões, quando consubstanciadas em resoluções, são
homologadas pelo Gestor Municipal de Saúde.
O CMS tem por finalidade atuar na formulação e no controle de execução da
Política Municipal de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas
estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude,
no âmbito dos setores público e privado.
Compete ao conselho Municipal de Saúde:
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I – Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da Política
Municipal de Saúde, na esfera do Governo Municipal, inclusive nos aspectos a
econômicos e financeiros;
II – Estabelecer diretrizes a ser observadas na elaboração dos planos de saúde, em
razão das características epidemiológicas e da organização dos serviços;
III – Aprovar os critérios e os valores para remuneração de serviços e os parâmetros
de cobertura de assistência;
IV – Propor critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais;
V – Acompanhar e controlar a atuação do setor privado da arte a da saúde,
credenciado mediante contrato ou convênio;
VI – Fortalecer a participação e o controle social no SUS.
O Conselho reúne-se mensalmente em reuniões ordinárias e extraordinárias
quando necessário tendo como responsabilidade discutir as questões de saúde no
município, avaliar os gastos em saúde e a qualidade da assistência prestada. Para
organização das pautas e outros encaminhamentos são realizadas
(antecipadamente reuniões nos fóruns dos trabalhadores, usuários e gestão de onde
oriunda as pautas para as reuniões) reuniões prévias com a secretária
administrativa, comissão executiva e a comissão de avaliação e acompanhamento
do Fundo Municipal de Saúde. Além da estrutura oficial do Conselho Municipal de
Saúde está em desenvolvimento o processo de participação popular tem
contribuições efetivas através dos Conselhos regionais e locais de saúde.
A Lei nº 11.852,10 de junho de 2013 alterou a composição do conselho,
eleição entre seus membros para eleger o presidente, sobre a duração do mandato
e reeleição, atribui a constituição de grupos técnicos e comissões para assessorar o
Conselho.
As Comissões Permanentes do CMS são: Comissão de Acompanhamento
da Elaboração e da Execução do Plano Municipal de Saúde, Comissão de
Legislação e Normas; Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução
Orçamentaria e Financeira do Fundo Municipal de Saúde; Comissão de Controle
Social, Avaliação e Fiscalização dos Serviços de Saúde do Município ( próprios,
conveniados e contratados do SUS); Comissão da Saúde do Trabalhador - CIST;
Comissão de Recursos Humanos.
Com objetivo de qualificar a participação popular têm sido promovidos no
município capacitaçãode lideranças comunitárias bem como viabilizado a
participação de representantes em eventos de importância para o desenvolvimento
da participação popular no SUS.
São também realizadas audiências públicas quadrimestral, em cumprimento
da Lei Complementar 141, na Câmara Municipal conforme prazos.
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As Conferências Municipais de Saúde ocorrem a cada 04 anos e tem o
objetivo de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos três níveis de governo (artigo 1º; &1º; lei 8142/90). A última
aconteceu no ano de 2015 e a próxima será no ano de 2018.

AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO
O Sistema Nacional de Auditoria (SNA) foi criado através da Lei 8689, de
1993, onde a regulamentação do SNA no âmbito SUS realizou-se através do
Decreto Federal nº. 1.651, de 1995, cujo art. 2º determina que: “O SNA exercerá as
atividades de controle da execução para verificar a sua conformidade com os
padrões estabelecidos ou detectar situações que exijam maior aprofundamento,
avaliação da estrutura, dos processos aplicados e dos resultados alcançados, para
aferir sua adequação aos critérios e parâmetros exigidos e a auditoria da
regularidade dos procedimentos praticados mediante exame analítico e pericial”.
No artigo 5º do decreto 1.651, de 1995 dispõe sobre as competências dos
componentes do SNA, nas três esferas de governo e o Decreto nº. 5.841, de 13 de
julho de 2006, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) passou a
integrar a estrutura da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, com a
progressiva descentralização das responsabilidades pela execução das ações de
saúde e pelo uso dos recursos financeiros (Brasil, 2008).
O Sistema Municipal de Auditoria foi criado pela LEI Municipal Nº 2.012/2006,
que tem por objetivo Controlar, Avaliar, Regular e auditar os serviços de saúde
prestados pelas unidades públicas e privadas vinculadas ao Sistema Único de
Saúde, fazendo monitoramento e análise da veracidade das informações em saúde
prestadas pelos gestores e pelas pessoas físicas ou jurídicas que participam do
SUS, comparando o desempenho e os seus resultados com os respectivos
parâmetros de eficiência e efetividade tecnicamente definidos, bem como regulando
e promovendo a equidade do acesso, garantindo a integralidade da assistência e
permitindo ajustar a oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do
usuário.
A auditoria de sistemas de serviços de saúde pode ser categorizada em dois
grandes componentes: auditoria clínica, definida como ”uma análise crítica
sistemática da qualidade da atenção à saúde, incluindo os procedimentos usados no
diagnóstico e tratamento, o uso dos recursos e os resultados para os pacientes” e
auditoria organizacional, relativa ao Sistema de Serviços de Saúde. Ambas são
definidas pela OMS como o conjunto das atividades cujo propósito primário é
promover, restaurar e manter a saúde da população (Mendes, 2002).
A auditoria compreende cinco momentos: identificação do problema, análise
dos padrões e metas, avaliação da consistência entre o problema e o padrão
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observado, identificação da mudança e monitoramento da mudança (controle,
avaliação e auditoria (Ferreira, 2007)
Em relação à execuçãoa auditoria pode ser:
A) Analítica que consiste no exame do todo ou de partes de processos, assim como
de acompanhamento, controle e avaliação à distância de um prestador ou de um
processo. Deve ser utilizada como rotina e permitir traçar o perfil de um sistema,
atividade ou serviço. Na análise pormenorizada de relatórios e documentos, visa
aferir a eficácia, a eficiência e a efetividade dos serviços prestados, bem como a
adequação dos recursos aplicados.
B) Operativa que compreende a atividade desenvolvida in loco, verificando a
propriedade ou veracidade das informações feita na unidade em que as ações e os
serviços são realizados, mediante a observação direta de controles internos, fatos,
dados, documentos e situações. Busca-se aferir de modo contínuo a adequação, a
eficiência, a eficácia e os resultados dos serviços de saúde, identificar distorções,
promover correções e buscar aperfeiçoamento do atendimento médico-hospitalar,
procurando obter melhor relação custo–benefício na política de atendimento das
necessidades do paciente e promover processo educativo com vistas à melhoria da
qualidade do atendimento em busca da satisfação do usuário (BRASIL, 1999).
Principais ações desenvolvidas na auditoria municipal
1. Cadastro e atualização dos estabelecimentos de saúde e os profissionais de
saúde, no sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES);
2. Cadastro e atualização da Programação Física Orçamentária - FPO por
estabelecimento, em nível ambulatorial;
3. Autorização das internações urgência/emergência e das Cirurgias Eletivas,
procedimentos de média e média complexidade;
4. Monitoramento e fiscalização da execução dos procedimentos realizados em
cada estabelecimento por meio de ações de supervisão hospitalar e
ambulatorial;
5. Revisão da produção da Atenção Básica, Média e Alta Complexidade
(Gerencia Municipal, Hemodiálise, Pestalozzi e Bombeiro) e Hospitalar
(ABRAMH, AAAH);
6. Elaboração de relatórios de justificativas de glosas ambulatoriais e
hospitalares;
7. Elaboração de relatórios de justificativas de glosas, avaliação, controle da
produção, indicadores e Ações de Saúde das Unidades da Atenção Básica e
Média Complexidade (médico, enfermagem e odontológico) conforme a
portaria 1101/2002, Decreto Estadual 11.684/2004, Decreto 12.005/2005 e
Linha de Risco do MS;
8. Avaliação, controle das metas quantitativas e qualitativas programadas e
previstas na contratualização e elaboração de relatórios;
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9. Pesquisa mensal de Satisfação dos Usuários internados das Unidades
Hospitalares do SUS e dos colaboradores das Unidades Hospitalares do
SUS;
10. Processamento das informações e transmissão de Bando de Dados: SIA,
SIHD, CIHA-02 e CNES mensalmente;
11. Controle das regularidades dos pagamentos efetuados aos prestadores de
serviços de saúde;
12. Monitoramento e avaliação por meio de dados de recebimento e pagamento
dos blocos de saúde;
13. Avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos por meio de análise de
dados e indicadores e verificação dos padrões de conformidade.
Instrumentos utilizados
 Relatório de auditoria operacional e analítica;
 Cadastro da rede de serviços (CNES);
 Banco de dados dos atendimentos ambulatorial e hospitalar (SIA e SIHD);
 Programação Pactuada Integrada (PPI);
 Prontuários dos pacientes;
 BPAC, BPAI e Relação nominal;
 Relatório dos programas de saúde;
 Entrevistas com usuários, e outros;
 Leis e portarias Ministeriais

Produção de Serviço
ATENÇÃO BÁSICA
Tabela 63: Número e porcentagem de procedimentos na atenção básica no
município de Aquidauana nos anos de 2013 a 2016.
2013

N Procedimento

N

2014
%

N

2015
%

N

2016
%

N

Total
%

N

8

VISITA
DOMICILIAR
POR
PROFISSIONAL
DE
NÍVEL
MÉDIO
CONSULTA
MEDICA
EM
ATENÇAO BASICA
CONS.DE PROF. DE NIVEL SUP.
NA AT. BÁSICA (EXCETO MÉD.)
AÇÃO
COLETIVA
DE
BOCHECHO FLUORADO
AFERICAO
DE
PRESSAO
ARTERIAL
AÇÃO
COLETIVA
DE
ESCOVAÇÃO
DENTAL
SUPERVISIONADA
CONSULTA/ATENDIMENTO
DOMICILIAR
AÇÃO
COLETIVA
DE
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR
GEL

2.404

0,76%

7.099

2,2%

7.576

2,1%

8.517

2,1%

25.596

9

ADMIN. DE MEDICAM. EM 6.035

1,90%

5.770

1,8%

6.453

1,8%

7.182

1,8%

25.440

1
2
3
4
5

6
7

%

140.868 44,33% 123.392 38,6%

145.893 40,8% 138.014

34,4% 548.167

39,3%

50.340

15,84% 51.535

16,1%

53.249

14,9% 70.610

17,6% 225.734

16,2%

18.777

5,91%

20.513

6,4%

25.943

7,3%

23.744

5,9%

88.977

6,4%

12.108

3,81%

20.011

6,3%

15.499

4,3%

40.419

10,1% 88.037

6,3%

13.365

4,21%

12.540

3,9%

10.518

2,9%

25.993

6,5%

62.416

4,5%

7.330

2,31%

11.695

3,7%

18.452

5,2%

19.508

4,9%

56.985

4,1%

6.438

2,03%

6.944

2,2%

7.887

2,2%

8.464

2,1%

29.733

2,1%
1,8%
1,8%
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12

ATENCAO
BAS.
(POR
PACIENTE)
PRIMEIRA
CONSULTA
ODONTOLOGICA
PROGRAMÁTICA
5.746
RESTAURAÇÃO DE DENTE
PERMANENTE POSTERIOR
5.980
CONSULTA
P/
ACOMPANHAMENTO
DE
CRESCIMENTO
E
DESENVOLVIMENTO
(PUERICULTURA)
1.348

13

CONSULTA PRE-NATAL

3.867

1,22%

4.200

1,3%

4.665

1,3%

4.100

1,0%

16.832

1,2%

14

3.820

1,20%

3.728

1,2%

4.628

1,3%

2.885

0,7%

15.061

1,1%

3.677

1,16%

3.992

1,3%

3.816

1,1%

2.413

0,6%

13.898

1,0%

3.150

0,99%

2.848

0,9%

3.297

0,9%

2.322

0,6%

11.617

0,8%

2.207

0,69%

2.307

0,7%

3.273

0,9%

2.617

0,7%

10.404

0,7%

2.751

0,87%

2.617

0,8%

2.386

0,7%

2.333

0,6%

10.087

0,7%

2.835

0,89%

2.874

0,9%

2.005

0,6%

1.945

0,5%

9.659

0,7%

20

GLICEMIA CAPILAR
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA
BACTERIANA
SELAMENTO PROVISÓRIO DE
CAVIDADE DENTÁRIA
COLETA DE MATERIAL P/
EXAME CITOP. DE COLO
UTERINO
CURATIVO GRAU I C/ OU S/
DEBRIDAMENTO
ATIV. EDUC. / ORIENTAÇÃO
EM GRUPO NA AT. BÁSICA
AÇÃO COLETIVA DE EX.BUCAL
COM FINALIDADE EPIDEM.

2.176

0,68%

2.019

0,6%

2.405

0,7%

1.673

0,4%

8.273

0,6%

21

Outros procedimentos

22.583

7,11%

21.603

6,8%

21.001

5,9%

24.560

6,1%

89.747

6,4%

Total Geral

317.805 100%

401.680

100%

1.396.508 100%

10
11

15
16

17
18
19

1,81%

5.746

1,8%

5.835

1,6%

4.938

1,2%

22.265

1,6%

1,88%

5.327

1,7%

5.412

1,5%

3.298

0,8%

20.017

1,4%

0,42%

2.523

0,8%

7.547

2,1%

6.145

1,5%

17.563

1,3%

319.283 100%

357.740 100%

Fonte: Ministério da Saúde – Tabwin

Tabela 64: Número e porcentagem de produção segundo grupo de procedimentos
na atenção básica no município de Aquidauana nos anos de 2013 a 2016.
2013
Grupo procedimento
Ações
de
promoção
prevenção em saúde

N

2014
%

N

2015
%

N

2016
%

N

Total
%

N

%

e
177.515 55,9% 176.186 55,2%

201.452 56,3% 222.064 55,3%

777.217

55,7%

Procedimentos clínicos
126.135 39,7% 128.287 40,2%
Procedimentos com finalidade
diagnóstica
9.178
2,9% 9.869
3,1%

140.093 39,2% 167.277 41,6%

561.792

40,2%

11.813

3,3%

8.079

2,0%

38.939

2,8%

Procedimentos cirúrgicos
Ações complementares
atenção à saúde
Total

4.802

1,5%

4.785

1,5%

4.358

1,2%

4.260

1,1%

18.205

1,3%

175

0,1%

156

0,0%

24

0,0%

0

0,0%

355

0,0%

da
317.805 100%

319.283 100,0% 357.740 100%

401.680 100,0% 1.396.508 100%

Fonte: Ministério da Saúde – Tabwin

De acordo com a tabela 63, verificou-se que o procedimento mais
realizado na atenção básica é a visita domiciliar realizada pelo agente
comunitário (39,3%), seguida de consulta médica (16,2%) e consulta de
profissionais não médicos (6,4%). Ao analisarmos a tabela 64, observamos que
55,7% das ações desenvolvidas na atenção básica são de promoção e
prevenção em saúde, seguida de procedimentos clínicos (42,%) e 2,8% de
procedimentos com finalidade diagnóstica (teste do pezinho, teste do dedinho,
teste rápido de sífilis e HIV).
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MÉDIA COMPLEXIDADE
Tabela 65: Número e porcentagem de procedimentos na média complexidade no
município de Aquidauana nos anos de 2013 a 2016.
2013

N
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Procedimento
CONSULTA MEDICA EM
ATENÇÃO ESPECIALIZADA
ATENDIMENTO
DE
URGENCIA EM ATENCAO
ESPECIALIZADA
ATENDIMENTO
MEDICO
EM UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO

2014

2015

2016

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

24558

10,2%

26517

10,1%

21350

7,9%

20070

7,9%

92495

9,0%

50748

21,0%

25465

9,7%

5878

2,2%

6430

2,5%

88521

8,6%

0

0,0%

19226

7,4%

36777

13,6%

32353

12,7%

88356

8,6%

HEMOGRAMA COMPLETO
14922
ADMINISTRACAO
DE
MEDICAMENTOS
NA
ATENCAO
ESPECIALIZADA.
13009

6,2%

17260

6,6%

16707

6,2%

14219

5,6%

63108

6,1%

5,4%

11583

4,4%

10870

4,0%

12300

4,8%

47762

4,6%

DOSAGEM DE GLICOSE
ANALISE DE CARACTERES
FISICOS, ELEMENTOS E
SEDIMENTO DA URINA
ATENDIMENTO
/
ACOMP.DE PACIENTE EM
REAB.
DO
DESENVOLVIMENTO
NEUROPSICOMOTOR
CONSULTA
DE
PROFISSIONAIS DE NIVEL
SUP.
NA
ATENÇÃO
ESPECIALIZADA (EXCETO
MÉDICO)

9526

3,9%

11768

4,5%

12065

4,5%

11306

4,4%

44665

4,3%

8275

3,4%

9843

3,8%

10319

3,8%

9480

3,7%

37917

3,7%

8878

3,7%

8866

3,4%

9346

3,5%

8416

3,3%

35506

3,5%

8038

3,3%

6744

2,6%

8387

3,1%

9987

3,9%

33156

3,2%

DOSAGEM DE UREIA

7433

3,1%

8620

3,3%

9085

3,4%

7686

3,0%

32824

3,2%

DOSAGEM DE CREATININA
ATENDIMENTO INDIVIDUAL
DE PACIENTE EM CENTRO
DE
ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL
DOSAGEM
DE
COLESTEROL TOTAL
DOSAGEM
DE
TRIGLICERIDEOS
DOSAGEM
DE
COLESTEROL HDL
DOSAGEM
DE
COLESTEROL LDL
ACOLHIMENTO
COM
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

6688

2,8%

7865

3,0%

7981

3,0%

5783

2,3%

28317

2,8%

2995

1,2%

5784

2,2%

10839

4,0%

8662

3,4%

28280

2,8%

5200

2,2%

6808

2,6%

7675

2,8%

5717

2,2%

25400

2,5%

4820

2,0%

6604

2,5%

7497

2,8%

4801

1,9%

23722

2,3%

3260

1,3%

5178

2,0%

6260

2,3%

2848

1,1%

17546

1,7%

3192

1,3%

5173

2,0%

6266

2,3%

2813

1,1%

17444

1,7%

0

0,0%

0

0,0%

1492

0,6%

15408

6,0%

16900

1,6%

ELETROCARDIOGRAMA
DOSAGEM
DE
TRANSAMINASE
GLUTAMICO-PIRUVICA
(TGP)
ATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO NAS
ALTERAÇÕES MOTORAS
RADIOGRAFIA DE TORAX
(PA)
OUTROS
PROCEDIMENTOS

3371

1,4%

3706

1,4%

2780

1,0%

2874

1,1%

12731

1,2%

2826

1,2%

2898

1,1%

3207

1,2%

2919

1,1%

11850

1,2%

3486

1,4%

1533

0,6%

3112

1,2%

3640

1,4%

11771

1,1%

2145

0,9%

3046

1,2%

2681

1,0%

3259

1,3%

11131

1,1%

58186

24,1%

66783

25,6%

69361

25,7%

64580

25,3%

258910,8 25,2%
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TOTAL GERAL

241556 100,0% 261270 100,0% 269935 100,0% 255551 100,0% 1028315

100,0%

Fonte: Ministério da Saúde –Tabwin

Tabela 66: Número e porcentagem de produção segundo grupo de
procedimentos na média complexidade no município de Aquidauana, nos anos
de 2013 a 2016.
2013
2014
2015
2016
Total
Grupo
procedimento
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
Procedimentos
clínicos
126433 52,3% 124783 47,8% 133931 49,6% 137558 53,8% 522705 50,8%
Procedimentos
com finalidade
diagnóstica
113916 47,2% 134804 51,6% 134801 49,9% 116454 45,6% 499975 48,6%
Procedimentos
cirúrgicos
1178 0,5%
1356
0,5%
1165
0,4%
1417
0,6%
5116
0,5%
Ações de
promoção e
prevenção em
saúde
29 0,0%
19
0,0%
36
0,0%
46
0,0%
130
0,0%
Orteses,
proteses e
materais
especiais
0 0,0%
308
0,1%
2
0,0%
76
0,0% 386,001
0,0%
Total
241556 100% 261270 100,0% 269935 100,0% 255551 100,0% 1028315 100,0%
Fonte: Ministério da Saúde –Tabwin

Ao analisarmos a tabela 65, verificamos que o maior percentual de
atendimento na atenção especializada é consulta médica na atenção especializada
(9%), seguida de atendimento na urgência na atenção especializada e atendimento
médico no pronto atendimento com (8,6%), realização do Hemograma (6,1%) e
administração de medicamentos (4,6%). No entanto ao analisarmos grupo de
procedimentos, observamos que 50,8% dos procedimentos na atenção
especializada estão nos procedimentos clínicos e 48,6% nos procedimentos de
finalidade diagnóstica.

ALTA COMPLEXIDADE
Tabela 67: Número e porcentagem de produção segundo grupo de
procedimentos na alta complexidade no município de Aquidauana, MS nos
anos de 2013 a 2016.

Grupo
procedimento

2013
N

2014
%

N

2015
%

N

2016
%

N

Total
%

N

%
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Procedimentos
clínicos
Procedimentos
cirúrgicos
Procedimentos
com finalidade
diagnóstica
Total

10.868

99,1%

11.806

98,5%

11.261

99%

12.927 99,4%

46.862

99,0%

103

0,9%

77

0,6%

118

1%

78

0,6%

376

0,8%

0

0,0%

102

0,9%

0

0%

0

0,0%

102

0,2%

10.971

100%

11.985

100%

11.379

100%

13.005 100%

47.340

100,0%

Fonte: Ministério da Saúde – Tabwin

De acordo com a tabela 67 de produção ambulatorial por grupo da Alta
Complexidade predomina os procedimentos clínicos (99%) que referem
aosatendimentos de sessões de Hemodiálise, realizadas na Associação
Aquidauanense de Assistência Hospitalar.
VIGILÃNCIA EM SAÚDE
Tabela 68: Número e porcentagem de procedimentos no serviço de vigilância á
saúde no município de Aquidauana nos anos de 2013 a 2016.
2013
N

%

2014
N
%

2015
N
%

2016
N
%

Total
N
%

223

25,6%

394

26,0%

393

33,6%

513

33,3%

1523

29,9%

175

20,1%

254

16,8%

231

19,8%

302

19,6%

962

18,9%

52

6,0%

139

9,2%

65

5,6%

144

9,4%

400

7,9%

2

0,2%

36

2,4%

128

11,0%

153

9,9%

319

6,3%

111

12,8%

112

7,4%

30

2,6%

42

2,7%

295

5,8%

2

0,2%

33

2,2%

87

7,4%

76

4,9%

198

3,9%

68

7,8%

46

3,0%

14

1,2%

6

0,4%

134

2,6%

0

0,0%

0

0,0%

12

1,0%

55

3,6%

67

1,3%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

12

0,8%

12

0,2%

0

0,0%

1

0,1%

7

0,6%

4

0,3%

12

0,2%

0

0,0%

7

0,5%

0

0,0%

3

0,2%

10

0,2%

0

0,0%

0

0,0%

3

0,3%

3

0,2%

6

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

3

0,2%

3

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2

0,1%

2

0,0%

DE 0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

0,1%

1

Procedimento
INSPEÇÃO
DOS
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS
À VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LICENCIAMENTO
DOS
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS
À VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CADASTRO
DE
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS
À VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ATENDIMENTO
À
DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
DE
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES
LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
LAUDO
DE
ANÁLISE
LABORATORIAL DO PROGRAMA
DE
MONITORAMENTO
DE
ALIMENTOS RECEBIDOS PELA
VIGILÂNCIA SA
ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA
O SETOR REGULADO
0102010161
EXCLUSÃO
DE
CADASTRO
DE
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS
À VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM
ATIVIDADES ENCERRADAS.
ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A
POPULAÇÃO
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
DE
HOSPITAIS
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANITÁRIO
CADASTRO DE INDÚSTRIAS DE
INSUMOS FARMACÊUTICOS
INSPEÇÃO

SANITÁRIA

0,0%
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INSTITUIÇÕES
DE
LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
DE
SERVIÇOS HOSPITALARES DE
ATENÇÃO AO PARTO E À
CRIANÇA
0
CONCLUSÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANITÁRIO
0
Total

633

0,0%

0

0,0%

1

0,1%

0

0,1%

1

0,0%

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

0,1%

1

0,0%

100%

1.022 100%

971

100%

1.320

100%

3.946 100,0%

Fonte: Ministério da Saúde – Tabwin

Ao analisarmos a tabela 68, verificamos que o maior percentual de
atendimento na vigilância à saúde é inspeção dos estabelecimentos (29,9%),
seguido

de

licenciamento

dos

estabelecimentos

(18,9%)

e

cadastro

do

estabelecimento (7,9%).

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA - SAMU
Tabela 69: Número de produção do SAMU apresentado no município de
Aquidauana, nos anos de 2013 a 2016.
2013
N
%

Procedimento
SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉHOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA
EQUIPE DE SUPORTE BASICO DE VIDA
TERRESTRE
575
SAMU 192: TRANSPORTE INTERHOSPITALAR PELA UNIDADE DE
SUPORET BASICO DE VIDA TERRESTRE
(USB)
0
Total
575

2014
N
%

2015
N
%

2016
N
%

Total
N
%

308 89%

63

1736 94%

100% 790

94%

0%
47
100% 837

6%
40 11% 16
100% 348 100% 79

80%

20% 103 6%
100% 1839 100%

Fonte: Ministério da Saúde - Tabwin

PRODUÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇO
Corpo de Bombeiro
Tabela 70: Número de produção do prestador de serviço do bombeiro
apresentado no município de Aquidauana nos anos de 2013 a 2016.

Procedimento

2013
N

ATENDIMENTO
PRE-HOSPITALAR 1902
MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE
1902
Total

%

2014
N
%

2015
N
%

2016
N
%

Total
N
%

100% 1480 100% 1827 100% 2211 100% 7424 100%
100% 1480 100% 1827 100% 2211 100% 7424 100%
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Fonte: Ministério da Saúde - Tabwin

Escola Sociedade Pestalozzi
Tabela 71: Número de produção do prestador de serviço da Associação
Pestalozzi apresentado no município de Aquidauana, nos anos de 2013 a 2016.

2013

Procedimento
ATENDIMENTO
/
ACOMPANHAMENTO
DE
PACIENTE
EM
REABILITACAO
DO
DESENVOLVIMENTO
NEUROPSICOMOTOR
CONSULTA
DE
PROFISSIONAIS DE NIVEL
SUPERIOR NA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
(EXCETO
MÉDICO)
ATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO
EM
PACIENTES
COM
DISTÚRBIOS
NEUROCINÉTICO-FUNCIONAIS COM
COMPLICAÇÕES
ATENDIMENTO
/
ACOMPANHAMENTO
EM
REABILITAÇÃO
NAS
MULTIPLAS DEFICIÊNCIAS
ACOMPANHAMENTO
PSICOPEDAGOGICO
DE
PACIENTE
EM
REABILITACAO
CONSULTA
MEDICA
EM
ATENÇÃO ESPECIALIZADA
AVALIACAO DE LINGUAGEM
ESCRITA / LEITURA
AVALIACAO MIOFUNCIONAL
DE
SISTEMA
ESTOMATOGNATICO
AVALIACAO DE LINGUAGEM
ORAL

Total

2014
%

%

8.878

56,6% 8.866

62,8% 9.132

54,3% 8.416

53,4% 35.292

56,6%

3.209

20,5% 2.407

17,0% 3.525

21,0% 3.421

21,7% 12.562

20,1%

1.784

11,4% 1.472

10,4% 2.414

14,3% 2.395

15,2% 8.065

12,9%

766

4,9%

651

4,6%

806

4,8%

648

4,1%

2.871

4,6%

671

4,3%

564

4,0%

743

4,4%

625

4,0%

2.603

4,2%

270

1,7%

110

0,8%

203

1,2%

248

1,6%

831

1,3%

36

0,2%

21

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

57

0,1%

37

0,2%

20

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

57

0,1%

37

0,2%

17

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

54

0,1%

62.392

100%

16.823 100%

N

Total

%

14.128 100%

N

2016

N

15.688 100%

N

2015

%

15.753 100%

N

%

Fonte: Ministério da Saúde - Tabwin

Ao analisarmos a tabela 71, verificamos que o maior percentual
procedimento na realizado pela associação Pestalozzi de Aquidauana é atendimento
e acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento
neuropsciomotor (56,6%) , seguido de consulta de profissionais de nível superior não
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médico (20,1%) e atendimento de fisioterapia em usuários com distúrbios neuro
cinéticos (12,9%).

SERVIÇO DE HEMODIÁLISE
Tabela 72: Número de produção do prestador de serviço HEMODIÁLISE
apresentado no município de Aquidauana nos anos de 2013 a 2016.

Procedimento
HEMODIÁLISE
(MÁXIMO
3
SESSÕES POR SEMANA)
HEMODIÁLISE
(MÁXIMO
1
SESSÃO
POR
SEMANA
EXCEPCIONALIDADE)
IMPLANTE DE CATETER DUPLO
LUMEN P/HEMODIALISE
CONFECCAO
DE
FISTULA
ARTERIO-VENOSA
P/
HEMODIALISE
LIGADURA DE FISTULA ARTERIOVENOSA
INTERVENCAO EM FISTULA
ARTERIO-VENOSA
IMPLANTE DE CATETER DE
LONGA
PERMANÊNCIA
P/
HEMODIALISE
RETIRADA DE CATETER TIPO
TENCKHOFF / SIMILAR DE
LONGA PERMANÊNCIA
CATETER P/ SUBCLAVIA DUPLO
LUMEM P/ HEMODIALISE
DILATADOR P/ IMPLANTE DE
CATETER DUPLO LUMEN
GUIA
METALICO
P/
INTRODUCAO
DE
CATETER
DUPLO LUMEN
Total

2013
N

%

2014
N

%

2015
N

%

2016
N

%

Total
N

%

10799 96%

11766 97%

11203 97%

12852 98%

46623 97%

69

1%

62

1%

58

1%

85

1%

274

1%

79

1%

62

1%

65

1%

48

0%

254

1%

21

0%

14

0%

42

0%

27

0%

104

0%

0

0%

0

0%

9

0%

2

0%

11

0%

2

0%

1

0%

0

0%

1

0%

4

0%

1

0%

0

0%

1

0%

0

0%

2

0%

0

0%

0

0%

1

0%

0

0%

1

0%

79

1%

61

1%

65

1%

48

0%

253

1%

79

1%

61

1%

65

1%

48

0%

253

1%

79

1%

61

1%

65

1%

48

0%

253

1%
11208 100% 12088 100% 11574 100% 13159 100% 48032 100%

Fonte: Ministério da Saúde –Tabwin

Ao analisarmos a tabela 72, verificamos que o maior percentual
procedimento na realizado no serviço de hemodiálise são as sessões de hemodiálise
(97%) que compreende 3 por usuários.
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PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ESPECIALIDADES.

Figura 11: Número de Internações segundo Leito por
Especialidades no município de Aquidauana nos anos de
2013 a 2016.
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Figura 12: Porcentagem de Internações segundo Leito por
Especialidades no município de Aquidauana nos anos de
2013 a 2016.
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Figura 13: Porcentagem de internação por leito de
especialidade no município de Aquidauana, nos anos de
2013 a 2016
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A Tabela 73, demonstra o número e porcentagem de internação por leito de
especialidade, onde 40,2% das internações foram na clinica, 31,7% na cirúrgica,
21,8% na obstetrícia e 6,3% na pediatria. Evidencia-se também que em 2014 foi o
ano que houve maior númerode internações.

Tabela 73: Número e porcentagem de Internações segundo causas de
internação no município de Aquidauana,nos anos de 2013 a 2016.

2013
Procedimentos realizado

2014
%

568

n

2015

2016
n

%

Total
n

%

%

n

%

11,74% 485

9,67%

591

12,28% 567

11,76% 2211

11,35%

462

9,55%

512

10,21% 421

8,75%

487

11,76% 1882

9,66%

PARTO CESARIANO
228
TRATAMENTO
DE
DISTURBIOS METABOLICOS 195

4,71%

290

5,78%

319

6,63%

277

5,75%

1114

5,72%

4,03%

178

3,55%

223

4,64%

182

3,78%

778

3,99%

COLECISTECTOMIA
TRATAMENTO
DE
INSUFICIENCIA CARDIACA
TRAT. CIRÚR,DE FRATURA
DA EXT. / METÁFISE DISTAL
DOS OSSOS DO ANTEB.
CURETAGEM
POSABORTAMENTO
/
PUERPERAL
DIAGNOSTICO
E/OU
ATENDIMENTO
DE
URGENCIA EM CLINICA
MEDICA
TRATAMENTO
DE
DIABETES MELLITUS
TRATAMENTO
DAS
DOENCAS CRONICAS DAS
VIAS AEREAS INFERIORES
TRATAMENTO DE OUTRAS
DOENÇAS BACTERIANAS

169

3,49%

164

3,27%

150

3,12%

191

3,96%

674

3,46%

104

2,15%

118

2,35%

141

2,93%

124

2,57%

487

2,50%

132

2,73%

137

2,73%

63

1,31%

55

1,14%

387

1,99%

78

1,61%

87

1,73%

101

2,10%

111

2,30%

377

1,93%

85

1,76%

72

1,44%

96

2,00%

102

2,12%

355

1,82%

87

1,80%

100

1,99%

85

1,77%

69

1,43%

341

1,75%

73

1,51%

88

1,75%

108

2,24%

72

1,49%

341

1,75%

87

1,80%

86

1,71%

79

1,64%

74

1,53%

326

1,67%

Outros Procedimentos

2571

53,13% 2.699 53,81% 2.434 50,59% 2.510 52,06% 10.214

TOTAL GERAL

4.839 100%

PARTO NORMAL
TRATAMENTO
PNEUMONIAS
INFLUENZA (GRIPE)

n
DE
OU

5.016 100%

4.811 100%

4.821 100%

19.487

52,41%
100%

Fonte: Ministério da Saúde - Tabwin
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Figura 14: Porcentagem segundo causas de internação no
município de Aquidauana, nos anos de 2013 a 2016
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52,41%
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De acordo com a tabela 73, a principal causa de internação é parto normal (11,35%),
seguido de tratamento de pneumonias ou influenza (9,66%) e parto cesariana
(5,72%), vale ressaltar que 52,41% são a somatória de outras causas de internação.
No entanto se analisarmos as principais causas de internações excluindo os
partos normais e cesarianas, constata-se que a principal causa de internação são
tratamentos de pneumonias ou Influenza (gripe) seguidos das internações de
Tratamento de Distúrbios Metabólicos, colecistectomia, tratamento de
Insuficiência Cardíaca e tratamento cirúrgico de fratura de extremidade ou
metáfise distal dos ossos do antebraço.
Vale ressaltar também que as internações de urgência e diabetes aparecem entre
as dez principais causas.

Tabela 74: Número e porcentagem de Internações segundo município de
residência nos anos de 2013a 2016.

Município
de
Residência
Aquidauana
Anastácio
Miranda
Nioaque
Dois Irmãos do Buriti
Bodoquena
Bela Vista
Jardim
Bonito

2013
N
3.073
973
129
179
77
70
60
39
27

%
63,5%
20,1%
2,7%
3,7%
1,6%
1,4%
1,2%
0,8%
0,6%

2014
N
3.163
922
201
156
93
82
68
54
40

%
63,1%
18,4%
4,0%
3,1%
1,9%
1,6%
1,4%
1,1%
0,8%

2015
N
3.387
940
140
112
44
29
29
14
15

%
70,4%
19,5%
2,9%
2,3%
0,9%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%

2016
N
3.369
882
181
166
51
45
52
18
14

%
69,9%
18,3%
3,8%
3,4%
1,1%
0,9%
1,1%
0,4%
0,3%

Total
N
12.992
3.717
651
613
265
226
209
125
96

%
66,7%
19,1%
3,3%
3,1%
1,4%
1,2%
1,1%
0,6%
0,5%
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Campo Grande
15
0,3% 22
0,4% 25
0,5%
Outros Municípios
197
4,1% 215
4,3% 76
1,6%
Total Geral
4.839 100% 5.016 100% 4.811 100%
Fonte: Ministério da Saúde – Tabwin

20
0,4%
23
0,5%
4.821 100%

82
0,4%
511
2,6%
19.487 100%

Em relação a número de internação, verificamos na tabela 74 que em 2015
houve maior número de internação no município de Aquidauana, MS (70,4%) e em
2016 foi de 69,9%. Foi observado também que, município da microrregião quemais
utiliza a rede hospitalar de Aquidauana é o município de Anastácio, seguido de
Miranda e Nioaque.

Figura 15: Porcentagem de Internações segundo município
de residência nos anos de 2013 a 2016.
Aquidauana
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Conforme a figura 15, 66,7% dos usuários internados são do município de
Aquidauana, 19,1% de Anastácio, 3,3% de Miranda, vale ressaltar que 2,6% dos
usuários internados em Aquidauana, são de outros municípios que não pertencem a
microrregião de Aquidauana.
Central de Regulação de Vagas Municipal
A Central de Regulação Municipal de Vagas de Aquidauana é responsável
pela operacionalização das ações da política de regulação do acesso aos serviços
de saúde de forma adequada, sob gestão e gerência da Secretaria Municipal da
Saúde de Aquidauana. São encaminhados os atendimentos especializados, tais
como: consultas médicas especializadas, exames de média e alta complexidade via
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Sistema de Regulação – SISREG, conforme a proposta da Pactuação de
Assistência Integrada - PPI.
O SISREG é um Sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo
complexo regulatório indo da rede básica à internação hospitalar, visando à
humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos
recursos.
A Central de Regulação Municipal acompanha todos os processos de
solicitações e agendamentos desde a Atenção Básica, Media Complexidade de
Aquidauana quanto aos municípios da micro região de saúde, encaminhando às
unidades executoras.
O serviço da Central de Regulação disponibiliza no setor de protocolo o
recebimento e retirada dos processos dos usuários. E, além do serviço de
acompanhamento dos processos de solicitações e agendamentos da Central de
Regulação Municipal, também é responsável pela operacionalização do Sistema
web do Cartão SUS e agendamento de transporte para o município de Campo
Grande aos usuários em casos especiais como portadores de câncer e aqueles que
fazem tratamento dialítico, para melhor qualidade e humanização de atendimento.

OUVIDORIA
Ouvidorias são unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes do
Sistema Único de Saúde, no âmbito dos governos federal, estadual e municipal, cuja
missão é viabilizar os direitos dos cidadãos de serem ouvidos e terem suas
demandas pessoais e coletivas tratadas adequadamente no âmbitodo SUS
Sua função é intermediar as relações entre os cidadãos e os gestores do
SUS, promovendo a qualidade da comunicação entre eles e a formação de laços de
confiança e colaboração mútua, com fortalecimento da cidadania. Promovem a
cidadania em saúde e produzem informações que subsidiam o gestor nas tomadas
de decisão.
O papel da ouvidoria é garantir ao cidadão ter sua demanda efetivamente
considerada e tratada, à luz dos seus direitos constitucionais e legais.
É preciso tentar solucionar a questão junto aos responsáveis diretos pela
demanda ou questionamento, em âmbito federal, estadual, ou municipal de gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa iniciativa é muito importante para
assegurar a efetividade da estratégia de descentralização do Sistema, e para
reforçar os mecanismos de participação popular nos processos de implementação
de políticas públicas em Saúde.
Para que a manifestação seja acolhida, é necessário informar corretamente
os dados indicados no Formulário (nome e endereço completo, telefone, e-mail,
município e UF).
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No município de Aquidauana a Ouvidoria foi implantada em 2010 e
regulamentada pelo Decreto nº670/2012).

FATURAMENTO
O setor de faturamento da GESAU possui:
Equipamentos:







04 Computadores;
O4 mesas;
01 Ar condicionado 18.000 BTUs janela;
01 impressora laser multifuncional (locada);
Internet ADSLcom 1 MB;

Atividades desenvolvidas no setor:



Digitação da produção ambulatorial do NASF, SAD, SAMU produção
odontológica da atenção básica.
Supervisão, treinamentos dos usuários do sistema, conferencia de produção,
fechamento e impressão dos BPAs (Produção Ambulatorial) para envio ao
setor de auditoria de toda a rede de saúde da GESAU.

O setor de processamento de dados - faturamento do município apresenta
alguns problemas que são recorrentes como:





Quebra sistemática dos computadores das unidades pelo constante uso e por
(alguns casos) falta de zelo pelo equipamento (uso inadequado);
Internet de baixa qualidade;
Falta ou Impressoras estragadas;
Rede de internet precária (cabeamento).

FINANCIAMENTO
O financiamento para o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade das
três esferas de gestão – União, Estados e Municípios.
O Fundo de Saúde está previsto na Constituição Federal Artigos 34,
35,156,160,167 e 198 e Emenda Constituição nº 29/2000. Para acompanhamento da
gestão financeira foi criado pelo Ministério da Saúde o relatório do Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS que demonstra a
despesa por categoria (corrente e capital), o investimento dos três níveis de
governo, União, Estado e Município na Saúde, o percentual do investimento do
município de acordo com a EC29 e os valores arcados anualmente.
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O financiamento federal está composto por Blocos de Financiamento antes
instituído pela Portaria nº 204 do ano de 2007 que foi alterada pela portaria nº 837
do ano de 2009, acrescentando o bloco de investimento na Rede de Serviços de
Saúde. A 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 e Investimento na Rede de Serviços de Saúde.
O financiamento da atenção básica 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 (Fonte de Recurso 495).
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, Saúde Bucal e outras estratégias, programas que o Ministério da Saúde
implantar.
Os recursos correspondentes ao financiamento dos procedimentos relativos
à média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, Fonte de Recurso 496,
compreende os recursos do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar, FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação,
SAMU, CEREST - Saúde Trabalhador e CEO - Centro de Especialidades
Odontológicas.
O financiamento para a vigilância em saúde (Fonte de Recurso 497) estão
os recursos financeiros correspondentes às ações do Programa da Vigilância
Epidemiológica e Controle das Doenças, Programa HIV/AIDS e outras DSTs, MAC Vigilância Sanitária, PAB - Vigilância Sanitária, Programa de Tuberculose.
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 Fonte de
Recurso 498 se organiza em sub-bloco básico, sub-bloco estratégico e sub-bloco de
medicamentos de dispensação excepcional.
O financiamento para a gestão, Fonte de Recurso 499, 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.
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O financiamento para investimento em Rede de Serviços de saúde, destinase, exclusivamente, às despesas de capital.
Tabela 75: Demonstrativo de Despesas por Bloco de Financiamento 2013-2014
Blocos
Administração
Geral
Atenção
Básica

Exercício de 2013
Empenhado Liquidado

Pago

15.670.930,07

14.999.067,23

Exercício de 2014
Empenhado Liquidado

Pago

17.544.284,35
17.061.246,46

15.590.170,93

1.213.211,37

1.196.617,05

1.069.404,47

19.837.709,44

19.752.074,20

19.457.346,11

407.445,34

1.064.320,26

891.413,44

481.995,08

113.689,21

181.054,21

176.362,83

165.755,23

15.392.309,32
363.201,51
256.359,42
263.138,73

Assist.
Hospitalar e
Ambulatorial
Assistência
Farmacêutica

18.153.257,38
17.341.148,74
17.877.094,38
434.035,85
434.035,85

Vigilância
Sanitária

131.564,34
124.132,09

Total

34.752.989,15

39.840.579,63 39.077.713,98 36.764.671,82
34.090.710,37

33.117.709,94

Fonte: SIOPS

Tabela 76: Demonstrativo de Despesas por Bloco de Financiamento 2015-2016
Blocos
Administração
Geral
Atenção
Básica

Exercício de 2015
Empenhado Liquidado
Pago

Exercício de 2016
Empenhado Liquidado
Pago

18.310.875,60

16.935.988,99

20.165.734,61

20.041.224,73

19.567.259,91

856.792,32

615.818,49

615.700,68

607.368,92

18.278.180,58

1.071.932,09
961.806,10
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Assist.
Hospitalar e
Ambulatorial
Assistência
Farmacêutica
Vigilância
Sanitária
Total

19.801.525,73

18.773.812,81

18.538.857,58

18.283.712,53

18.021.251,79

19.759.852,18
318.219,24

268.180,24

202.004,17

913.376,76

858.612,85

818.990,11

128.140,75

128.140,75

113.551,75

125.689,68

125.660,93

111.730,09

39.630.693,41

39.396.159,85

36.882.150,04

40.359.477,12

39.924.911,72

39.126.600,82

Fonte: SIOPS

Tabela 77: Demonstrativo de Receitas por Bloco de Financiamento2013-2014-20152016
RECURSOS FINANCEIROS POR BLOCO DE FINANCIAMENTOS
BLOCOS
Assist. Hospitalar
(MAC)

2013
e

COMPETÊNCIAS
2014
2015

2016

Ambulatorial
16.914.089,87

19.400.369,37

19.263.245,08

20.108.471,49

Atenção Básica

5.300.013,06

5.960.036,21

6.597.060,24

7.075.402,56

Assistência Farmacêutica

354.586,53

336.616,62

339.439,81

344.892,41

Investimento

560.070,00

959.913,00

269.280,00

179.880,00

Vigilância em Saúde

483.660,33

446.430,79

437.765,17

681.850,25

Fármacia Popular

110.000,00

110.000,00

162.500,00

150.000,00

TOTAL

23.722.419,79

27.213.365,99

27.069.290,30

28.540.496,71

FONTE: SISTEMA SUS UNIÃO e ESTADUAL

Tabela 78: Projeção Orçamentária 2017- 2018- 2019 -2020- 2021
RECURSOS FINANCEIROS POR BLOCO DE FINANCIAMENTOS
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BLOCOS

2017

2018

ESTIMATIVAS
2019

2020

2021

Assist. Hospitalar e Ambulatorial

22.394.701,96

23.514.437,06

25.865.880,76

28.452.468,84

31.297.715,72

Atenção Básica

4.649.209,92

7.782.942,82

8.561.237,10

9.417.360,81

10.359.096,89

Assistência Farmacêutica
Vigilância em Saúde

438.267,72
527.798,90

482.094,49
580.578,79

530.303,94
638.636,67

583.334,34
702.500,34

641.667,77
772.750,37

Fármacia Popular

137.388,00

165.000,00

181.500,00

199.650,00

219.615,00

TOTAL

28.147.366,50

32.525.053,16

35.777.558,47

39.355.314,32

43.290.845,75

Fonte: Setor financeiro/GESAU
Considerando como base o ano de 2017, o setor financeiro proporcionouuma
estimativa de projeção orçamentárianovalor de 10% em cada ano subsequente:
2018, 2019, 2020 e 2021.

Figura 16: Projeção Orçamentária– 2018

Orçamento 2018
2%
Assist. Hospitalar e
Ambulatorial

1% 1%

Atenção Básica

24%

Assistência Farmacêutica
72%
Vigilância em Saúde
Fármacia Popular

Fonte: Setor Financeiro/ GESAU
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Figura 17: Projeção Orçamentária – 2019

Orçamento 2019
2%
Assist. Hospitalar e
Ambulatorial

1% 1%

Atenção Básica

24%

Assistência Farmacêutica
72%
Vigilância em Saúde
Fármacia Popular

Fonte: Setor Financeiro/ GESAU

Figura 18: Projeção Orçamentária – 2020

Orçamento 2020
1%
Assist. Hospitalar e
Ambulatorial

1% 2%

Atenção Básica

24%

Assistência Farmacêutica
72%
Vigilância em Saúde
Fármacia Popular

Fonte: Setor Financeiro/ GESAU
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Figura 19: Projeção Orçamentária – 2021

Orçamento 2021
2%
Assist. Hospitalar e
Ambulatorial

1% 1%

Atenção Básica

24%

Assistência Farmacêutica
72%
Vigilância em Saúde
Fármacia Popular

Fonte: Setor Financeiro/ GESAU

Gestão Em Saúde
A
gestão
em
saúde
é
de
fundamental
importância,
compreendendosinteticamente duas linhas, uma relacionada à organização do
trabalho em si,considerando tanto o processo, como o produto e a outra, decorre
dasexigências para a sua condução, o que significa a coordenação das
açõesespecíficas de cada parte desse trabalho, no intento do alcance de produtos
eresultados globais em níveis de eficiência e eficácia, precedidos por um
amplodiagnóstico da realidade social, econômica e política.
A garantia de sustentabilidade das intenções aqui apresentadaspressupõe
que os processos estejam integrados.
O sistema de planejamento do SUS, com fundamento na
diretivaconstitucional quanto ao planejamento em saúde e no que ordena a
LeiOrgânica da Saúde, estabelece como alicerce normativo, em especial:
LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012
¨Art. 30. Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, asleis
orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos desaúde da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serãoelaborados de modo a dar
cumprimento ao disposto nesta LeiComplementar.
§ 1o O processo de planejamento e orçamento será ascendente edeverá
partir das necessidades de saúde da população em cada região,com base no perfil
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epidemiológico, demográfico e socioeconômico, paradefinir as metas anuais de
atenção integral à saúde e estimar osrespectivos custos.
§ 2o Os planos e metas regionais resultantes das pactuaçõesintermunicipais
constituirão a base para os planos e metas estaduais,que promoverão a equidade
inter-regional.
§ 3o Os planos e metas estaduais constituirão a base para o plano e
metas nacionais, que promoverão a equidade interestadual.
§ 4o Caberá aos Conselhos de Saúde deliberar sobre as diretrizes para
o estabelecimento de prioridades. ( Lei Complementar, 141, 2012).
Assim, os três instrumentos básicos de planejamento são: Planode Saúde,
Programação Anualde Saúde e Relatório Anual de Gestão.
A Programação Anual passa a figurar como módulo operativo
paraPropiciarexequibilidade e a consequente materialidade às metas, detalhandoas
estratégias para alcance dos resultados, como também os responsáveis,prazos e
recursos para sua viabilização.
O PPA, a LDO, a LOA e outras proposições necessitam de
interaçãodialógica, bem como do exercício do controle social e da gestão
participativa.
O monitoramento e avaliação das ações deverão estar articulados demodo a
acompanhar e aferir produtos, processos de formulação e aplicaçãodos
instrumentos, bem como os resultados que se pretendem alcançarenquanto impacto
no cenário de intervenção.
A intersetorialidade como caminho estratégico também confere àplanificação
um caráter mais sólido, devendo ser promovida nos maisdiversificados espaços,
desde a formulação de intenções até a manutenção deagendas combinadas entre
os órgãos envolvidos na transformação darealidade que se pretende empreender.
Sem dúvida, envolver os organismos de controle e fiscalização tanto doSUS
como da iniciativa pública constitui um desafio, uma vez que sendoestritamente
necessária a atuação desses atores sociais, ainda são poucas asexperiências de
construção dialógica de ações
.
Nesse sentido, requer investir e insistir na ampla participação
socialpropositiva, fortalecendo o Controle Social do SUS, principalmente o
ConselhoMunicipal de Saúde e os Conselhos de Unidades de Saúde, estimulando
suaatuação em todas as fases do processo de planejamento, aperfeiçoando
osmecanismos de acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização,
Elencamoso total de 11 ( onze) Diretrizes apontadas peloCOAP e validadas
pelo Conselho Municipal de Saúde, também alinhadas aoPPA 2018 – 2021.
Diretrizes Nacionais Contrato Organizativo de Ação Pública – COAP
 Diretriz 1 – Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde,
mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção
especializada;
 Diretriz 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão
e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos socorros e centrais de
regulação, articulada às outras redes de atenção;
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 Diretriz 3 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e
implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e populações de
maior vulnerabilidade;
 Diretriz 4 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no
enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas;
 Diretriz 5 – Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos
portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e
fortalecimento das ações de promoção e prevenção;
 Diretriz 6 – Implementação do subsistema de atenção à saúde indígena,
articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, com observância às
práticas de saúde e às medicinas tradicionais, com controle social, e garantia
do respeito às especificidades culturais;
 Diretriz 7 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio
das ações de promoção e vigilância em saúde;
 Diretriz 8 – Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS;
 Diretriz 9 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação,
valorização e democratizaçãodas relações de trabalho dos trabalhadores do
SUS;
 Diretriz 10 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de
relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão
participativa com foco em resultados, participação social e financiamento
estável;
 Diretriz 11 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração
de ganhos de produtividade.

Diretrizes, Objetivos, Metas, Indicadores e Monitoramento

Diretriz 1– Garantia do acesso da população a serviços de qualidade,
com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades
de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da
atenção especializada.
Objetivo 1 - Operacionalizar todos os serviços e programas da rede de
atenção básica, por meio do pronto custeio, recursos humanos e
investimentos necessários, com ampliação do acesso da população aos
serviços de saúde, comequidade e em tempo adequado.
Metas
 Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção
Básica;
 Redução de internações por causas sensíveis a Atenção Básica;
 Manter em 75% a cobertura de acompanhamento das
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condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF);
Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde
Bucal;
Aumentara média de ação coletiva de escovação dental
supervisionada;
Reduzir o procedimento de exodontia em relação aos procedimentos
preventivos e curativos;
Rever o protocolo e verificar a possibilidade de ampliar os tipos de
exames disponibilizados na atenção básica;
Pleitear a construção de 02ESFs no município;
Reformar e adequar estrutura física das ESFs de acordo com as
normas da VISA (reforma/ampliação) conforme a necessidade dos
serviços;
Ampliar o atendimento na área de saúde mental, mantendo no mínimo
01 psicólogo por NASF e reformular a política de saúde mental com
qualificação dos profissionais envolvidos;
Aderir e recontratualizar 100% das equipes possíveis ao PMAQ-AB;
Estender o horário de atendimento nas ESFs, cumprindo meta da
PMAQ-AB;
Disponibilizar número de veículos suficientes para desenvolver o
processo de trabalho nas ESFs
Fortalecimento da atenção básica com maior resolutividade da rede;
Estabelecer o fluxo de referência e contra-referência, em todos os
níveis de atenção a saúde no município, proporcionando troca de
informações eficientes;
Garantir a disponibilização da visualização dos quadros de
atendimento nas Estratégias de Saúde da Família, assim como os
horários dos profissionais;
Implementar na Rede Municipal de Saúde, protocolo de prevenção ao
pé-diabético nas Equipes Saúde da Família;
Priorizar a atenção básica à saúde, mantendo a Equipe de Saúde da
Família sempre completa, observando a substituição dos profissionais
quando necessário;
Ampliar o atendimento das pessoas com necessidade de reabilitação
motora, idosos, pacientes crônicos mais simples ou em situação póscirúrgica, antibioticoterapia oferecendo assistência multiprofissional em
domicílio e junto das famílias, “Programa Melhor em Casa”;
Garantir o Prontuário único e eletrônico, facilitando assim, para a
equipe multiprofissional avaliar os agravos de saúde do usuário;
Informar a população os serviços oferecidos de atenção a saúde do
homem pela Rede;
Estruturar oNASF e implantar mais unidades, equiparando esta
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cobertura asESFs, seguindo portaria;
Executar as ações do Programa Saúde na Escola com escolares do
município – escolas municipais e estaduais que aderiram ao Programa;
Implementar as ações do programa de controle da hipertensão e
diabetes Mellitus;
Reativar no Sistema de Saúde local a prevenção da violência e a
promoção da saúde e cultura da paz;
Garantir 01 nutricionista para cada Nasf a fim de implantar programa
de orientação para alimentação saudável;
Realizar um trabalho educativo sobre cuidados com a saúde e
orientações em geral para os moradores dos assentamentos do
município;
Promover a sensibilização e o fortalecimento por meio de ações de
capacitação sobre as práticas integrativas e complementares pelos
profissionais de saúde inseridos no serviço de Atenção Primária à
Saúde;
Promover e implementar a parceria da Gerência Municipal de Saúde
com outras gerências municipais, enfatizando o processo de educação
permanente, através de seminários, envolvendo a coletividade e
estimulando a corresponsabilidade do usuário;
Estruturar e implementar as redes de atenção á saúde.
Ações de prevenção e promoção à saúde, relacionadas à alimentação
e qualidade de vida, junto a Atenção Básica;
Notificação compulsória de casos de Violência;
Construir novos polos de academia da saúde e finalizar as edificações
em andamento visando o incentivo aprática de atividades saudáveis;
Garantir a política de saúde com a AGEPEN;
Readequar a unidade do sistema prisional fechado;
Construir academias da terceira idade;
Finalizar e estruturar os polos do programa de academia da saúde;
Equiparar os polos de academias da saúdecom a portaria de acordo
com o número de NASFs.
Implantar classificação de risco nas ESFs.
Estimular a implementação de duas práticas integrativas e
complementares na Rede Municipal de Saúde: Auriculoterapia e
Acupuntura.

Objetivo 2: Operacionalizar todos os serviços da média complexidade, por
meio do pronto custeio, recursos humanos e investimentos necessários, com
ampliação do acesso da população aos serviços de saúde, comequidade e
em tempo adequado.
Metas
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 Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais de
médiacomplexidade selecionados para população residente;
 Aumentar o número de internações clinico - cirúrgicas de média
complexidade para a população residente e da micro região;
 Implantar o Centro Especializado em Reabilitação (CER);
 Implantar e executar as ações no Centro de Testagem e
Aconselhamento/SAE – Serviço de Assistência Especializada;
 Reestruturar o serviço de prótese dentária no CEO
 Organizar a assistência à saúde adequando a oferta de serviços de
acordo com a demanda utilizando critérios populacionais
epidemiológicos, especialmente a rede de atenção especializada;
 Garantir a assistência odontológica especializada
 Reformar e equipar o Laboratório Municipal;
 Aderir e recontratualizar o CEO na PMAQ;
 Garantir reparos e manutenção da estrutura física do CEO, CEM
 Garantir reparos e manutenção constante de equipamentos, aparelhos
e itens pertinentes ao CEO, CEM
 Garantir materiais de consumo permanente do CEO
 Adquirir novos equipamentos e mobiliários para o centro de
reabilitação, centro da Saúde da Mulher e especialidades do CEM

Indicadores
 Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica (%)
 Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica (%)
 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família (%)
 Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal (%)
 Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada (%)
 Proporção de exodontia em relação aos procedimentos (%)
 Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade selecionados
na população residente
 Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade na população
residente

Diretriz 2– Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com
expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos
socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção.
Objetivo 1: Implementação da Rede de Atenção as Urgências.
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Metas
 Ampliarunidades de Saúde com serviço de notificação continua da
violência domestica sexual e outras violências;
 Organizar o serviço de transporte social e ambulância de acordo com
Distritos, territórios e necessidade da população;
 Ampliar o número de leitos de internação e de terapia intensiva,
adequando a oferta de acordo com a demanda;
 Implantar atendimento odontológico de urgência e emergência 24 hs
 Implantarserviço de atendimento odontológico hospitalar;
 Capacitação especifica para profissionais que estão inseridos nos
serviços de urgência e emergência;
 Reativar o núcleo de educação permanente do SAMU;
 Garantir acolhimento humanizado aos usuários que acessem o sistema
de saúde através da Unidade de Pronto Socorro, cujas demandas
sejam pertinentes às unidades primárias de saúde, garantindo que os
mesmos sejam encaminhados de forma resolutiva;
 Reforma e ampliação do Pronto Socorro, buscando a adequação de
ambiência,
 Estruturar o atendimento na UPA e padronização dos serviços;
 Pleitear junto ao MS a aquisição de nova viatura para o SAMU;
 Garantir a manutenção preventiva e corretiva permanentedo SAMU;
 Implementar a rede de urgência e emergência;
 Aumentar estrutura física e capacidade do setor de hemodiálise;
 Reformar e ampliar a estrutura física da maternidade.
 Manter os convênios com os Hospitais Filantrópicos;
 Disponibilizar o serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU com
coberturacompatível a rede de saúde,
 Descentralizar a sede do SAMU
 Reformar a estrutura física da UTI;
 Aquisição de mobiliários para o setor de internação do Hospital “Dr
Estácio Muniz”;
 Adequação da área de descanso da equipe de enfermagem;
 Reforma do setor de copa do Hospital “Dr Estácio Muniz”;

Objetivo 2: Fortalecimento de mecanismos de programação e regulação nas
redes de atenção a saúde do SUS
.
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Metas
 Regular 100% exames e consultas / contratados pela rede SUS através
de adequação da central de regulação com gestão e operacionalização
bipartite (município e estado);
 Organizar a oferta de ações e serviços de saúde e o fluxo dos usuários,
visando o acesso da população assegurando seus direitos, conforme
suas necessidades;
 Aperfeiçoar os recursos disponíveis, garantindo o acesso da população
à melhor alternativa assistencial;
 Adequar á estrutura física da Central de Agendamento de Consultas,
Exames e Autorizações, conforme a necessidade dos funcionários que
realizam os atendimentos dentro da CMRV;
 Desenvolver ações visando qualificar o Complexo Regulador. Garantir a
educação permanente dos profissionais, através de capacitações e
participação em eventos relacionados.
 Implantar protocolos de regulação com Elaboração feita pelos técnicos
da Central Regulação com a participação das demais coordenações;
 Implantar o sistema de cal center + PABX Digital + E1 redundante com
Gravação de Áudio;
 Participar das discussões dos processos regulatórios, em conjunto com
os Gestores das Centrais da Microrregião, Coordenação de Regulação
e Macrorregião;
 Monitorar o funcionamento do sistema de informação na Central de
Regulação;
 Ser campo observatório da capacidade instalada de ambulatórios
especializados da rede municipal de saúde e sua utilização, com base
na PPI e outros instrumentos regulatórios de organização da rede,
identificando a necessidade de ampliação ou adequação da oferta;
 Aprimorar as ações de controle desenvolvidas pela Central de
Regulação sobre os prestadores;
 Identificar fatores facilitadores ou de entrave ao processo de regulação
no âmbito regional;
 Adequar á formação de equipe de recursos humanos para atuar na
Central de Regulação;
 Gerenciar os processos de trabalho inerentes a Central de Regulação
Ambulatorial.

Ind
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 Participar dos Grupos de Trabalhos/Câmaras Técnicas instituídos pela
Secretaria Estadual de Saúde.
 Cobertura do serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU-192 (%)
 Número de especialidades e subespecialidades e exames regulados no
SISREG (Un)

135

N

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

 Percentual de aproveitamento das vagas reguladas (%)
 Proporção de usuários atendidos por equipe de atenção domiciliar (%)

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança
e implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e
populações de maior vulnerabilidade.
Objetivo 1:Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e
tratamento oportuno do câncer de mama e do colo doútero.
Metas
 Ampliar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em
mulheres de 25 a 64 anos;
 Adquirir um aparelho de mamografia digital;
 Ofertar exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a
69 anos;
 Implementar as ações de prevenção ao câncer de mama e do colo do
útero.
Objetivo 2: Organizar a Rede de Atenção a Saúde Materna e Infantil para

garantir acesso, acolhimento e resolutividade.
Metas
 Garantir o atendimento, orientação e prevenção no processo de
crescimento até aos 5 anos das crianças;
 Implantar o Protocolo de Saúde da Mulher atualizado na Atenção
Básica;
 Implantar a classificação de risco na maternidade;
 Aquisição de equipamentos e mobiliários para a maternidade;
 Adequar a ambiência da maternidade conforme portaria do MS;
 Implantação do pré natal do parceiro;
 Reduzir a mortalidade infantil dos nascidos vivos;
 Garantir o número zero de óbitos maternos;
 Ampliar o percentual de parto normal;
 Aumentara proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete
consultas de pré-natal;
 Alcançar 100% de investigação de óbitos infantis e fetais;
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Alcançar 100% de investigação de óbitos maternos;
Alcançar 100 % de investigação de óbitos de mulheres em idade fértil;
Reduzir a incidência de Sífilis Congênita;
Estruturar a Rede de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente;
Implantar Banco de Leite Municipal.

Indicadores
 Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64
anos e a população da mesma faixa etária (razão)
 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal
(%)
 Número de teste de sífilis por gestante (razão)
 Taxa de mortalidade infantil (/1.000 nascidos vivos)
 Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres
de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária (razão)
 Proporção de parto normal (%)

Diretriz 4 - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no
enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas.
Objetivo 1: Ampliar o acesso a atenção psicossocial da população em geral,
de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros
pontos intersetoriais.
Metas

 Pleitear a construção do CAPS II;
 Matriciamento das ações em saúde mental;
 Implantar o serviço de emergência psiquiátrica e psicológica da Saúde
Mental;
 Capacitação permanente das equipes em saúde mental;
 Adequação estrutural da sede do CAPS II;
 Implantação de leitos de retaguarda de saúde mental em hospital geral;
 Reestruturar a rede de saúde mental
 Implantação do CAPS AD;
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Indicadores






Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (/100.000)
Número de matriciamentos realizados
Capacitação em saúde mental realizadas
Leitos implantados no Hospital Geral
Implantação do CAPS AD

Diretriz 5– Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos
portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo
e fortalecimento das ações de promoção e prevenção.
Objetivo 1: Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de
doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção.
Metas
 Restruturar a Rede de Atenção à Saúde do Idoso;
 Garantir o atendimento continuado da pessoa idosa priorizando o
agendamento para os demais níveis de atenção e sua reabilitação;
 Reduzir a taxa de mortalidade prematuraem< 70 anos por Doenças
Crônicas Não Transmissíveis – DCNTS (doenças do aparelho
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas);
 Realizar ações de atividade física/ prática corporal destinadas aos
idosos do município;
 Capacitar os profissionais de saúde para educação permanente em
saúde para idosos
 Promover ação de doença cardiovascular nas estratégias da saúde da
família, enfatizando o controle do tabagismo, da obesidade, do
sedentarismo, consumo de sal e de bebidas alcóolicas e o estímulo a
uma alimentação saudável, para melhoria da qualidade de vida e
diminuição da morbimortalidade por doenças cardiovasculares;
 Garantir o programa municipal tabagismo com equipe das ESFs:
médico, dentistas, enfermeiros e agente comunitário de saúde;
 Promover ação de prevenção das doenças respiratórias e orientações
de hábitos de higiene e atitudes que previnem as doenças respiratórias;
 Aprimorar e implementarasacademias de saúde no município;
 Garantir hidroginástica aos idosos;
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Indicadores
 Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais
DCNTs (/100.000)
 Número de ações de capacitação permanente realizadas
 Número de ações de prevenção das doenças respiratórias realizadas
 Atividades realizadas nas academias da saúde

Diretriz 6– Implementação do subsistema de atenção à saúde indígena,
articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, com observância às
práticas de saúde e às medicinas tradicionais, com controle social, e
garantia do respeito às especificidades culturais.
Objetivo 1: Articular o SUS com o Subsistema de Atenção a Saúde Indígena,
com observância as praticas de saúde e as medicinas tradicionais, com
controle social, garantindo o respeito as especificidades culturais.
Metas
 Fortalecer a saúde indígena;
 Buscar parceria para atividades de educação em saúde com os
programas da atenção básica;
 Implantar academia da saúde na área indígena;
 Melhorar acesso aos serviços especializados.
 Melhorar a logística de transporte aos pacientes indígenas para o
tratamento no serviço de hemodiálise
 Garantir as informações com relação as atividades e procedimentos
realizados pela equipe multidisciplinar
 Garantir á equipe multidisciplinar indígena acesso epossibilidade para
executar o processo de trabalho da atenção básica nas unidades de
saúde.
 Garantir á gestante indígena acesso aos exames complementares
necessários
 Fortalecer o controle social nas unidades de saúde indígena.

Indicadores
 Número de atividades em educação em saúde desenvolvidas em parceria
com a atenção básica
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Número de academias implantadas nas aldeias
Número de exames de especialidades realizados
Número de exames realizados pelas gestantes indígenas
Número de conselho gestor implantado nas unidades de saúde indígenas

Diretriz 7– Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio
das ações de promoção e vigilância em saúde.
Objetivo 1: Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde
.
Metas

 Disponibilizar vacina contra HPV pelo SUS cedida pelo Estado,
conforme preconizado pelo MS;
 Alcançar 100% de registros de óbitos alimentados no SIM até 60 dias
do final do mês de ocorrência;
 Alimentar 100% de registros de nascidos vivos no Sinasc até 60 dias do
final do mês de ocorrência;
 Otimizar ações para alcançar cobertura vacinal preconizada em 80%
dasvacinas do calendário básico recomendadas pelo Programa
Nacional de Imunização-PNI;
 Realizar, pelo menos, 100% do número de análises obrigatórias para o
parâmetro coliformes totais;
 Enviar pelo menos 1 (um) lote do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan), semanalmente,
 Encerrar 100% ou mais das doenças compulsórias imediatas
registradas no Sinan, em até 60 dias a partir da data de notificação;
 Realizar pelo menos 2 testes de sífilis por gestante;
 Aumentaro número de testes de HIV realizados;
 Preencher o campo “ocupação” em, pelo menos, 90% das notificações
de agravos e doenças relacionados ao trabalho;
 Alcançar 75% de cura de casos novos de tuberculose pulmonar
bacilífera;
 Realizar 100% de exame anti-HIV entre os casos novos de tuberculose;
 Realizar 90% de registro de óbitos com causa básica definida;
 Ampliar o numero de notificações com casos de doenças ou agravos
relacionados ao trabalho notificados;
 Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos;
 Realizar 90% de cura nas coortes de casos novos de hanseníase;
 Realizar o exame em, pelo menos, 90% dos contatos intradomiciliares
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dos casos novos de hanseníase;
Intensificar as ações de controle do Aedes Aegypti com foco na
promoção e prevenção de endemias
Manter em zero o numero absoluto de óbitos por Dengue;
Realizar 90% de visitas domiciliares em seis ciclos para controle da
dengue;
Intensificar as ações de controle da Leishmaniose nos reservatórios e
vetores
Manter em zero o numero absoluto de óbitos por leishmaniose visceral;
Vacinar 80% de cães na campanha de vacinação antirrábica canina;
Construção do ecoponto adequado coberto para armazenamento de
pneus;
Fortalecer a rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador;
Atender as solicitações de instituições referentes a saúde do
trabalhador;
Realizar encontros com as referências técnicas dos municípios da área
de abrangência do CEREST para definir as estratégias para
desenvolvimento de ações em saúde do trabalhador;
Realizar e dar suporte técnico na rede de Saúde de Aquidauana e
Microrregião em investigação de agravos em Saúde do Trabalhador;
Fazer busca ativa de casos de acidentes de trabalho grave, para a
realização de notificação compulsória;
Ofertar ginástica laboral para os servidores da área privada e pública;

 Intensificar parceria entreVigilância sanitária e saúde do trabalhador

Objetivo 2: Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para
a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais.

Metas
 Realizar ações educativas de prevenção e promoção sanitárias nas
associações religiosas, profissionais liberais e escolas;
 Realizar as ações de vigilância sanitária no município;
 Realizar a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
 Alimentar o SISAGUA com dados da vigilância e controle da qualidade
da água;
 Atender 100% as demandas das reclamações da população;
 Garantir 100% a coleta de alimentos para análise;
 Garantir 100% da coleta de água para análise
 Elaborar plano para implantar ecopontosem locais estratégicos para
descarte e recolhimento de materiais inertes;
141

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

 Construir um espaço de armazenamento de produtos químicos para o
CCV ( inseticidas e larvicidas);

Indicadores
 Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência
doméstica, sexual e outras violências implantado (nº absoluto)
 Número de óbitos maternos (nº absoluto)
 Proporção de óbitos infantis e fetais investigados (%)
 Proporção de óbitos maternos investigados (%)
 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados (%)
 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade
(nº absoluto)
 Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com
coberturas vacinais alcançadas (%)
 Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera (%)
 Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose
(%).
 Proporção de registros de óbitos com causa básica definida (%).
 Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI)
encerradas em até 60 dias após a notificação (%).
 Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao
trabalho* notificados (%).
 Número de casos de AIDS em menores de 5 anos (nº absoluto).
 Número de testes sorológicos anti-HCV realizados (nº absoluto).
 Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos
das coortes (%).
 Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase
examinados (%)
 N° absoluto de óbitos por leishmaniose visceral (nº absoluto).
 Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação antirrábica canina
(%)
 Proporção de escolares examinados para o tracoma (%).
 Número absoluto de óbitos por dengue (nº absoluto).
 Proporção imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares
para controle da dengue (%).
 Proporção de analises realizadas em amostras de água para consumo
humano quanto aos parâmetros coliforme total, cloro residuallivre e turbidez
(%).

Diretriz 8– Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.
Objetivo 1: Ampliar a implantação do Sistema Nacional de Gestão da
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Assistência Farmacêutica (Hórus) como estratégia de qualificação da gesta o
da Assistência Farmacêutica no SUS.
Metas
 Implantar no organograma o Núcleo de Assistência Farmacêutica;
 Garantir compra de medicamento através de processo licitatório;
 Ampliar o acesso e melhorar a organização e qualidade da assistência
farmacêutica de alto custo;
 Reestruturar a infraestrutura física da farmácia municipal;
 Programar o Modelo de Atenção à Saúde no município por meio do
cumprimento dos princípios estabelecidos na Política Nacional de
Assistência Farmacêutica;
 Contribuir sob a ótica da Assistência Farmacêutica para o
desenvolvimento do conjunto de ações de caráter individual ou coletivo,
com promoção da Saúde, prevenção de doenças, diagnóstico,
tratamento e reabilitação;
 Buscar a necessária integração da Assistência Farmacêutica com o
sistema de saúde, bem como sua inclusão nos instrumentos de gestão,
de forma a produzir resultados efetivos na melhoria dos serviços
farmacêuticos;
 Previsão para o financiamento para a estruturação dos serviços e a
organização de ações da Assistência Farmacêutica com capacidade de
resolução, conforme Portaria GM/MS n. 204/2007 de 29 de janeiro de
2007;
 Incluir a assistência farmacêutica para o atendimento de demandas
judiciais e suas atividades consistirá em instruir o processo, tanto para
a aquisição, quanto para a defesa, além da dispensação do
medicamento ao usuário;
 Promover educação permanente dos profissionais das áreas de
armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos.
Indicadores
 Percentual de compras de medicamentos
 Número de atividades de educação em saúde realizadas

Diretriz 9– Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação,
valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores
do SUS.
Objetivo 1: Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.
Metas
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 Realizar concurso público para a área de Saúde da Família e áreas da
saúde ainda não contempladas no concurso vigente, assegurando mais
profissional;
 Pagamento do premio variável de qualidade (PMAQ) para todos
profissionais da atenção básica;
 Pagamento aos servidores que estão no controle da dengue referente
ao premio de incentivo de produtividade de acordo com a legislação
federal e estadual vigente;
 Capacitar servidores da Saúde, priorizando o efetivo, para a
humanização de atendimento, conhecimento sobre organização do
sistema, rede de atenção à saúde, gestão administrativa, de forma
continuada e cursos de atendimento ao público;
 Solicitarmeio de transporte para as reuniões e eventos e recursos
materiais como camisetas, calçados, crachás, filtro solar de qualidade,
bolsa e guarda-chuva, materiais de escritório para os Agentes
Comunitários de Saúde e de Endemias e demais servidores, que
executam trabalho de campo, para melhoria de seu trabalho;
 Fazer e implantar de forma participativa, o Plano de Carreira, Cargos e
Salários dos Trabalhadores da Saúde (PCCS-SUS) com investimento
na qualificação profissional de 100% desses servidores, em parceria
com órgãos afins e universidades;
 Garantir o aumentodostrabalhadoresestatutário que atendem ao SUS;
 Ampliar o número de pontos de telessaudeBrasil Redes.
 Fazer cumprir a Lei Ordinária nº 2.450/2016 que institui a mesa
municipal de negociação permanente do SUS (MMNP-SUS);
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 Mesas ou espaços formais municipais de negociação permanente do SUS,
implantados e /ou mantidos em funcionamento ( conselhos locais de saúde,
fórum permanente de trabalhadores em saúde e usuários, mesa municipal de
negociação permanente do SUS, conselho municipal de saúde, comissões e
comitês)

Diretriz 10 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de
relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão
participativa com foco em resultados, participação social e
financiamento estável.
Objetivo 1: Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde,
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lideranças de movimentos sociais, servidores públicos de Saúde, educadores
populares com o SUS.
Metas
 Fomentar Política Municipal de Educação permanente alinhada a
Política Nacional
 Utilizar todos os meios de comunicação para informar e conscientizar a
população sobre a necessidade da participação popular no processo de
crescimento do Sistema Único de Saúde;
 Estimular os conselhos locais de saúde, em parceria com as
associações de moradores, a promoverem a educação em saúde às
comunidades. (atenção básica/CRAS);
 Promover articulações entre o Conselho Municipal de Saúde e o
Conselho Municipal do Idoso para elaboração e efetivação das ações
de proteção à saúde integral do idoso, de acordo com o Estatuto do
Idoso, e fazer valer e cumprir verdadeiramente este estatuto, através de
ações da atenção básica e gestão participativa;
 Promover articulações entre o Conselho Municipal de Saúde e o
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para elaboração e
efetivação das ações de proteção à saúde integral da criança e
adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA), e fazer valer e cumprir verdadeiramente este estatuto, através
de ações da atenção básica e gestão participativa;
 Promover articulações entre o Conselho Municipal de Saúde e o
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência para elaboração e
efetivação das ações de proteção à saúde, através de ações da
atenção básica e gestão participativa.
 Implementar e divulgar, para otimização dos trabalhos da Ouvidoria
SUS Municipal, um telefone 0800, através do qual se garanta o acesso
da população às questões e necessidades pertinentes à saúde;
 Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos os
equipamentos municipais de saúde do SUS
 Realizar a Conferencia Municipal de Saúde;
 Manter o conselho de Saúde cadastrado no Sistema de
Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (Siacs);
 Implementação da política municipal de humaniza sus;
 Renovar, ampliar e executar manutenção preventiva e corretiva da frota
de veículos da GESAU;
 Reforma e adequação do almoxarifado;
 Implementar o sistema de informação do almoxarifado;

Indicadores
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 Proporção de ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas
(%)
 Percentual de Equipamentos Municipais de Saúde com caixas de sugestões
mantidas.
 Proporção de planos de saúde enviados ao Conselho de Saúde (Un)
 Proporção de Conselhos de Saúde cadastrados no Sistema de
Acompanhamento dos Conselhos de Saúde – SIACS (%)

Diretriz 11– Qualificação de instrumentos de execução direta, com
geração de ganhos de produtividade.
Objetivo 1: Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de
ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.
Metas












Implementar o serviço de ouvidoria;
Aumentar o número de profissionais auditores;
Proporcionar capacitação especifica para a equipe de auditores;
Melhorar a estrutura de materiais e equipamentos do Núcleo de
Auditoria;
Implementar o serviço de auditoria;
Criar no âmbito da GESAU o Núcleo de Tecnologia da Informática;
Aprimorar o sistema e-SUS e processamento de dados, ampliando a
rede de comunicação de internet e manutenção permanente dos
sistemas, computadores, impressoras, redes, dentre outros;
Manter capacitação sistemáticadosprofissionaisde saúde no sistema eSUS e demais sistemas, possibilitando acesso aos treinamentos dentro
e fora do município;
Implementaro Núcleo de Planejamento em Saúde.

Indicadores
 Proporção de ações desenvolvidas na ouvidoria;
 Número de profissionais auditores;
 Formulação de relatórios e estatísticas de produção ambulatorial das
unidades de saúde;
 Proporção de ações desenvolvidas no núcleo de planejamento;
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 Proporção in loco de equipamentos de Tecnologia da Informática - TI,
manutenção, redes de internet, baixa e troca de equipamentos e periféricos;

Operacionalização
Na conformidade da regulamentação do Sistema de Planejamento do SUS –
PlanejaSUS –, este PMS será operacionalizado por intermédio das Programações
Anuais de Saúde (PAS), que estabelecerão o conjunto de ações necessárias ao
alcance dos objetivos e metas aqui definidos, na conformidade das diretrizes
preconizadas. Considerando o período de vigência do Plano – quatro anos –, a
perspectiva é de que as ações empreendidas, na sua maioria, respondam
anualmente por, pelo menos, 25% das metas constantes do PMS. Essa apuração
deverá ocorrer até o final do primeiro quadrimestre, relativa ao ano anterior, de
forma a possibilitar a conclusão do respectivo Relatório Anual de Gestão – RAG – e
sua aprovação no Conselho Municipal de Saúde, tendo em conta o prazo
estabelecido na Lei complementar nº. 141/2012. O Relatório Anual de Gestão
imprime caráter dinâmico ao Plano Municipal de Saúde e realimenta, desta forma, o
processo de planejamento. Esse Relatório deveindicar os eventuais ajustes que se
fizerem necessários no Plano e, ao mesmo tempo, orientar a elaboração da
Programação Anual de Saúde subseqüente. O processo de planejamento deve ser
implementado tendo em conta a estreita articulação e interdependência desses
instrumentos básicos, influenciando a definição de políticas e de recursos. Além
disso, vale reiterar que Plano Programação e Relatório se relacionam diretamente
com o exercício da função gestora.
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Considerações Finais

O Plano Municipal de Saúde orienta a política da saúde e deve estar em
constante aperfeiçoamento devido à intensa dinamicidade que a situação de saúde
impõe ao setor. No contexto da Gerência Municipal de Saúde, as áreas técnicas
específicas devem pautar suas metas tendo este documento como referencial
norteador,

subsidiando

a

tomada

de

decisão

desde

o

planejamento,

a

(re)organização estrutural das redes assistenciais, a alocação de recursos humanos,
físicos e materiais, incluindo a elaboração da LOA - Lei Orçamentária Anual e a PAS
- Programação Anual da Saúde.
O monitoramento e avaliação deste instrumento deve oferecer concretude
ao processo de planejamento do SUS, estabelecidos pela Portaria Nº 3.085/2006 e
definidos pela Portaria Nº. 3.332/2006.
Esses instrumentos são:
 Plano Municipal de Saúde (PMS) que marca as intenções a serem
alcançadas no período de quatro anos;
 Programação Anual de Saúde (PAS) que operacionaliza as intenções
descritas no Plano Municipal de Saúde;
 Indicadores de Saúde e Relatório Anual de Gestão (RAG) que registra os
resultados alcançados com a execução da PAS e norteia eventual
redirecionamento.
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